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Prefácio de Maria Isabel Barreno 

 

Logo no início deste seminário é indicada a necessidade de reflexão e 
debate sobre o feminismo, ou antes, sobre os diversos temas e pontos de vista 
feministas. 

As comunicações apresentadas situam-se num horizonte histórico que 
vem desde o século XIX até ao presente, dando assim uma visão de cerca de 
duzentos anos da História das mulheres. As abordagens são muito diversas, 
indo do depoimento pessoal à análise aprofundada de situações colectivas, e 
igualmente diversos são os temas: são apontadas as muitas desordens que 
actualmente afectam o mundo, descreve-se o que fizeram e fazem as 
mulheres, no trabalho profissional, na família e na sociedade, as suas lutas, os 
resultados e as experiências adquiridas nessas lutas, o que mudou e o que não 
mudou, refere-se o trabalho doméstico e as responsabilidades familiares como 
factores que condicionam os usos do tempo e dificultam o acesso a uma plena 
cidadania e ao poder político, e salienta-se a desigualdade que ainda continua 
a verificar-se nas mais variadas circunstâncias, incluindo nos grupos que dizem 
lutar pelas liberdades individuais. 

Mas essa sua aparente diversidade – ou mesmo, por vezes, sua 
aparente contradição – resulta da própria imensidão e profundidade da questão 
do “género”, como actualmente se designa a classificação sexual dos seres 
humanos. Questão essa que, como também é referido nestas comunicações, 
tudo abrange: do individual ao político, ao económico e cultural, pondo mesmo 
em causa a pertinência da separação destas esferas, estabelecida pelas 
ciências sociais. 

E dentro dessa diversidade podemos vislumbrar, julgo, um tema 
recorrente: a ocultação, a invisibilidades das mulheres, seja esta a ocultação 
deliberada do seu trabalho profissional, seja a ocultação das muitas tarefas 
desempenhadas pelas mulheres, entre as quais o trabalho dito “doméstico”, 
empurrando todas essas actividades para fora da esfera daquilo que é 
considerado “público” ou “económico”. Essa ocultação alarga-se numa sombra 
genérica que, quer ao nível dos factos, quer ao nível dos estereótipos, se opõe 
ao protagonismo das mulheres. 

Sublinhe-se portanto que, no conjunto destes textos, há uma realidade 
cuja análise começa há cerca de duzentos anos, e que, apesar das mudanças 
históricas e dos inegáveis progressos, se mantém até agora. 

Assim, julgo que a forma mais útil de introdução à leitura dos trabalhos 
que se seguem será a de tentar reflectir sobre as possíveis causas que têm 
impedido uma mudança mais rápida e completa. Obviamente que estas 
reflexões incidirão quase exclusivamente nas sociedades europeias, e de 
forma resumida e simplificada. 

Ao longo dos séculos, a grande maioria das mulheres sempre trabalhou 
– as mulheres da classe dominada. Ou seja, a divisão do trabalho era feita, 
sobretudo, por classes: os nobres não trabalhavam, entregando-se apenas à 
guerra, à política e outras artes “nobres”, o povo trabalhava. Aliás esta 
realidade é constatada no trabalho “A construção da invisibilidade das 
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mulheres trabalhadoras”. Mas como e porquê se chegou a uma invisibilidade 
tão perfeita que hoje em dia é comum ouvir-se “agora, que as mulheres 
trabalham”? 

Para além da questão da divisão do trabalho, todas as sociedades 
patriarcais decretavam a inferioridade das mulheres, que se efectivava de 
formas variáveis consoante o tempo e a sociedade em questão. As 
consequências políticas e económicas desta inferioridade só afectavam, por 
razões óbvias, as mulheres da classe dominante, e com variantes segundo a 
época e o lugar. 

Mas, sempre que se coloca uma questão de poder económico, logo a 
“inferioridade natural” das mulheres é recordada. Por exemplo, nos primórdios 
da formação da burguesia aparecem os artesãos – e as artesãs. Mas estas são 
impedidas de entrar nas respectivas corporações. 

Até à ascensão da burguesia, a sociedade era considerada como 
praticamente imutável, assente numa ordem divina e natural. Os lugares de 
cada um – nobres e plebeus – eram estabelecidos à nascença, com quase nula 
possibilidade de mudança. 

Dentro desta lógica da naturalidade e imutabilidade, todas as mulheres 
eram potencialmente más; para além disso, os nobres tinham sentimentos 
nobres, os vilões (plebeus habitantes das vilas) tinham sentimentos vis, 
estereótipos estes que ficaram ressoando na linguagem até aos nossos dias. 

Em consequência destas hierarquias sociais e respectivos estereótipos, 
de todas essas épocas passadas só ficaram registadas as “obras valorosas”, 
ou seja, as actividades daqueles que participavam nalguma forma de poder 
político, económico ou religioso – na esmagadora maioria, homens. A 
invisibilidade não atingia só as mulheres, mas não esqueçamos que a 
invisibilidade feminina vem de mais longe, expressa até na escolha da palavra 
“Homem” como sinónimo de ser humano. 

Sublinhada esta invisibilidade milenar das mulheres, centrarei as 
reflexões em algumas mudanças decorrentes da ascensão da burguesia, entre 
as quais o aparecimento da família nuclear. 

Na família alargada anterior vários parentes de várias gerações 
coabitavam – ou habitavam muito próximo – e colaboravam nas diversas 
tarefas. A família era uma “unidade produtiva”, mas não no sentido limitado que 
hoje em dia atribuímos a esta designação: além do que produzia para vender, 
produzia uma larga gama de coisas, que podiam ir desde a construção da 
própria casa e mobiliário, até aos mais variados produtos de uso quotidiano. 
“Trabalho doméstico” era então todo o trabalho de sobrevivência quotidiana, no 
qual os homens também tinham as suas tarefas, e este trabalho era 
dificilmente distinguível do que hoje consideramos “trabalho produtivo”. 

Para além de serem muito poucos os produtos que se podiam comprar, 
comparativamente com o que se veio a verificar com o desenvolvimento da 
industrialização, as noções de higiene, quer pessoal quer a relativa à limpeza 
das casas, também eram rudimentares. Não esqueçamos que mesmo entre os 
nobres europeus a limpeza estava longe de ser prioritária, e que os perfumes 
eram usados para disfarçar os maus cheiros pessoais. 
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Um outro aspecto importa ainda salientar nestas actividades “doméstico-
produtivas”: várias tarefas eram realizadas em locais ou equipamentos 
colectivos, como por exemplo a lavagem de roupa nos rios e mais tarde nos 
lavadouros “públicos”, o que também colocava essas tarefas fora das “quatro 
paredes” da família nuclear posterior. 

E relembre-se: nas sociedades em que a nobreza era a classe 
dominante e os reis governavam com poder absoluto, não existia a actual 
noção de “público”, tudo era propriedade privada, do rei ou dos nobres. Os 
equipamentos “públicos” eram propriedade privada posta à disposição do uso 
colectivo. 

No século XVIII vão surgindo novas ideias: todos os homens nascem 
iguais, o berço não deve determinar privilégios nem servidões. Os ideais 
republicanos vêm também clarificar a noção de “público”, associada ao antigo 
conceito de res publica e de Estado como conjunto de cidadãos. É também 
durante este século que a “maternidade” começa a ser idealizada como função 
principal das mulheres, e onde estas podem dar o melhor de si próprias. 

A revolução francesa tenta concretizar os ideais de liberdade, igualdade, 
fraternidade, traz a Declaração dos Direitos do Homem. Algumas mulheres 
pretendem, sem êxito, que essa declaração seja de facto universal, 
abrangendo todos os seres humanos – entre elas Olympe de Gouges, que 
escreve a Declaração dos direitos da Mulher e da Cidadã e acaba por ser 
guilhotinada. 

A antiga “ordem divina” da sociedade fora contestada e apagada, mas 
não aquela que se considerava como “ordem natural”. Julgo que seria oportuno 
colocarmos aqui uma segunda pergunta: esta “inferioridade natural” que é 
atribuída às mulheres é só uma questão ideológica derivada da religião e que o 
tempo e a evolução das mentalidades poderão apagar, ou a sua persistência, 
através de sociedades com religiões diversas, e até de sociedades com 
proclamações de separação entre Estado e religião, demonstra que esta 
ideologia radica numa outra causa? 

Os homens eram, portanto, todos iguais; ou seja, nasciam iguais e o seu 
lugar na sociedade seria determinado, teoricamente, pelos seus próprios actos. 
Mas todas as mulheres nasciam inferiores a todos os homens, e a sua 
mobilidade social só poderia ser conseguida através dos homens. 

Para além disso, a ascensão da burguesia trouxera também a 
valorização do conhecimento e da educação. Estes seriam factores, se não 
imprescindíveis, pelo menos muito favoráveis para ascender na sociedade ou 
para justificar uma situação de privilégio, o que reforça a importância do papel 
da mãe enquanto educadora. Os conhecimentos práticos sobre o 
funcionamento do mundo e das coisas pertenciam, quase sempre, aos 
homens, mas a mãe era a formadora do carácter, das qualidades morais e das 
boas maneiras. É revelador da ideologia desta época que o cognome escolhido 
para a rainha D. Maria II tenha sido “A Educadora”. 

A libertação da servidão imposta à classe dominada e a alteração da 
produção vai trazer o “trabalhador livre” ao “mercado de trabalho”. As horas de 
trabalho na fábrica, a vida nos aglomerados urbanos e a crescente 
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industrialização de produtos anteriormente fabricados em casa, tendem a 
esvaziar as tarefas domésticas dos homens, se é que não esvaziam 
completamente. A família continua a ser uma ´”célula produtora” – mas 
produtora de tudo aquilo que (ainda) não pode ser industrializado. A mulher 
não é uma “trabalhadora livre”: para além de partos e amamentações, está 
submetida ao homem na família, e toda a produção que ainda resta no espaço 
doméstico, como a confecção de alimentos e de roupa, vai recair sobre ela. O 
homem é mais bem pago, sendo o trabalho profissional da mulher visto como 
uma “ajuda”, o que vem ainda reforçar este círculo vicioso. 

Estes pontos são abordados, de formas diversas, em várias 
comunicações, sendo apontadas também as consequências daí decorrentes: 
as mulheres tendem a ser empurradas para indústrias femininas (nas quais se 
utilizam habilidades específicas das mulheres, e obviamente mais mal pagas), 
para o trabalho domiciliário, para o que passou a designar-se como “economia 
informal”. 

E a propósito de “economia informal” será útil reflectir um pouco sobre 
as teorias entretanto elaboradas para tentar explicar o que dá origem à 
formação de “valor”: como a actividade humana pode produzir um valor que é 
superior à soma das partes. 

Marx elabora a ideia de “mais-valia”: o trabalhador seria pago apenas 
pelo valor do custo dos seus meios de subsistência, mas o resultado do seu 
trabalho teria um valor superior a esse custo. Esquecendo-se que os meios de 
subsistência precisam de ser processados e transformados – ou seja, é 
trabalho doméstico, o trabalho gratuito das mulheres, que, não sendo 
contabilizado no custo da mão-de-obra, vai permitir o lucro absorvido pelo 
patrão. 

Importa também considerar a diferença que a teoria marxista estabelece 
entre “exploração” e “opressão”, que se baseia no que é visto como processo 
de produção dominante em cada época histórica e que seria aquele que utiliza 
os meios mais eficazes já disponíveis – ou seja, no século XIX, a produção 
industrial. Todos os processos de trabalho coexistentes nessa época e que 
estivessem fora dessa eficácia dominante podiam dar lugar à “opressão” mas 
não à “exploração”. Juntamente com os processos de trabalho agrícolas ou 
artesanais considerados arcaicos, todo o trabalho doméstico passa assim para 
fora da “Economia”, apesar de ser esse trabalho que permite a sobrevivência 
básica de toda a sociedade. Este ponto é particularmente importante porque é 
ele que sustenta, nas ideologias de esquerda, a subordinação da situação 
social das mulheres – “apenas” oprimidas – à luta de classes, estando nesta 
última a raiz do mal e portanto a solução de todos os problemas. 

Considere-se esta ou outras teorias, todas têm, contudo, uma coisa em 
comum: a diferença entre “valor de uso” e “valor de troca”. O que se vende, o 
que é negociável, é que dá origem à formação de valor, ao lucro. 

Aponto aqui algumas das definições básicas de “economia”, 
fundamentadas na sua origem etimológica e tal como vêm nos dicionários: – 
arte de gerir sabiamente; organização dos meios disponíveis para atingir um 
objectivo pela forma mais eficiente, sem desperdícios nem gastos 
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desnecessários; aproveitamento racional e eficiente dos recursos materiais; 
dispêndio exacto dos meios necessários e suficientes. 

Se as sociedades fossem vistas no seu ciclo de vida amplo e completo, 
estas definições abrangeriam todos os recursos, incluindo os meios humanos, 
que são o “bem essencial” para a sobrevivência de qualquer sociedade, e 
incluindo também, por exemplo, o ar, a água e as florestas, bens cujo valor só 
se nota quando a escassez se torna preocupante. Mas, no século XIX estava-
se longe destas preocupações, e a “Economia”, como teoria e como prática, 
centrou-se apenas nos meios materiais, baseada também na ingénua crença 
de que os recursos naturais seriam inesgotáveis. 

Em resumo, a conceptualização da “Economia” assentou, e continua a 
assentar, apenas numa parte da realidade humana, parte essa fechada sobre 
si própria, cega a todos os circuitos, a todas as explorações não reconhecidas 
que a alimentam, tornando-se assim num universo não só abstracto como 
fictício. 

Industrialização, desenvolvimento urbano, formação de grandes 
empresas, organização do Estado e suas leis e serviços públicos – todo este 
conjunto vai determinar a formação do “espaço público”, tal como hoje o 
entendemos, espaço não só metafórico, mas também concreto. O espaço 
público é dos homens, são eles que aí circulam livremente, que o gerem e 
determinam. O “espaço privado”, também concreto e metafórico, é o que 
encerra as mulheres: o “lar” é o seu lugar, são “menores” juridicamente, não 
têm direitos políticos, nem de propriedade (o gestor de todos os bens do casal, 
mesmos dos herdados pela mulher, era o marido); elas são as executantes das 
tarefas invisíveis, das economias informais, num espaço onde não há “valor”, 
apenas actividades naturais, afectos e sentimentos. 

A progressiva organização do Estado, já referida, leva ainda a outras 
consequências a nível individual. Os registos de nascimento, a obrigatoriedade 
dum nome de família (inovação que Napoleão impõe em França), as regras 
relativas à transmissão desse nome, a organização de censos e estatísticas, 
tudo isso leva a uma maior visibilidade de muitos daqueles que até aí tinham 
uma existência anónima. Mas não de todos: nas sociedades mais 
“desenvolvidas”, isto é, nos países onde a sociedade burguesa já se impôs 
completamente, as mulheres não têm nome de família, seu e transmissível. 
Enquanto solteiras têm o nome do pai, uma vez casadas têm o nome do 
marido – sem direito uma identidade única e própria ao longo das suas vidas. 

Dentro do contexto geral da sociedade burguesa, a construção da 
invisibilidade das mulheres trabalhadoras vem, portanto, situar-se como 
elemento da construção de toda a sociedade. 

Os luxos dos nobres estavam fora de qualquer ambição dos plebeus, os 
luxos burgueses passaram a situar-se num horizonte de possibilidades, embora 
mais teóricas que reais. A diferenciação de classes, agora justificada pelo valor 
individual, concretiza-se no poder aquisitivo. 

A “senhora” cumpre o seu lugar na sociedade sendo mãe exemplar, 
companheira atenta e submissa. Como “dona-de-casa” a sua função é apenas 
a de gerir os assuntos domésticos e a vida social da família. Tem à sua 
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disposição vários servidores domésticos – incluindo amas para aleitar os filhos. 
Mais e mais produtos se tornam disponíveis, mais se compram, mais se 
complica todo o trabalho doméstico num espaço que se enche de mobílias, 
cortinas, tapetes, biombos, bibelôs, naperons. E há novos conceitos de 
limpeza, de higiene. As casas da burguesia abastada do século XIX são uma 
“empresa”, onde o homem é o “patrão”, e a mulher a “gerente” de vários 
trabalhadores. 

É este o modelo da família nuclear burguesa. Este é o modelo a que 
aspiram os que sonham com ascensão social. Vão surgindo camadas 
intermédias na pirâmide social. O trabalho doméstico, nessas camadas, passa 
a ser cada vez mais condicionado pelos modelos que se copiam, pelos 
produtos que se compram; de certa forma, pode dizer-se que, com a 
industrialização, também as mulheres foram “desapropriadas” dos seus 
processos de trabalho doméstico, passando as estar condicionadas pelas 
novidades, boas ou más, que lhes chegam do “mundo exterior”. O conforto 
aumenta, mas também o consumismo. E, para todas essas mulheres que 
copiam o modelo da família burguesa, aumenta o conteúdo do trabalho 
doméstico: num modelo que foi concebido para uma “gerente”, uma “dona-de-
casa” com vários serviçais, passa a haver uma única executante que acumula 
todas as essas funções. Não esquecendo que muitas dessas mulheres 
trabalham também fora de casa, ou para fora de casa, ajudando o marido; ou 
seja, são também ajudantes do “patrão”, co-financiadoras de toda esta 
“empresa”. Resultando de tudo isto que o sonho de muitas mulheres, e até 
recentemente, era o de “deixarem de trabalhar”, o de serem só “dona de casa” 
– apenas “domésticas” na nomenclatura oficial – o que veio reforçar o 
argumento da “naturalidade” dessas funções domésticas. 

Importará ainda considerar um outro aspecto fundamental. A moral cristã 
impusera, teoricamente, as mesmas regras para mulheres e homens. No plano 
da castidade era exigida às mulheres uma observância mais rigorosa destas 
regras. Mas as principais razões deste rigor, em séculos anteriores, 
relacionavam-se com as consequências de nascimentos “ilegítimos”, e não 
com qualquer crença numa maior habilitação feminina para a castidade. Pelo 
contrário: as mulheres, sempre potencialmente más, eram vistas como 
tentadoras dos homens, lascivas e manhosas. 

Reconhecia-se a existência da homossexualidade masculina, que era 
altamente reprimida pela moral cristã – aliás, desde os tempos bíblicos. Mas 
essa repressão ligava-se, em boa parte, à ideia de desperdício da “semente” – 
do poder procriativo concedido por Deus. A mulher era apenas “terra”; e dentro 
da teoria geral da inferioridade da mulher – ela existia apenas para o homem – 
a homossexualidade feminina era raramente um facto reconhecido ou temido. 
Aliás, todos os gineceus e haréns que existiram ao longo da História e a 
absoluta ausência de conjecturas quanto ao que por lá se passaria mostram 
essa mesma despreocupação. 

A idealização da mãe, fundamental educadora do burguês florescente, 
vai trazer tudo aquilo que é resumido no puritanismo do século XIX. O sexo é 
uma necessidade dos homens, não das mulheres. A mulher não tem 
sexualidade própria, a sua sexualidade só se define e entende a partir da 
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sexualidade masculina. A “mulher ideal” não tem desejos, é pura, virgem, 
absolutamente “inocente”, e só conhece a realidade do sexo no casamento, 
para fins procriativos. O sexo é degradante para as mulheres: os homens 
“possuem” (ou fornicam, para não usar um termo mais soez), as mulheres são 
“possuídas” (ou fornicadas). A literatura que trata de “mulheres perdidas”, 
“corrompidas”, de “anjos caídos”, é típica desta época. 

E, obviamente, a homossexualidade feminina é praticamente 
inconcebível. A lei contra a homossexualidade, promulgada pela Rainha Vitória, 
apenas abrange os homens; “as mulheres não fazem essas coisas”, terá dito a 
soberana inglesa. Nas comunicações que se seguem há testemunhos que 
reflectem ainda esta continuidade do “protagonismo” da homossexualidade 
masculina. 

Uma ideologia não é só um conjunto de ideias conscientemente 
elaboradas de forma a conseguir uma interpretação da realidade. Nela também 
se insinua todo um conjunto de condicionamentos adquiridos na educação, na 
socialização, um conjunto de pré-conceitos e de crenças que decisivamente 
influiem no resultado final. Aquilo a que se costuma chamar a “mentalidade” 
duma época é, de facto, a ideologia predominante nesse tempo e lugar. A 
criação e colectivização duma nova ideologia é um processo lento e profundo. 
As causas primeiras situam-se no poder político e económico, mas também 
irão enraizar-se nas aspirações e condicionamentos individuais. 

No século XIX havia ainda a crença na possibilidade dum “pensamento 
científico” absolutamente separado das idiossincrasias pessoais e colectivas. 
Nesta crença cresceram então as ciências sociais e humanas, contribuindo 
grandemente para a construção duma ideologia consistente e dogmática, que 
veio a propagar-se por grande parte do século XX. 

No plano da contestação da ordem anterior, a inferioridade das mulheres 
tinha que ser restabelecida fora da ordem divina e da autoridade da religião. A 
sociedade do século XIX tinha que apagar as memórias anteriores, tinha 
mesmo que negar qualquer percurso histórico das mulheres, para as enraizar 
na imutabilidade do “natural”. 

Julgo que as reflexões até agora feitas podem contribuir para responder 
à primeira pergunta atrás formulada, a pergunta relativa ao “como” e ao 
“porquê” dessa invisibilidade tão bem construída que nos separa, a nós 
mulheres, dum longo passado de trabalho e de contribuições diversas para o 
devir social. 

“E, no entanto, elas movem-se”. Não ficaram sentadas, vítimas 
resignadas. Dentro do possível, movem-se, moveram-se. Regresso aos 
trabalhos apresentados neste seminário; muitos deles centram-se nas várias 
lutas das mulheres em Portugal: lutas pelos ideais republicanos, dentro das 
quais se expressam as primeiras lutas feministas ou como tal reconhecidas, 
lutas em associações pacifistas durante o período da primeira grande guerra, 
em associações mutualistas na primeira República, e luta contra a ditadura 
durante o Estado Novo. 

Juntamente com os republicanos, as mulheres lutaram pela 
obrigatoriedade do registo civil e pelo divórcio; na sua luta feminista, lutaram 
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pelo direito ao voto, reivindicaram o direito à educação, aos cuidados de saúde 
materno-infantil – o que talvez nos indicie que, apesar dos louvores à 
maternidade, tais cuidados não estavam nas prioridades dos políticos da 
época. Aliás, a lei então existente explicita bem a política relativa à 
maternidade: quatro semanas de descanso obrigatório pós-parto, mas sem 
salário. Foi nas associações mutualistas que as mulheres lutaram por um 
subsídio pós-parto, e em condições adversas: para serem sócias necessitavam 
da autorização dos maridos, só faziam parte dos corpos directivos nas 
associações femininas. 

Hoje em dia, essas primeiras reivindicações feministas podem parecer-
nos tímidas, limitadas a uma emancipação de contornos vagos. A ideologia da 
época limitava, como sempre acontece, o horizonte das possíveis 
reivindicações. 

O voto, direito fundamental da cidadania, foi tenazmente recusado às 
mulheres, o que é um bom indicador do balanço final destas lutas durante a 
primeira República. E na luta contra a ditadura foram apenas reconhecidas, na 
maioria dos casos, como as “companheiras na sombra”. 

Mas outro resultado proveio destas lutas: a consciencialização 
progressiva das mulheres. Da luta anti-escravatura vieram muitas das primeiras 
feministas norte-americanas, dos ideais republicanos surgem as feministas 
portuguesas, e a luta anti-ditadura vai amadurecer a consciência política das 
mulheres, fazendo-as constatar, entre outras coisas, a continuação do domínio 
patriarcal nos partidos de esquerda. 

Só em meados do século XX começou a contestação da naturalidade do 
“ser mulher”, e foi Simone de Beauvoir quem apresentou pela primeira vez uma 
reflexão clara e organizada sobre este tema. A partir daí, o conceito “mulher”, e 
implicitamente o conceito ”homem”, começaram a ser vistos como socialmente 
construídos. E vai-se também constatando que tal contestação implica uma 
desestabilização, uma transgressão generalizada. 

A ideologia está presente no pensamento científico, a ciência serve a 
política, conscientemente ou não: estas ideias são expressas, por várias 
formas, na década de 60 do século passado, fazem parte do discurso dos 
estudantes franceses em Maio de 68. Este movimento veio dar novo alento ao 
feminismo europeu, que retoma e prossegue a reflexão até às suas últimas 
consequências: a política está presente no “privado”, o pessoal é político. 

 O medo, ou mesmo o pânico, provoca campanhas ferozes contra as 
feministas, que são ridicularizadas, insultadas, genericamente classificadas de 
“doidas”, “mulheres frustradas”, etc. 

A reflexão feminista contribuiu muito para a destruição de “categorias”, 
anteriormente existentes: “categorias” de pensamento (pensamento científico e 
não científico, pensamento racional e não racional, etc.) e “categorias” sociais 
(conjuntos conceptuais onde se agrupam indivíduos, por um ou mais critérios, 
ignorando sempre a complexa realidade individual). Esta contribuição do 
feminismo para o pensamento pós-moderno não é reconhecida, de acordo com 
a percepção ainda existente: o que é referente às mulheres, ou por estas 
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produzido, é sempre “particular”, não “universal”, portanto não pode influenciar 
a sociedade no seu conjunto. 

A contestação de categorias atrás apontada parece implicar um 
paradoxo: como podem as mulheres organizar-se numa luta comum, se o seu 
agrupamento num conjunto genérico implica sempre uma abstracção das 
realidades individuais? 

Esta questão aparece também numa das intervenções, sob a forma de 
“feminismo colonialista do Norte”, e em que se fala de descolonizar a mulher 
africana. Pode-se ainda acrescentar que nem o “Norte” nem o “Sul”, são 
homogéneos, que dentro da Europa há também um “Norte” e um “Sul”, que a 
Europa está actualmente a ser colonizada pela cultura norte-americana, etc., 
etc. Ou seja, mesmo sem considerar as diferenças individuais, a diversidade 
das sociedades patriarcais é tanta que há sempre o problema do “olhar 
exterior”: o olhar que vem interpretar uma realidade de acordo com 
pressupostos construídos numa outra realidade. 

E a propósito, parece-me pertinente observar o seguinte: nos estudos 
feministas a designação “género” veio substituir a designação “sexo”, talvez 
para estabelecer a diferença entre o sexo enquanto atributo corpóreo e o 
estereótipo socialmente construído. Julgo que esta nova designação proveio 
dos EUA. Em inglês praticamente não existe género gramatical – o “género” só 
se aplica aos seres humanos, com raríssimas excepções. Mas nas línguas 
latinas, o género gramatical estende-se a todo o universo linguístico: abrange 
pessoas, animais, plantas e todas as coisas, numa inteira divisão desse 
universo em “feminino” e “masculino”. E “género” é também sinónimo de “tipo”, 
“classe” ou “espécie”, designando conjuntos diferentes nos vários ramos do 
conhecimento: género humano, género literário, etc. É um pormenor 
negligenciável? Poderá ser. Mas a língua é o nosso primeiro e básico meio de 
interpretação da realidade. A tradução literal duma palavra pode trazer 
conotações e ligações a conteúdos mentais muito diferentes, e merece sempre 
alguma reflexão. 

A diversidade de realidades existentes e de pontos de vista pode trazer 
uma melhor compreensão de cada uma dessas realidades e do seu conjunto, 
desde que se consiga ver e escutar sem a tal “grelha de leitura” de 
pressupostos anteriores. A História, e a partir dela a compreensão do presente, 
torna-se tanto mais completa quanto maior o número de informações, sem 
prévia distribuição de papeis principais e secundários. Mas resta ainda o 
problema de estabelecer estratégias de luta a partir de toda a diversidade 
abarcada. 

Se fosse possível encontrar uma origem, uma primeira causa comum a 
todas as sociedades patriarcais, poderia isso ajudar na estratégia e na 
mobilização? 

A busca duma primeira causa para a subalternidade das mulheres 
poderá ter outra utilidade fundamental, relacionada com a auto-estima. Dizer 
que as mulheres são dominadas e inferiorizadas pelos homens há milhares de 
anos, sem nenhuma razão histórica, apenas porque são “naturalmente” mais 
fracas e vulneráveis, não contribui para a auto-estima de mulher alguma. 
Muitas mulheres recusam o feminismo porque acham que é este que as 
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inferioriza, tornando-as vítimas, e preferem uma versão da história na qual as 
mulheres contribuíram activamente para a sua situação, não porque esta fosse 
de inferioridade, mas sim porque era a que lhes dava mais vantagens. 
Obviamente que esta versão dos acontecimentos omite boa parte dos factos, 
mas cada um tem a versão histórica que pode e quer. E ainda é comum 
considerar-se que para debater “a situação da mulher” a única competência 
necessária é a mera opinião pessoal, sem qualquer recolha de informação ou 
reflexão sobre o assunto. 

O que é observável na História humana é que nenhum grupo social – 
nação, classe, ou qualquer outro – é oprimido porque é fraco. A sua fraqueza 
ou vulnerabilidade pode ser o “como”, o meio pelo qual foi conseguida a sua 
opressão, mas a causa é um valor, uma riqueza, que esse grupo detém ou cria, 
e que é cobiçada pelo opressor. 

Para além disso, também é observável que as ideologias só perduram 
enquanto são úteis para o poder económico e político. Perdendo a utilidade, 
vão-se desfazendo, desaparecem. 

Engels foi o primeiro (que eu saiba) que apontou a descoberta da 
paternidade como um marco decisivo na transformação das primitivas 
sociedades humanas, mas neste tema ficou quase como voz solitária. Nos 
grupos humanos primitivos era essencial um equilíbrio entre o número de 
indivíduos necessários para a defesa e angariação de meios de subsistência, e 
a quantidade disponível desses meios. Nesses tempos de sociedades 
caçadoras e colectoras, dificilmente seria estabelecida uma relação de causa e 
efeito entre relação sexual e nascimento nove meses depois. À medida que os 
grupos humanos se vão sedentarizando e tornando agricultores, mais abundam 
os meios de subsistência e maiores podem ser os grupos. A própria prática da 
agricultura, trazendo a compreensão da ligação entre semente e planta, foi 
provavelmente decisiva para a ligação entre acto sexual, gravidez e parto – e 
igualmente decisiva para a ideia de que os homens eram os “donos da 
semente”, portanto “donos” dos filhos, e as mulheres apenas “terra fecundável”. 
A partir daqui, outra evidência surge: cada mulher só pode ter um número 
limitado de filhos; mas cada homem, desde que consiga ter relações com um 
suficiente número de mulheres, pode ter dezenas ou centenas de filhos, e 
assim aumentar o seu grupo, tornando-o mais forte que o dos seus vizinhos ou 
adversários. Desta “apropriação” do corpo das mulheres existem resquícios em 
mitos – como o do rapto das Sabinas – e no “direito de pernada” do senhor 
feudal sobre todas as suas servas; acrescentando-se ainda que a poligamia e o 
uso das escravas para a reprodução demonstram também esta estratégia de 
conquista de poder por multiplicação dos membros da família e da tribo. 

Terão existido sociedades matriarcais anteriormente ao patriarcado? A 
hipótese foi seriamente colocada por vários antropólogos, e esta é uma 
questão que tem vindo a ser aprofundada por novas pesquisas sobre antigas 
civilizações e religiões, até sobre a evolução das línguas. 

Nesta busca dos primórdios humanos, há um ponto que considero 
significativo. Vários discursos sobre a evolução da “sexualidade humana” foram 
produzidos, uns mais sérios que outros, entre os quais um livro, de “divulgação 
científica”, que fez grande sucesso em meados do século passado, O Macaco 
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Nu. Todas essas elucubrações, escusado será dizer, consideravam apenas a 
sexualidade masculina quando, obviamente, as maiores transformações se 
deram na sexualidade feminina. Nas sociedades animais, incluindo as de 
chimpanzés e gorilas, as relações sociais são basicamente reguladas pelo cio 
das fêmeas. Estas só estão acessíveis aos machos nesses períodos de cio, e 
mantêm-se inacessíveis durante toda a gravidez e aleitamento. Quando, e 
porquê, deixaram as fêmeas humanas, ou humanóides, de ter cio, e passaram 
a ter ciclos ovulatórios mensais, e a aceitar os machos sem restrições? 

Procurar neste primórdios humanos pode ser tão ou mais difícil do que 
procurar a radiação cósmica do big bang. Mas o que é surpreendente é que 
esta interrogação nunca tenha sido, tanto quanto sei, colocada por ninguém. 

Sobre o corpo das mulheres se construiu o patriarcado. Podem variar os 
meios e as formas, mas esta será uma constatação básica. A ocultação desse 
facto sob o véu duma “inferioridade natural” tem sido uma constante. E a 
reapropriação do corpo tem sido uma das lutas feministas mais importantes 
nas últimas décadas. Este conceito de reapropriação adveio da chamada 
“revolução sexual”, e esta foi possível devido ao aparecimento da pílula 
contraceptiva.  

A história da pílula também é interessante. No início dos anos 50, duas 
mulheres juntaram os seus esforços num objectivo comum: Margaret Sanger, 
feminista activa, e Katherine McCormick, milionária. O objectivo era o de 
descobrir um contraceptivo barato, eficaz, e que fosse controlado pelas 
mulheres. O cientista contratado para a pesquisa foi Gregory Pincus. Os 
contraceptivos eram proibidos, até 1965, nos EUA, por isso a pesquisa teve 
que ser encoberta sob o pretexto de se encontrar um remédio para aliviar os 
sintomas da menstruação. Foi como remédio para tais sintomas que a pílula foi 
lançada em 1960 nos EUA, e em 1961 na Alemanha. 

Procurei na internet “pílula” contraceptiva, e não encontrei nenhuma 
destas informações. Procurei “Margaret Sanger”, e fiquei apenas sabendo que 
foi uma “feminista controversa”, acusada pela população negra dos EUA de 
querer impedir o seu crescimento para assim garantir a supremacia branca. 
Mais uma vez, a multiplicação dos membros duma comunidade vista como 
estratégia de conquista do poder. 

Pílula, revolução sexual, reivindicação do corpo por parte das mulheres: 
esta cadeia de acontecimentos mostra bem como tabus sexuais, que pareciam 
imutáveis, quando já esvaziados da sua utilidade económica e política, vão 
desaparecendo em poucas gerações. 

A ideologia do patriarcado vai-se refazendo e transformando, conforme 
as necessidades de cada época. Há discursos novos, e discursos que 
desaparecem e reaparecem em novas formas, mas o propósito constante 
desagua sempre no tema da ocultação, da manutenção da invisibilidade da 
verdadeira História das mulheres. 

Muito frequente é o discurso dos eventos históricos ou dos progressos 
técnico-científicos que têm vindo a libertar as mulheres de suas servidões 
antigas. Subentende-se que os protagonistas desses eventos e progressos são 
sempre os homens, e quando há protagonistas femininas, estas são 
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rapidamente obscurecidas, como no citado caso da pílula. Outro exemplo deste 
tipo de discurso: as duas grandes guerras do século XX teriam tido um papel 
importante no aumento e na diversificação do trabalho profissional das 
mulheres – o que é claramente desmentido por uma das comunicações aqui 
presentes. Ou ainda: as mulheres “começaram a trabalhar fora de casa” porque 
o progresso veio simplificar o trabalho doméstico. Para além da falsidade 
inicial, omite-se que, em termos históricos, o trabalho doméstico começou por 
se complicar muitíssimo, e só posteriormente se foi simplificando, para se 
tornar num modelo de bem-estar, falso ou verdadeiro, acessível a cada vez 
mais camadas sociais, no caminho até à sociedade de consumo; e omite-se 
ainda que a única novidade neste percurso foi o facto de as mulheres de 
camadas mais abastadas da sociedade começarem também a trabalhar, e em 
empregos e funções mais qualificados. 

Derivado ainda do modelo de família do século XIX, mas surgido em 
cena quando as mulheres começaram a ter mais direitos, aparece o discurso 
da “guerra dos sexos”, uma guerra natural e benévola, na qual as mulheres 
queriam levar os homens ao casamento, sua única aspiração, e os homens 
tentavam manter a sua liberdade de solteiros; anedotas e outros enredos 
humorísticos centraram-se neste tema durante várias décadas do século XX. 
Na sequência deste, já desactualizado, surge um outro discurso, este pseudo-
científico, bastante inquietante e cada vez mais frequente, e ao qual se poderia 
chamar “antropologia zoológica”. Nesta linha narrativa vão buscar-se 
elementos a qualquer espécie animal, sem qualquer critério, para explicar 
comportamentos humanos, assim transformados em comportamentos 
“instintivos” e “naturais”; o contrário também acontece, isto é, os 
comportamentos animais também são explicados projectando nestes 
capacidades e sentimentos humanos. No conjunto abundam “machos alfa” e 
afins, todos lutando, não para terem relações sexuais e mais comida que os 
outros, mas porque querem “transmitir os seus genes” e ter “supremacia”. Não 
será por acaso que este discurso surge quando a luta pelos direitos das 
mulheres já é oficialmente reconhecida como causa justa e respeitável – e 
também num mundo em que a meritocracia impõe cada vez mais a ideia dum 
“darwinismo social” e da “sobrevivência dos mais fortes”. 

Reconheceram-se os direitos das mulheres, os Direitos do Homem 
passaram a ser Direitos Humanos. E qual o balanço da situação actual? 
Regresso às comunicações. Sobre as mulheres continuam a pesar a maioria 
das tarefas domésticas, dos cuidados com as crianças, com os idosos; elas 
continuam a ser as responsáveis pela esfera “privada”. Tudo isto resulta 
também num muito maior esforço para as mulheres das comunidades 
migrantes. As raparigas continuam a desempenhar mais funções domésticas 
em casa dos pais, a ser mais controladas. As mulheres têm que descobrir 
estratégias para tentar conciliar as suas múltiplas funções: casam mais tarde, 
têm filhos mais tarde, recorrem à ajuda de outras mulheres da família ou de 
empregadas quando podem, eliminam os ócios. Estão em cargos políticos, 
mas ainda numa muito baixa percentagem. São ainda vítimas frequentes de 
abusos psicológicos ou físicos, apesar de a violência doméstica ter sido 
reconhecida como crime público. Em resumo: mudaram as leis, mas os 
obstáculos informais são muitos ainda. 
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Podemos realmente falar de “obstáculos informais”, ou seria mais 
adequado dizer que a situação se mantém porque o tecido económico e social 
assenta, pelo menos em grande parte, nesta multiplicidade de funções 
gratuitas das mulheres? 

As mulheres são fundamentais para a economia enquanto produtoras, e 
enquanto consumidoras. Às funções atrás evocadas, no trabalho doméstico e 
profissional, haveria ainda que acrescentar o seu papel enquanto 
consumidoras vitais para dois mercados: o mercado dos produtos do 
quotidiano – alimentação, limpeza e manutenção da casa, etc. – e o mercado 
dos produtos pessoais – beleza, vestuário, calçado, acessórios, etc. São 
constantemente estimuladas, pela publicidade, a comprar, a consumir, para 
terem cozinhados perfeitos, casas não só limpas mas desinfectadas, 
impecáveis, casas onde a família será saudável e feliz. A manipulação do 
sentimento de culpa em toda esta publicidade é evidente. No mercado dos 
produtos pessoais as mulheres também são manipuladas para prosseguirem 
numa busca de perfeição, de brilho, de juventude eterna, qualidades que 
seriam essenciais para a sua afirmação pessoal e para merecer o afecto dos 
outros. Os homens também já são atingidos por este mercado, mas numa 
proporção muito menor. A “mulher ideal” da sociedade actual é mãe, 
companheira, amante e profissional competente. E, culminando o todo, uma 
beldade: a beleza continua a ser o principal critério de avaliação das mulheres. 

Como também é comunicado neste seminário, as mulheres são mais de 
metade dos alunos matriculados nas universidades; as que ocupam cargos 
políticos são, em média, mais qualificadas do que os homens em tais cargos; e 
o mérito é identificado como masculino. Ou seja, além da frenética acumulação 
de funções, as mulheres precisam dum esforço muito maior do que o dos 
homens para se afirmarem. E, como remate da situação, são ainda 
responsabilizadas por toda esta situação de desigualdade. A lógica da 
dominação é mesmo esta: culpa-se o dominado por se ter deixado dominar. 

Será útil sublinhar e resumir agora algumas das reflexões feitas. A 
invisibilidade das mulheres, ou, melhor dizendo, a deliberada exclusão das 
mulheres das narrações da História humana, para as reduzir a um “eterno 
feminino”, é uma arma ideológica que perpetua a dominação: “se não és vista, 
é porque não mereces ser vista”. A dominação tem sempre uma causa 
económica, que é ocultada sob outros discursos. Sobre uma primeira 
exploração das mulheres várias outras se foram construindo.  

Admitindo que tudo isto seja verdade, como pode a luta feminista 
organizar-se para transformar não só ideologias, mas também as próprias 
estruturas económicas, e atendendo ainda à diversidade de sociedades 
patriarcais hoje existentes e à diversidade dos pontos de vista das mulheres 
dentro dessas sociedades? 

Alguns outros pontos já abordados, igualmente importantes: a ideologia 
dominante duma sociedade insinua-se em todos os indivíduos dessa 
sociedade; a ideologia do “género” abrange praticamente todos os níveis, do 
político e económico à identidade individual. A nossa identificação com “ser 
mulher” está condicionada por todo um processo de absorção inconsciente das 
mensagens que nos são enviadas, por tudo o que vemos, ouvimos e lemos. 
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Basicamente, foi esta a mensagem que Simone de Beauvoir nos deixou para 
reflexões futuras. 

Um exemplo dessas reflexões que necessitam de constante 
actualização: quantas mulheres, sobrecarregadas com o trabalho doméstico, 
prosseguem numa política de absoluto domínio da “sua casa”, do “seu mundo”, 
com argumentos no género “ele não sabe, não faz como eu quero”, “faz-me 
nervoso ver a casa desarrumada”, etc.? 

E ainda um outro exemplo: o corpo da mulher tem sido sujeito a um 
controlo social que vai muito além das questões reprodutivas ou directamente 
sexuais. O espartilho usado pelas delicadas mulheres ideais do século XIX, 
que reduzia muitíssimo a sua capacidade respiratória e provocava os muito 
frequentemente referidos desmaios e chiliques, foi um meio na construção da 
sua imagem de fragilidade. Para além dos espartilhos – e dos pés ligados das 
chinesas, e dos véus e burkas – quantas outras modas e costumes 
condicionam ainda o bem-estar e a mobilidade do corpo das mulheres? 

Também é necessária a constante vigilância das construções 
ideológicas que nos chegam do exterior. A este propósito referi alguns 
discursos que circularam ou circulam, e também a publicidade que perpetua a 
imagem da mulher como única responsável pelo universo doméstico. 

As reflexões feministas e os estudos já realizados, desde que um 
número significativo de mulheres chegou à possibilidade de fazer trabalho de 
investigação, trouxeram já um enorme contributo para desocultar as mulheres, 
para as repor como também protagonistas do devir histórico humano, e para 
desconstruir diversas estruturas ideológicas. A realização deste seminário é 
mais um passo importante em todo esse percurso. 

Mas, quer no presente quer na compreensão dum passado de séculos e 
séculos, muito resta ainda por fazer. Para além da redescoberta de 
protagonistas do passado, também é necessário continuar a investigação nos 
mais diversos ramos da ciência, o escrutínio dos mais variados materiais, das 
teorias mais ou menos científicas às estatísticas, da literatura e cinema à 
imprensa, não esquecendo o humor, sempre altamente revelador dos 
estereótipos existentes. 

O agrupamento de seres humanos em conjuntos ou categorias, com 
base num ou mais critérios, também foi referido como operação sempre 
falseadora da realidade, não só por omitir a complexidade do nível individual – 
onde cada pessoa é um ser único – como ainda por contribuir para reificar ou 
criar estereótipos. 

A preferência geral dos seres humanos vai para as histórias com 
personagens, não para as teorias com entidades abstractas, e a passagem 
irreflectida desse plano abstracto para o concreto tem sido feita nas mais 
variadas lutas: o “burguês”, agente social da teoria marxista, foi pessoalizado e 
passou a “mau da fita”, na companhia de vários outros “vilões” anteriores ou 
posteriores. O mesmo tende a acontecer nalguns discursos de mulheres, 
feministas ou não, nos quais a categoria “homens”, com o respectivo 
estereótipo, incarna em qualquer homem, assim espelhando o discurso 
machista. 



20 

 

Mas a reflexão sobre a falsidade implícita de qualquer categoria genérica 
surge como parte essencial do pensamento feminista, como referi, a partir de 
meados do século XX. O paradoxo que essa reflexão parece criar – como se 
pode então considerar o conjunto abstracto “mulheres”, em princípio necessário 
para organizar uma luta comum – também tem vindo a ser trabalhado ao longo 
de todo o percurso já feito desde então. Isso é testemunhado não só na 
comunicação que analisa a evolução das várias correntes feministas, como 
também na própria diversidade dos textos apresentados. Feministas teóricas, 
feministas práticas, depoimentos pessoais, análise de situações de grupos, 
grandes ou pequenos: tudo isto enuncia tácticas diferentes, necessárias. Tudo 
isso evidencia um facto: não é um grupo abstracto que mobiliza para uma luta, 
são os objectivos claramente definidos, concretos, que reúnem e mobilizam as 
pessoas. 

Só a reunião de todos esses objectivos parcelares poderá vir a destruir 
os tais obstáculos aparentemente “informais”, desembocando na ampla – e 
imprescindível – transformação da sociedade, das sociedades. 

 

Nota: a escritora não utiliza o acordo ortográfico por não concordar com ele. 



21 

 

Introdução 

 

Os textos reunidos neste e-book preencheram algumas das intervenções 
de oradoras/es na Universidade Feminista (UF), no seu primeiro ano de 
atividade (2013-2014). Espelham reflexões e experiências, pessoais e 
coletivas, de pessoas comprometidas com os feminismos. Para lá de evocar, 
através de debate, as reivindicações de Igualdade de Género e de Direitos 
Humanos plenos, procura-se partilhar saberes académicos e percursos de 
ativismo. Este, o fundamento da criação da Universidade Feminista, um fórum 
não formal para discussão e disseminação de saberes, que procura aliar velhas 
e novas gerações de pessoas comprometidas em “mudar a vida” – lema que 
ilustrou o cartaz do Seminário de Abertura. 

Colocar os feminismos na agenda quotidiana, fazendo pontes entre 
protagonistas, conhecimentos e propósitos transformadores progressistas, é a 
semente essencial desta iniciativa que despontou entre aquelas que 
frequentaram os Estudos sobre Mulheres, no seu primeiro mestrado em 
Portugal, na Universidade Aberta. 

A essas pioneiras juntaram-se outras mulheres e alguns homens, das 
universidades institucionais, dos centros de investigação, do mundo do 
trabalho, da literatura e das artes performativas, do ativismo lgbt. Sem 
hierarquias ou falsos consensos, a UF soltou dinâmicas complexas 
questionadoras da ordem social, num processo de debate que urge alargar a 
outros setores da sociedade e corporizar com transformação política.  

Do ponto de vista epistemológico, e mesmo ideológico, estamos perante 
uma realidade inesgotável. A produção teórica gerada no âmbito da UF é mais 
um contributo – como revela esta edição. Entre Outubro de 2013 e Junho de 
2014, inclusive, 25 sessões e seminários tiveram lugar, entre a abertura formal 
na Fundação Calouste Gulbenkian e, depois, todos os meses, no Centro de 
Cultura e Intervenção Feminista/CCIF-UMAR, em Lisboa, envolvendo mais de 
seis dezenas de palestrantes e perto de 500 participantes.  

Os desafios que se colocam à Universidade Feminista passam por 
incrementar e diversificar estes debates, tornando a iniciativa sustentável do 
ponto de vista organizacional e do seu impacto sociocultural. 

O ideal feminista continua atual e reclama um longo percurso 
emancipatório, da parte das sociedades e em cada homem e cada mulher 
individualmente.  

Longa vida aos feminismos e… boas leituras! 

 

 

Eduarda Ferreira 

Isabel Ventura 

Luísa Rego 

Manuela Tavares 
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Maria Antónia Pires de Almeida 
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1. SEMINÁRIO DE ABERTURA 

 

DESORDENS NO PLANETA… E NO ENTANTO ELAS MOVEM-SE 

 
Universidade Feminista: um novo espaço de reflexão e debate 
Manuela Tavares, Investigadora CIEG-ISCSP, UL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um agradecimento pela vossa presença neste seminário de abertura da 
Universidade Feminista, um espaço de reflexão e de intervenção plural sobre 
os grandes problemas da atualidade, segundo uma perspectiva feminista. 

Um agradecimento muito especial à Lynne Segal, Professora de 
Psicologia e de Estudos de Género no Departamento de Estudos Psicossociais 
no Birkbeck College, da Universidade de Londres, ao António Sampaio da 
Nóvoa, Professor na Universidade de Lisboa, ex-reitor e à Maria do Mar 
Pereira, professora na Universidade de Warwick, investigadora em Estudos 
sobre as Mulheres, de Género e Feministas, expressão muito bem formulada 
na sua tese de doutoramento. 

Foi nesta sala que, em 2004, fizémos a abertura do seminário evocativo 
dos 80 anos do I Congresso Feminista e da Educação realizado em Portugal, 
em 1924, por iniciativa de feministas que ousaram desafiar os tempos, como foi 
o caso de Elina Guimarães e Adelaide Cabete. 

Esta foi também uma das salas da Fundação Gulbenkian por onde 
passaram muitos dos debates do Congresso Feminista 2008,  iniciativa única 
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no país, que agregou académicas e activistas com o objectivo de quebrar as 
espirais de silêncios, que têm envolvido as lutas feministas e conduzido à 
perpetuação das invisibilidades seculares das mulheres de diversos setores 
sociais, etnias, orientações sexuais, idades, num xadrez multifacetado, 
desconstruindo a imagem de um feminismo guetizado e ausente da agenda 
política. 

A partir deste congresso, segundo Maria José Magalhães, “tornaram-se 
necessários mais espaços de debate sobre os feminismos, sobre a urgência de 
revisitar a complexidade da construção do sujeito político mulheres, plural, 
controverso, capaz de ultrapassar as dicotomias que estruturam uma 
modernidade limitada não suas promessas de mudança”. Estes espaços têm 
existido em algumas universidades por iniciativa de alguns centros de 
investigação e como resultado da abertura de alguns, ainda poucos mestrados 
e doutoramentos. 

Com este projeto da “Universidade Feminista” pretende-se pular os 
muros das universidades, não prescindindo dos saberes académicos que são 
fundamentais, mas dando oportunidade a um número mais diversificado de 
destinatários/as de debater e refletir, através da troca de conhecimentos e 
experiências, os diversos temas propostos nos ciclos temáticos que constituem 
a espinha dorsal desta universidade. Ciclos temáticos que se prolongam por 
dois anos, nesta primeira fase, e que funcionam às 4ªs feiras, ao fim da tarde, 
no Centro de Cultura e Intervenção Feminista da UMAR em Alcântara. 

Sabemos que as sementes que se têm lançado a uma terra ainda pouco 
fértil na área dos feminismos têm vindo a fazer crescer vontades, a despertar 
muitas jovens para esta área de estudos, a mostrar que as mudanças sociais 
que se exigem neste contexto político  não podem ser feitas sem a sua 
participação, sem recorrer a novas formas de ativismo, entrelaçando a rua e a 
academia, a memória das lutas passadas e as novas experiências estéticas, 
performativas de um ativismo que exige alianças com outros movimentos 
sociais. 

Como afirma Lynne Segal, no seu artigo “Feminism did not fail”, no jornal 
Radical Philosophy (May/June, 2010) “Não é possível pensar os feminismos 
nos tempos actuais sem pensar globalmente”. Concordo plenamente. É tempo 
de colocar os feminismos na agenda quotidiana de quem sente que a 
austeridade imposta, os sacrifícios exigidos, os recuos civilizacionais que se 
avizinham têm uma marca de classe e de género e assumem para as mulheres 
proporções negativas, que estávamos longe de supor que pudessem vir a 
existir em pleno século XXI. 

Simbolicamente, no cartaz deste seminário de abertura feito em torno de 
obras cedidas pela artista plástica Carla Cruz, pode ler-se “Mudar a vida”. As 
interpretações de cada um/a de nós em torno desta frase podem ser muito 
diversas, mas não posso deixar de pensar na atualidade do slogan das 
feministas das décadas de 1960 e de 1970: “O pessoal é político”. As 
mudanças pessoais são também mudanças políticas, coletivas que exigem 
conhecimento, reflexão e ação. 

Para a feminista brasileira Rosiska Darcy de Oliveira: “A pauta do 
feminismo cresceu para um grande nível de exigência”, porque os desafios que 
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se colocam à humanidade são imensos, perante uma sociedade globalizada 
que sofreu, numa geração, enormes rupturas. A gestação de novos valores 
está colocada e todas/os teremos de estar à altura de ter um olhar, do ponto de 
vista feminista, numa reflexão constante de um contexto em mudança (1). 

Eis aqui um incentivo para a Universidade Feminista que hoje abrimos. 

Sem “praxes”, sem hierarquias de poder, sem competitividades 
orquestradas. 

Temos um desafio pela frente. Este é também um projeto vosso e 
espero que o acolham de braços abertos. 

 

Nota:  

(1) Conferência na Universidade Aberta: “Mulheres e (m) Liderança: Género, 
Educação e Poder” em 11 de Janeiro de 2008, promovida pela Fundação 
Cuidar o Futuro com a colaboração da APEM. 
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Desordens no planeta 
Joana Miranda, docente na Universidade Aberta. Investigadora 
responsável pelo Grupo de Estudos sobre as Mulheres do CEMRI – 
Uab, joana.miranda@uab.pt  

 

Quero agradecer à Universidade Feminista e, em particular, à Manuela 
Tavares o convite para estar aqui hoje nesta sessão que marca o início deste 
projeto. Cumprimentar os meus colegas de mesa e a audiência e dizer-vos que 
é com grande prazer e orgulho que integro este projeto que estou certa 
contribuirá para o aprofundamento da reflexão em torno das questões de 
género e das desigualdades de género que continuam a marcar a sociedade 
portuguesa. 

A palavra central desta mesa da manhã é a palavra desordem. 

O que é, de facto, a desordem? Quando pensamos na questão da 
desordem pensamo-lo a que níveis, em que planos, em que graus? 

Vou centrar-me na questão da perceção de desordem. 

Quando preparava esta comunicação, interroguei-me sobre qual o 
contributo para a reflexão sobre desordem que poderia dar a esta mesa. 

Sendo psicóloga social, preocupada com as questões dos grupos 
sociais, das culturas, das migrações e das desigualdades sociais, quando 
penso em desordem penso inevitavelmente em conflito, guerra, destruição, 
genocídio e em todas as situações de enorme gravidade que violam os direitos 
e as liberdades humanas e que têm lugar um pouco por todo o planeta no 
mundo contemporâneo.  

Guerras que vitimam milhares e milhares de pessoas e que têm sempre 
por base preconceitos, estereótipos, ânsias e ambições de poder pessoais ou 
de pequenos grupos. São as eternas questões do Nós contra os Outros, dos 
bons versus os maus, que se repetem ao longo da história da humanidade e 
que têm sempre por base a necessidade de supremacia, de poder, de 
conquista de território, de desejo de privilégios e de controlo económico. 
Tecem-se em nome das pertenças nacionais, de religiões ou de um qualquer 
interesse económico.  

Grande parte da sensação de desordem que nos invade decorre 
precisamente da coexistência de conflitos aqui e ali, um pouco dispersos por 
todo o mundo, de que vamos tendo conhecimento pelos media e nos quais, 
felizmente, no nosso recanto à beira mar plantado, não temos estado 
envolvidos na nossa história recente. 

Mas não será sobre esse grau ou condição de desordem enquanto 
conflito e guerra que me deterei mas sobre outros três tipos de desordem: 

1. Desordens decorrentes dos tempos que vivemos. 

2. Desordem de género, desordem aqui entendida no sentido de desigualdade 
de género. 

mailto:joana.miranda@uab.pt
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3. Desordens decorrentes das migrações e especificamente das migrações das 
mulheres. 

 

1. Desordens decorrente dos tempos que vivemos 

A sensação de desordem decorre dos tempos que vivemos, da 
sobremodernidade (para utilizar o termo tão divulgado pelo etnólogo e 
antropólogo francês Marc Augé) que é uma condição a que, nos dias de hoje, 
em resultado da globalização, ninguém escapa a não ser tribos isoladas no 
planeta e que são cada vez mais escassas.  

Todos os dias nos deparamos com uma superabundância de 
acontecimentos do mundo contemporâneo, tão densa que não nos deixa 
tempo, nem energia nem espaço mental para pensarmos nada em particular e 
para sentir nada em particular. Ficamos indiferentes perante os écrans e as 
páginas dos jornais que nos relatam diariamente as maiores desgraças que 
ocorrem um pouco por todo o mundo: tsunamis, cheias, tempestades, fome em 
África, genocídios, ataques bombistas,…. 

Vivemos mudanças na escala em que pensamos o mundo em resultado 
da conquista espacial, os meios de transporte são mais rápidos e em 
consequência as distâncias mais curtas. No espaço de poucas horas podemos 
chegar a lugares distantes do planeta, viver realidades diferentes e mesmo 
vidas diferentes. Somos habitantes de uma imensa aldeia global. Na intimidade 
das nossas casas, imagens de toda a espécie são captadas por satélites e 
proporcionam-nos uma visão instantânea, e por vezes simultânea, de um 
acontecimento em vias de se produzir num outro ponto do planeta com todos 
os efeitos perversos e todas as distorções possíveis que daí advêm. 

Via televisão ou internet imagens da informação, da ficção e da 
publicidade são misturadas e compõem um universo relativamente homogéneo 
na sua diversidade, universo esse que absorvemos de forma muitas vezes 
acrítica. Familiarizamo-nos com igual facilidade com os heróis das séries, das 
telenovelas também elas pensadas para um mercado global, dos reality shows, 
com os grandes atores da história e com as vedetas internacionais da vida 
artística ou desportiva. Concentramo-nos cada vez mais em cidades e 
abandonamos os campos, somos cada vez mais migrantes ou pelo menos, 
indivíduos em trânsito, sem residência fixa e sem pertenças únicas. Enquanto 
indivíduos em movimento frequentamos uma multiplicidade de não-lugares: 
vias rápidas, nós de acesso, aeroportos, meios de transporte, grandes centros 
comerciais. Nestes espaços só encontramos a nossa identidade no ponto de 
controlo alfandegário, na portagem, na caixa registadora. Nunca na história do 
mundo os não-lugares ocuparam tanto espaço. São espaços que aniquilam as 
diferenças, que não têm significado antropológico, em que não há ninguém 
nem nada para negociar. São espaços não colonizados. 

A unidade espaço terrestre torna-se pensável enquanto todo, 
reforçando-se as redes multinacionais mas é cada vez mais significativo o 
clamor dos particularismos, dos que não querem ninguém na “sua” terra ou dos 
que querem voltar a encontrar uma pátria perdida. E surgem todos os conflitos. 
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Os tempos em que vivemos são tempos diferentes dos do passado. 
Muito distantes do cenário de que Marcel Proust nos fala em À la recherche du 
temps perdu em que a roda das horas à volta do campanário de Combray 
ordena o ritmo “de uma vasta e única jornada burguesa”. Distantes do mundo 
de que o célebre historiador francês Jacques Le Goff nos fala. O mundo que se 
construíu, desde a Idade Média, em torno da sua igreja e do seu campanário, 
através da conciliação de uma paisagem recentrada e de um tempo 
reordenado. 

A realidade de hoje é diferente da de antes. Podemos opor as realidades 
do trânsito (os passageiros em trânsito) às da residência ou morada, o viaduto 
(onde não nos cruzamos) à encruzilhada (onde nos encontramos), o 
passageiro (definido pelo seu destino) ao viajante (que deambula pelo 
caminho), a urbanização onde nunca vivemos em conjunto ao monumento, 
onde se partilha e se comemora, a comunicação (os seus códigos, imagens, 
estratégias) à língua (que se fala). 

Como pensar e situar os indivíduos no meio do mundo líquido, neste 
“território flutuante” para usar a expressão de Michel Maffesolé (Du 
nomadisme: vagabondages initiatiques, 1997)? Poderemos talvez pensá-los 
como “indivíduos frágeis que encontram uma realidade porosa” e se sentem 
como patinando em gelo fino. 

O que podem os indivíduos fazer neste cenário? 

Michel de Certeau em L’invention du quotidien fala das “astúcias das 
artes de fazer” que permitem aos indivíduos submetidos às imposições globais 
da sociedade moderna, nomeadamente da sociedade urbana, desviá-las, 
utilizá-las e, por meio de uma espécie de improvisado trabalho amador 
(bricolage) quotidiano, tecer nessa sociedade o seu cenário e os seus 
itinerários particulares. 

Passamos de um eu que era definido a partir de “grupos de referência” 
definidos para uma época em que o trabalho de auto-construção do indivíduo 
não é dado à partida, tende a sofrer várias e profundas mudanças. Os padrões 
e as configurações identitárias não são dadas, não são auto-evidentes, há 
demasiadas e confrontam-se umas com as outras.  

A identidade não é herdada, tem que ir sendo construída a partir do 
zero. Mas não tem só que ser construída. Tem que ser também redefinida 
continuamente. 

Bauman em entrevista refere que nos seus tempos de jovem ele e os 
seus colegas eram influenciados pela ideia mobilizadora de Sartre de um 
projeto de vida “un projet de vie” e de orientar o dia-a-dia nesse sentido. Mas 
cada vez menos faz sentido falar-se em projetos de vida, em projetos para a 
vida pois não sabemos o que nos vai acontecer no ano seguinte. A vida é 
constituída por episódios estanques. 

Também as relações humanas sofreram grandes alterações. Os laços 
humanos e a segurança dão cada vez mais lugar a relações virtuais e a 
liberdade individual. Fomos conquistando liberdade e perdendo segurança. A 
segurança e a liberdade são dois componentes de um dilema pois quanto 
maior é a liberdade menor é a segurança e Bauman diz-nos que nunca 
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conseguiremos encontrar a solução perfeita para este dilema mas que, 
enquanto seres humanos, nunca deixaremos de procurar a solução. 

 

2. Desordens de género 

Mas curiosamente numa era de fragmentação social e de maior 
liberdade individual poderíamos pensar que existisse uma maior igualdade 
social. Mas ainda estamos muito longe da igualdade social. Há categorias de 
pertença que, apesar da maior liberdade individual, continuam a condicionar as 
escolhas e as possibilidades.  

O género é uma dessas categorias.  

É verdade que as mudanças foram enormes nos últimos anos e é 
verdade que há mesmo pessoas que consideram que já está tudo feito. Mas 
não é assim. As realidades continuam a ser diferentes para homens e para 
mulheres e a desigualdade de géneros continua a existir em Portugal e em 
muitos outros países do mundo com ainda maior gravidade. 

Desigualdade no acesso à educação, no acesso à universidade, no 
mercado de trabalho, diferenças de remuneração entre homens e mulheres a 
realizarem o mesmo trabalho, menor acesso das mulheres a cargos de chefia, 
menos mulheres na vida política, menos mulheres com poder de decisão a 
nível local, nacional e mundial. 

Há mulheres em todo o mundo que não têm a possibilidade de estudar, 
para quem os pais traçam futuros que não incluem a possibilidade de terem 
uma carreira mas apenas a possibilidade de se envolverem num projeto de 
vida conjugal. 

As mulheres continuam a ser vítimas de preconceitos de natureza 
diversa, de maiores exigências a todos os níveis, de códigos morais de conduta 
ultrapassados, a ser vítimas de violência, de abuso sexual, de tráfico. Os 
relatórios das grandes organizações internacionais dizem-nos que há no 
mundo mais mulheres pobres do que homens pobres, mais mulheres doentes 
do que homens doentes. 

As mulheres continuam a ser associadas à esfera doméstica e os 
homens à esfera pública. 

As mulheres continuam a ser as principais responsáveis pela 
manutenção de uma ordem na esfera doméstica, pela manutenção da ordem 
no lar, pelo bem-estar das crianças e dos velhos e os homens pela 
manutenção da ordem pública. 

Isto acontece graças a homens e a mulheres porque são também as 
mulheres que pactuam com esta realidade. Porque não estão informadas, 
sensibilizadas, conscientes. E esse é também o papel da universidade 
feminista e de associações como a UMAR. 
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3. Desordens decorrentes das migrações 

Cada vez menos existe uma relação unívoca entre o local em que se 
nasceu e o local em que se vive. As pessoas migram por razões de ordem 
diversa. Saem de países pobres para irem para países ricos, saem de países 
em guerra para irem para países em paz, etc.  

Em geral vivem situações precárias, situações de preconceito, de 
discriminação, dificuldades de língua, de integração,… 

Quando à condição de “ser mulher” se associa a condição de “ser 
imigrante” a problemática intensifica-se. Mas o fator económico é sempre 
crucial. Ser mulher e imigrante pobre é ser diferente de ser mulher imigrante 
rica. 

Para as primeiras, as dificuldades são enormes. Separação dos filhos 
que muitas vezes ficam com as avós nos países de origem, dificuldades de 
acesso à educação, aos cuidados de saúde primários, problemas de saúde 
física e mental, com elevado número de depressões, dificuldades de 
legalização, de emprego, de empregos minimamente bem remunerados, de 
habitação condigna. O empoderamento que se evoca quando se fala de 
mulheres imigrantes nem sempre é uma realidade, por vezes existe mesmo 
perda de estatuto, pois muitas vêm fazer trabalhos para os quais as suas 
formações de base não são reconhecidas, como é o caso de muitas imigrantes 
de leste. 

Mais mulheres imigram por iniciativa própria do que no passado, mas 
muitas continuam a imigrar por decisão dos pais ou companheiros, são vítimas 
de tráfico, de violência doméstica, desconhecem os seus direitos, têm 
dificuldades de comunicação devido ao desconhecimento da língua e muitas 
sofrem de saudade, de nostalgia do país de origem e estão totalmente não 
integradas. Integração, essa palavra tão em moda mas que envolve uma 
grande subjetividade. Apesar de tudo, em termos de análises comparativas, o 
país é bem posicionado em relação a outros a esse nível, mas das mais de 
cem recomendações políticas do plano nacional de integração de imigrantes, 
quantas se referem às mulheres? Um número irrisório. 

Reafirmo que houve uma grande evolução nas últimas décadas. Mas ela 
não existiu fruto do acaso. Existiu porque houve muitas mulheres que 
dedicaram a sua vida à causa dos direitos das mulheres. A mudança foi 
proporcionada pelas mulheres que nos antecederam e, nesse sentido, somos 
privilegiadas. Esse privilégio traz-nos a responsabilidade de continuar a lutar 
pelos direitos das mulheres das gerações futuras. 

A porta abriu-se um bocadinho graças ao empenho de muitas mulheres 
que nos precederam e que souberam conquistar poder mas há que continuar a 
empurrar a porta e fazer mais conquistas. 

A luta pelos direitos das mulheres é uma luta pelos direitos humanos.  

Há que estabelecer uma nova ordem, uma nova igualdade, há que 
empoderar as mulheres, fazer com que a sua voz ecoe nas mais diversas 
esferas.  
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Muito se fala em empoderamento. É o tema recorrente de muitas 
conferências que têm lugar pelo mundo fora. A conferência “The power of 
empowered women” organizada pelas Nações Unidas em fevereiro de 2013 e 
que reuniu diversas líderes internacionais é o exemplo de uma grande 
conferência internacional dedicada ao tema.  

Essa conferência, que pode ser visualizada na net, dá-nos testemunhos 
de mulheres líderes mundiais e líderes de diversas associações de direitos das 
mulheres. As realidades são completamente diferentes para as mulheres da 
Europa, do Afeganistão, de África. Há que estar consciente dessas realidades 
múltiplas e da forma como podem ser transformadas. 

Estou convencida que se as mulheres conquistarem a igualdade muita 
da desordem – desordem no sentido de conflito, guerra a que me referia no 
início, pode ser ultrapassada. 

Para terminar gostava de referir o documentário do cineasta francês JR 
“Women are heroes” que é filmado em favelas no Rio de Janeiro, em Kibera 
(Quénia, África) e na India. Nele é dito uma coisa que acho que é muito 
verdadeira. E eu não gosto de generalizações fáceis: “Que os homens fazem a 
guerra e que as mulheres curam”.  

Não é por acaso que o filme se inicia com uma cena de parto. As 
mulheres têm o poder de dar a vida. Esse é, de facto, o primeiro de todos os 
poderes. Todos os demais poderes têm que ser conquistados. E é também por 
isso, que estamos aqui hoje. 
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Desordens no Planeta: Direitos LGBT 
Eduarda Ferreira, e-GEO, FCSH, UNL, e.ferreira@fcsh.unl.pt 
 

Resumo: 

Neste artigo as desordens no planeta são abordadas na perspetiva dos direitos 
LGBT, através da análise da legislação existente nas diversas regiões do 
planeta, com especial ênfase para a União Europeia. É analisado o impacto 
positivo da legislação na sociedade e na vida das pessoas LGBT, mas também 
como a própria legislação que defende os direitos LGBT promove a existência 
de categorias definidas que limitam a expressão das mesmas identidades que 
tem como objetivo proteger. A intersecionalidade das identidades e em 
particular o sexismo e as relações de poder influenciadas pelo género são 
aspetos relacionados com os direitos LGBT analisados neste artigo. Como 
conclusão, considerando o contexto de discriminação social com base na 
orientação sexual, são propostas estratégias de resistência com base nas 
práticas do dia-a-dia, para a promoção de uma sociedade mais inclusiva. 

 

Palavras-chave: direitos LGBT, discriminação social, políticas de igualdade, 
intersecionalidade, práticas do dia-a-dia  

 

Introdução 

Este artigo surge na sequência de um desafio para estar presente na 
sessão de abertura da Universidade Feminista, em que o tema proposto foi 
‘Desordens no planeta’. A minha experiência como ativista dos direitos de 
lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT) e a minha investigação 
académica sobre visibilidade lésbica foram os pontos de partida para algumas 
reflexões sobre o tema proposto.  

A partir de uma contextualização dos direitos LGBT em várias escalas, 
no mundo, na União Europeia e em Portugal, faço uma análise do impacto da 
legislação na vida das pessoas LGBT. São feitas propostas de análise crítica 
da forma como as políticas de igualdade muitas vezes não têm em 
consideração a fluidez, mobilidade e complexidade das identidades sociais, e 
promovem elas próprias contextos de exclusão e de discriminação. Por outro 
lado, o discurso académico ao permitir uma abordagem mais complexa 
incorporando a intersecionalidade das identidades sociais, contém 
enviesamentos que limitam a representatividade das classes sociais mais 
desfavorecidas. As desigualdades existentes na sociedade também se refletem 
no contexto do ativismo LGBT que reproduz o sistema patriarcal dominante em 
que domina o sexismo e as relações de poder influenciadas pelo género. A 
discriminação social em função da orientação sexual é apresentada com base 
nos resultados de estudos realizados em Portugal sobre a invisibilidade das 
sexualidades não-normativas nos espaços públicos. 

O artigo termina com uma proposta baseada nos conceitos avançados 
por Michel de Certeau sobre o potencial das práticas do dia-a-dia, que são 
simultaneamente o locus de dominação e controle num mundo/sociedade 

mailto:e.ferreira@fcsh.unl.pt
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capitalista, mas que também oferecem a possibilidade de resistir aos poderes 
hegemónicos e de promover a mudança. 

 

Legislação e direitos LGBT 

O relatório anual de 2011 do Alto Comissariado para os Direitos 
Humanos das Nações Unidas denuncia a existência em vários países de 
legislação discriminatória e atos de violência contra indivíduos com base na 
orientação sexual ou identidade de género. É de salientar que relações sexuais 
consensuais entre adultos do mesmo sexo ainda são criminalizadas em 76 
países. Navi Pillay, Alta Comissária das Nações Unidas para Direitos 
Humanos, no lançamento da campanha Free & Equal (https://www.unfe.org/en) 
em julho 2013 partilhou as suas preocupações relativamente a esta questão:  

“Em mais de um terço dos países do mundo as relações sexuais 
consensuais entre adultos do mesmo sexo continuam a ser 
consideradas um crime. Nas minhas viagens por todo o mundo e 
nos encontros que tenho com os governos de muitos países 
encontro não só uma falta de conhecimento por parte dos seus 
membros, mas também uma enorme resistência ao 
reconhecimento dos direitos humanos das pessoas LGBT. A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos promete um mundo 
no qual todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sem 
exceções, ninguém deve ser deixado para trás. Mas sabemos por 
experiência própria que a erradicação da discriminação requer 
mais do que mudanças nas leis e nas políticas”. 

Para além da existência de leis em diversos países que discriminam em 
função da orientação sexual e identidade de género, presenciamos nos tempos 
atuais um retrocesso em alguns países que já tinham avançado no sentido de 
uma legislação mais inclusiva. Um dos exemplos mais preocupante é o caso da 
Rússia que desde 1993 descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo 
sexo, mas que recentemente criminalizou “atos de propaganda de relações 
não-tradicionais junto de menores”. 

Em 18 de dezembro de 2008, a Holanda e a França, apoiadas pela 
União Europeia, apresentaram uma proposta de declaração às Nações Unidas 
que condenava os atos de violência, assédio, discriminação, exclusão, 
estigmatização e preconceito em função da orientação sexual e identidade de 
gênero. Esta declaração quebrou o silêncio nas Nações Unidas sobre os 
direitos de cidadãs/os lésbicas, bissexuais, gays e transexuais (LGBT). No 
entanto, ainda se verificam muitas resistências à adoção de posições claras de 
defesa dos direitos LGBT. Inicialmente esta declaração tinha como objetivo ser 
adotada como uma resolução das Nações Unidas, mas não só não conseguiu 
o apoio necessário para tal, como foi feita uma proposta de declaração com 
conteúdo oposto pela Liga Árabe. Na figura 1 podemos ver quais os países 
signatários das duas propostas. 

https://www.unfe.org/en
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Figura 1 – Países signatários da declaração sobre orientação sexual e identidade de género 
das Nações Unidas estão a azul e os países signatários da declaração oposta estão a verde 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/UN-SOGI-
Updated.png/400px-UN-SOGI-Updated.png 

 

Como uma nota mais positiva temos a aprovação pela Comissão de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, em 26 de setembro de 2014 (por 
maioria de 25-14), de uma resolução contra a discriminação em função da 
orientação sexual e identidade de género, que solicita ao Alto Comissariado 
para os Direitos Humanos a realização de um relatório sobre as melhores 
práticas de combate à discriminação com base na orientação sexual ou 
identidade de género. Foi a segunda vez que a Comissão de Direitos Humanos 
das Nações Unidas aprovou uma resolução sobre direitos LGBT, tendo sido a 
primeira em 2011 com uma muito menor diferença de votos. 

Podemos consultar na figura 2 as diferenças de legislação relacionada 
com a orientação sexual a nível mundial, desde a legalização do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo até à criminalização da homossexualidade que 
pode chegar à pena de morte. Este é o retrato atual da situação dos direitos 
das pessoas não-heterossexuais inscritos na legislação nos diversos países do 
mundo. Podemos dizer que o mundo ainda está longe de ser um lugar seguro 
para as pessoas LGB. Neste levantamento da legislação não estão 
contemplados os direitos relacionados com a identidade de género, em que a 
situação ainda é mais negativa.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/UN-SOGI-Updated.png/400px-UN-SOGI-Updated.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/UN-SOGI-Updated.png/400px-UN-SOGI-Updated.png
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Figura 2 – Legislação relacionada com a orientação sexual em abril 2014 

Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_a_homossexualidade_no_mundo 

 

Os países da União Europeia são dos países que têm um conjunto de 
legislação inclusiva relativamente à orientação sexual e identidade de género. 
Em todos os países da EU a homossexualidade foi descriminalizada, existe 
legislação específica que protege pessoas LGBT de discriminação no local de 
trabalho, os/as homossexuais podem servir nas Forças Armadas assumindo 
abertamente a sua orientação sexual (com exceção do Chipre), em 16 dos 28 
países são reconhecidas na lei as relações entre pessoas do mesmo sexo, e a 
adoção por casais do mesmo sexo é legal em 9 dos 28 países. Embora longe 
de ser a situação ideal e de termos uma verdadeira paridade nos direitos 
humanos em função da orientação sexual, a União Europeia é claramente uma 
das regiões do mundo onde existe um conjunto de legislação mais inclusivo e 
abrangente. No entanto, se fizermos uma análise mais detalhada da legislação 
existente nos países da UE em função da altura em que aderiram à UE, 
verificamos que os países fundadores e os que fizeram parte dos primeiros 
momentos de alargamento têm uma legislação mais inclusiva do que os países 
que entraram mais recentemente na UE (Figura 3). Podemos considerar que os 
países que estão há mais tempo na UE refletem a influência das políticas 
europeias enquanto os que entraram há menos tempo ainda não tiveram tempo 
de ver transcritas na legislação nacional as diretivas europeias de não 
discriminação em função da orientação sexual e identidade de género. 
Contudo, também temos de equacionar a possibilidade de que o facto de 
muitos dos países da EU não apresentarem legislação inclusiva relativamente 
à orientação sexual e identidade de género poder ter um impacto negativo no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_a_homossexualidade_no_mundo
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conjunto da União Europeia, podendo verificar-se um retrocesso nos avanços 
legais já alcançados. E se tivermos em consideração os resultados das últimas 
eleições europeias em maio de 2014 que evidenciam o avanço da extrema-
direita nos países da UE, ainda mais razões teremos para considerar como um 
cenário possível o retrocesso na legislação relacionada com os direitos LGBT. 

 

Figura 3 - Legislação relacionada com orientação sexual nos países da União Europeia em 
Abril 2014 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Europe  

 

No caso particular de Portugal podemos registar avanços significativos e 
consistentes na legislação relacionada com orientação sexual e identidade de 
género, que estão enquadrados nas mudanças sociais profundas registadas 
após o 25 de abril de 1974 e a adesão à União Europeia em 1986. Como 
marcos fundamentais, temos: 

 1982 – Descriminalização da homossexualidade  

 1999 – Homossexuais e bissexuais podem servir abertamente nas 
Forças Armadas 

 2001 – União de facto entre pessoas do mesmo sexo (os mesmos 
direitos que a casais de sexo diferente, com a exceção da adoção) 

http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Europe
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 2003 – Código do Trabalho revisto (acesso a trabalho e emprego, 
proteção contra discriminação no trabalho e assédio sexual) 

 2004 – A orientação sexual é incluída na Constituição Portuguesa no 
artigo 13º - Princípio da Igualdade 

 2005 – O Instituto Português do Sangue permite oficialmente a doação 
de sangue por homossexuais, bissexuais (e HSH), esta decisão será no 
entanto anulada em 2009 pelo Presidente deste Instituto 

 2007 – Código Penal revisto (idade de consentimento passa a ser igual à 
de casais de pessoas de sexo oposto, proteção contra violência e crimes 
de ódio) 

 2009 – Inclusão explícita de questões relacionadas com orientação 
sexual na Lei de Educação Sexual nas escolas 

 2010 – Casamento civil é estendido a casais de pessoas do mesmo 
sexo (com a exceção da adoção) 

 2010 – Não discriminação de homossexuais e bissexuais (e HSH) na 
doação de sangue 

 2011 – Lei de Identidade de Género, que permite a mudança de sexo e 
de nome nos documentos oficiais  

Nesta sequência de mudanças legislativas positivas, registaram-se 
recentemente acontecimentos que evidenciam uma possível tendência de 
retrocesso. Em maio de 2013 foi aprovado na generalidade na Assembleia da 
República um projeto de lei que permitia a coadoção (1) por casais de pessoas 
do mesmo sexo. No entanto, em março de 2014, na votação na especialidade 
este projeto de lei não foi aprovado por uma diferença de 5 votos. Este foi um 
momento de claro retrocesso em avanços já conseguidos aquando da votação 
inicial. A parentalidade permanece das áreas da vida onde existe mais 
discriminação na lei em Portugal relativamente às pessoas LGBT. Os casais do 
mesmo sexo não podem adotar nem coadotar, e a reprodução medicamente 
assistida não é permitida a mulheres sozinhas ou numa relação com uma 
pessoa do mesmo sexo.  

 

Diversidades 

A existência de legislação que garanta os direitos das pessoas LGBT é 
fundamental como suporte à mudança efetiva do contexto social. No entanto, 
existem algumas questões que merecem reflexão. A legislação baseia-se em 
categorias definidas, que funcionam como contentores da diversidade de 
identidades existente e que ao mesmo tempo limitam a expressão das mesmas 
identidades que têm como objetivo proteger. Por exemplo, a legislação quando 
fala de lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais não tem em consideração a 
fluidez, mobilidade e complexidade das identidades. Ser lésbica é, do nosso 
ponto de vista, uma mulher, cis ou trans, que se autoidentifica como lésbica. 
Como em muitos outros aspetos das identidades sociais, a orientação sexual é 
um processo interno e inter-relacional de negociação de representações, 
expetativas, e papéis sociais (Haslam et al., 1996). Esta autoidentificação não é 
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um dado fixo na constituição da identidade, poderá haver momentos da vida 
em que existe uma autoidentificação como lésbica, e outros em que a mesma 
pessoa não se identifica como lésbica. A expressão da diversidade 
multidimensional da sexualidade humana não se reduz a categorias estanques 
como homossexual, heterossexual e bissexual. Por exemplo, mulheres com 
discursos muito semelhantes, no que se refere à descrição de vivências de 
atrações e relações amorosas, podem identificar-se de forma diferente em 
relação à orientação sexual. É frequente que mulheres numa relação amorosa 
com outra mulher tenham diferentes autoconceitos relativamente à orientação 
sexual. Algumas podem considerar-se bissexuais, outras lésbicas e outras 
ainda podem recusar identificar-se com qualquer uma das categorias definidas 
para a orientação sexual. Por outro lado, muitas mulheres que nunca viveram 
qualquer relacionamento físico amoroso podem identificar-se como lésbicas. A 
diversidade de atrações e comportamentos sexuais ao longo da vida é algo 
fluido e mutável (Ferreira e Silva, 2010). 

Outro aspeto relevante na análise da legislação que defende os direitos 
LGBT é a forma como a legislação promove a ‘normatização’ da 
homossexualidade, traçando os limites do que é aceitável e do que é 
condenável. Ao mesmo tempo que inclui alguns/mas promove a exclusão de 
outros/as. A legislação existente que defende a não-descriminação em função 
da orientação sexual promove um determinado modelo de ‘ser homossexual’. 
Por exemplo, a legislação defende e promove as relações entre pessoas do 
mesmo sexo na medida em que estas se ajustam aos valores dominantes; 
estar numa relação monogâmica é claramente mais valorizado do que estar 
sozinho ou numa relação poliamorosa. 

Neste contexto de análise da diversidade quando falamos de direitos 
LGBT as questões de género assumem particular importância. O sexismo e as 
relações de poder influenciadas pelo género também se verificam no contexto 
de ativismo LGBT, em que se reproduz o sistema patriarcal dominante. Como 
exemplo, podemos referir o facto de a maioria dos líderes das associações e 
grupos informais LGBT serem quase sempre homens, com poucas exceções, 
enquanto as mulheres desempenham um papel importante no trabalho 
desenvolvido nos bastidores, reproduzindo o modelo sexista existente na 
sociedade portuguesa, e também a menor importância dada às questões 
lésbicas no movimento LGBT. Esta secundarização das questões lésbicas no 
movimento LGBT foi visível na reação fraca e difusa das associações LGBT à 
aprovação pela Assembleia da República em 2006 da lei que impede as 
mulheres solteiras e os casais de lésbicas de terem acesso à procriação 
medicamente assistida (Santos, 2012). 

O discurso académico permite uma abordagem mais inclusiva da 
diversidade e complexidade das identidades sexuais, em particular as 
abordagens que integram conceitos como a intersecionalidade. O crescente 
reconhecimento de que as identidades são fluídas, dinâmicas e constituídas 
pela interseção de diferentes eixos de diferenças sociais, e de que não é 
possível explicar as desigualdades através de uma única dimensão, levou ao 
surgimento do conceito de intersecionalidade. Este conceito surge no contexto 
de investigações sobre as interligações e interdependências da raça com 
outros eixos de diferença, como por exemplo género, religião e classe. O 
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conceito de intersecionalidade permite abordar a forma como várias categorias 
biológicas, sociais e culturais, tais como sexo, género, origem racial ou étnica, 
deficiência, idade, classe social, orientação sexual, e outros eixos de identidade 
interagem em níveis múltiplos e muitas vezes simultâneos (Platero, 2012). No 
entanto, ainda há muito a fazer nesta área, é preciso repensar as 
simultaneidades, as encruzilhadas e os silêncios, as relações de poder, os 
privilégios e o empoderamento (Platero, 2014). 

A investigação científica embora utilize conceitos como a 
intersecionalidade também não contempla toda a diversidade. Existe um 
aspeto em particular, a classe social, que nos estudos de género e das 
sexualidades tem sido negligenciado (Taylor, 2012). Por exemplo, nos estudos 
sobre sexualidades mesmo quando são utilizados métodos participativos e 
etnográficos ficam quase sempre de fora pessoas de meios sociais mais 
desfavorecidos. Essas vozes, na primeira pessoa, não são incluídas nos 
estudos contribuindo para uma visão parcial e incompleta da realidade. 

Num tempo de grave e prolongada crise económica as diferenças 
socioeconómicas acentuam-se e torna-se ainda mais premente a necessidade 
de ter em consideração este aspeto tão importante da vida das pessoas. Onde 
se vive? Como se vive? Em que contextos? Com que pessoas? Qual o grau de 
autonomia? Que espaço próprio se tem? Que tempo livre? Que mobilidade? 
Não é a mesma coisa auto identificar-se como lésbica com emprego e 
desafogo económico (que não são necessariamente sinónimos) do que ser 
trabalhadora precária ou desempregada. Poder deslocar-se, ir a outros locais 
longe da sua residência, ter acesso a eventos culturais, … são pequenas 
(grandes) coisas como estas que fazem a diferença na possibilidade de 
podermos usufruir dos direitos conquistados na lei. Os direitos (e a sua 
ausência) vivem-se no quotidiano, nas práticas do dia-a-dia. 

 

Discriminação social de pessoas LGBT (2) 

A discriminação social com base na orientação sexual é uma realidade 
generalizada em Portugal, apesar dos avanços realizados ao nível da 
legislação (FRA, 2009). O Eurobarómetro de 2012 sobre discriminação na 
União Europeia (European Commission, 2012), revelou que a maioria dos 
cidadãos portugueses (55%) acredita que a orientação sexual é uma das 
principais razões para se ser discriminado em Portugal, a mesma percentagem 
que em relação à deficiência (55%) e mais do que em função da origem étnica 
(53%), da identidade de género (50%), de ter mais de 55 anos de idade (48%), 
da religião ou crença (26%), do género (25%) e de ter menos de 30 anos de 
idade (10%). A percentagem da população portuguesa, que escolheram a 
orientação sexual como o principal fator de discriminação é 9% acima da média 
dos 27 países da União Europeia (46%).  

Para além dos resultados do Eurobarómetro cujo universo de 
respondentes são todos/as os/as cidadãos/ãs portuguesas, um estudo levado a 
cabo pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA, 2013), 
inquiriu em 2012 mais de 90.000 pessoas que se auto identificam como LGBT, 
dos quais 2.125 são portugueses. Estes resultados podem ajudar-nos a 
perceber como as pessoas LGBT percecionam o contexto de discriminação 
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social a que estão sujeitas. Os resultados deste estudo (FRA, 2013) indicam 
que 51% dos/as portugueses/as que responderam ao inquérito sentiram-se 
discriminados/as ou foram alvo de violência em função da sua orientação 
sexual ou identidade de género. O local de trabalho e a escola são os locais 
onde as pessoas LGBT dizem sentir-se mais discriminadas, 60% revelaram ter 
escondido ou disfarçado a sua homossexualidade quando andavam na escola, 
quase todas admitiram ter ouvido comentários negativos de colegas, e 19% 
relataram ter sido discriminadas em contexto de trabalho, apesar da proteção 
legal existente no país. Nos grupos mais discriminados temos os jovens com 
idades entre os 18 e 24 anos, as lésbicas e pessoas com baixos rendimentos. 
Os transsexuais são uma das minorias sexuais mais afetadas por atos 
discriminatórios, já que 30% admitiram terem sido vítimas ou terem sofrido 
ameaças de violência pelo menos três vezes durante o ano anterior. Um aspeto 
particularmente significativo que demonstra a quase total invisibilidade de 
sexualidades não-heterossexuais nos espaços públicos é o facto de 66% 
dos/as inquiridos/as admitiram ter medo de andar de mãos dadas na rua com 
um/a parceiro/a do mesmo sexo; e se analisarmos as respostas só de gays e 
bissexuais masculinos a percentagem sobe para os 75%.  

Em 2009, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 
financiou um projeto de investigação: “Estudo sobre a discriminação em função 
da Orientação Sexual e da Identidade de género” (Nogueira e Oliveira, 2010). 
Este foi o primeiro projeto de investigação abrangente realizado sobre esta 
temática em Portugal e teve como objetivo analisar a situação das pessoas 
LGBT nos domínios de acesso aos direitos, discriminação e cidadania. O 
relatório final identifica o contexto global de discriminação social em Portugal, 
realçando que as pessoas LGBT se sentem discriminadas nos vários contextos 
da sua vida e que muitas vezes são alvo de insultos, e que as instituições que 
mais discriminam são as relacionadas com a religião e com o estado. O modelo 
heterossexista da sociedade foi identificado como o fator mais importante que 
sustenta e promove a discriminação e que leva a resistências em relação aos 
direitos LGBT (Nogueira e Oliveira, 2010). Podemos afirmar, como Ana Cristina 
Santos (2013) que embora a mudança legislativa tenha uma importância 
fundamental, não é suficiente para garantir o respeito e o reconhecimento dos 
direitos íntimos e sexuais dos/as cidadãos/ãs LGBT. 

Estes dados são corroborados por diversos estudos, nomeadamente 
numa investigação recente sobre expressões públicas de afetos entre pessoas 
do mesmo sexo em Portugal (Ferreira, 2011). A grande maioria das/os 
participantes assume não ter comportamentos afetivos com pessoas do mesmo 
sexo em espaços públicos por receio de ser alvo de discriminação. Um dos 
aspetos mais significativos desta investigação foi o constatar que ativistas 
LGBT com uma postura de visibilidade relativamente à sua orientação sexual, 
admitem ter restrições relativamente às expressões públicas de afeto com 
pessoas do mesmo sexo. A invisibilidade das demonstrações públicas de afeto 
entre pessoas do mesmo sexo é um dos indicadores mais evidentes da 
discriminação em função da orientação sexual (Ferreira, 2011).  
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Perspetivas de mudança 

Como referido no início do artigo, a declaração de Navi Pillay, Alta 
Comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, em julho 2013 no 
lançamento da campanha Free & Equal (https://www.unfe.org/en), realça o 
facto de que “a erradicação da discriminação requer mais do que mudanças 
nas leis e nas políticas”. É necessário promover a mudança no contexto social 
onde se materializam os atos, sentimentos, representações e expetativas da 
vida das pessoas. As práticas do dia-a-dia são o locus de dominação e controle 
num mundo/sociedade capitalista, mas simultaneamente oferecem a 
possibilidade de resistência (de Certeau, 1984). As dimensões políticas das 
práticas do dia-a-dia, das micropolíticas de viver em sociedade, da forma como 
nos movemos no espaço e interagimos com os outros, contêm o potencial de 
resistir e de mudar. Para entendermos esta formulação de Michel de Certeau 
(1984) é necessário entendermos o espaço como relacional e socialmente 
construído (Lefebvre, 1974, Massey, 2005) e a distinção entre espaço e lugar 
(de Certeau, 1984). O lugar é entendido como um conjunto de elementos que 
estão em locais específicos uns em relação aos outros, que podem ser 
delineados, nomeados e localizados no mapa. O espaço é produzido pela 
experiência dinâmica e subjetiva de um lugar, é criado pelas escolhas dos 
indivíduos ao moverem-se através dele e ao interagirem entre si. Nas palavras 
de Michel de Certeau (1984, p. 117): “o espaço é um lugar praticado”.  

O trabalho de de Certeau ajuda-nos a entender como as práticas 
cotidianas podem funcionar como respostas táticas que subvertem ou 
perturbam as estratégias de controlo, de forma efémera, imprevisível e muitas 
vezes irracional. De Certeau identifica as "estratégias" com a produção material 
e controlada dos lugares pelos governos, órgãos institucionais e outras 
estruturas de poder. Por outro lado, as “táticas” são, de acordo com este autor, 
as atividades diárias, como caminhar, interagir, falar, consumir ou 
simplesmente mover-se através do espaço, em que "a vida cotidiana se inventa 
ao apropriar-se de inúmeras maneiras da propriedade de outros" (de Certeau, 
1984, p. xii). As táticas não são tentativas de consolidação do poder, mas sim 
atos sutis de resistência. 

O simples ato de caminhar é um dos exemplos de táticas. Embora as 
pessoas possam andar nas ruas e caminhos que materializam e impõem 
estratégias de controlo, as escolhas que fazem sobre quais os caminhos a 
tomar e a 'poética' do seu movimento contesta as estruturas de poder inscritas 
no espaço, e marcam-no de uma forma que é efêmera, e assim 'ilegível' para 
as estratégias de controlo (de Certeau, 1984). As táticas não têm uma lógica 
definida nem uma fonte definida de poder, mas existem nos momentos fugazes 
de "oportunidade" apreendidos pelos indivíduos, tornando-os difíceis de 
observar e de controlar (de Certeau, 1984). 

A abordagem teórica proposta por de Certeau fornece uma leitura sobre 
as múltiplas e sutis formas pelas quais as pessoas podem subverter ou resistir 
à lógica imposta pelas estruturas de poder. Mesmo quando as pessoas se 
envolvem em práticas controladas, como o consumo de bens ou a utilização de 
serviços públicos, elas podem aproveitar estas oportunidades para desafiarem 
as regras impostas subvertendo estas práticas de forma criativa e original ou 

https://www.unfe.org/en
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utilizando-as para fins não previstos, em atos de resistência e subversão. As 
práticas cotidianas são influenciados pelas regras que existem na sociedade, 
mas nunca são totalmente determinadas por elas (de Certeau, 1984). Uma 
abordagem que salienta o potencial das práticas cotidianas como táticas para 
promover a mudança é claramente uma atitude feminista.  

Um dos caminhos possíveis para a promoção da mudança é assumir 
uma prática feminista em todas as atividades que desenvolvemos e questionar 
os limites das regras e normas impostas pelas estruturas de poder inscritas no 
tecido social. Se entendemos que o pessoal é político, então certamente o 
académico é político. A Universidade Feminista é claramente um exemplo de 
uma prática feminista ao promover iniciativas que cruzam as fronteiras do 
académico e do ativismo.  

Se pensarmos nas questões dos direitos LGBT uma possibilidade de 
subverter a heteronormatividade dos espaços públicos é promover a 
visibilidade em todos os espaços e em todos os momentos da vida, e não só 
em espaços específicos e momentos específicos como as Marchas de Orgulho, 
o Pride, ou espaços LGBT friendly. Embora estes espaços e momentos sejam 
de extrema importância para a conquista dos direitos LGBT são espaços e 
momentos definidos e controlados externamente, contidos, que funcionam 
como momentos de exceção num dia-a-dia em que domina a invisibilidade das 
sexualidades não-normativas e a discriminação em função da orientação 
sexual. São as práticas de cada um e de cada uma nos vários espaços onde 
nos movemos, existimos e intervimos que podem promover uma outra 
realidade mais inclusiva e mais justa. Não só para as pessoas LGBT mas para 
todos e todas. 

 

Notas: 

(1) A adoção conjunta de uma criança por uma das pessoa que já é a mãe/pai biológica/o ou 
legal da criança em conjunto com uma outra pessoa. A coadoção cria laços permanentes e 
legais entre a criança e as duas pessoas, onde antes só existiam estes laços com uma das 
pessoas do casal. 

(2) No capítulo ‘Visibilidade Lésbica e Cidadania Sexual’ deste e-book pode encontrar uma 
descrição mais detalhada destes dados. 
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E, no entanto, elas movem-se. Cintilações 
Maria Teresa Horta, escritora 
 

I 

Perplexidade, 

infelicidade e desabrigo, 

foi o que por certo sentiram as mulheres, ao longo dos séculos forçadas 
a manterem-se silenciosas e ocultas; obrigadas a desencontrarem-se com a 
vida e consigo mesmas. A tactearem uma escuridez, uma aridez desértica que 
tiveram de romper, recorrendo a toda a sua determinação, para chegarem à 
claridade. 

Nascituras. 

A partirem daquele nada absoluto onde lentamente se moviam, sem 
qualquer poder, rumo ou objectivo. Elas, não eram mais do que sussurro, 
suspiro, transparência da própria aragem… 

Cegas de penumbra. 

Como escreveu Catherine Clément: “herdeiras de todas as Evas, tanto a 
das feiticeiras como a das histéricas, que marcam, à sua maneira, o termo de 
uma clivagem”. 

Clivagens ou quedas de funduras impossíveis de imaginar. Herdeiras 
deserdadas da vida, acorrentadas à sua eterna condição de sombra e vulto. 

Eva expulsa do Paraíso, por delito de desobediência maior, espécie de 
anátema, maldição, vinda do mais eficaz obscurantismo. Arrastando consigo o 
selo das escuridades envenenadas, numa infinita passagem de mãe para 
filha… 

Culpa e mal, 

que surgindo desta cena iniciática, pareciam fazer parte integrante do 
seu genoma. – Sexo feminino que carregaria consigo o pecado original. Nódoa, 
mancha, mácula, de onde partia a sua identidade, apresentada como escusa e 
pecaminosa. 

E embora ao longo dos tempos as mulheres tenham arduamente tentado 
transformar as suas existências obscuras em auroras boreais, ainda não 
conseguiram livrar-se totalmente desse estigma ardilosamente criado. 

 

II 

E, no entanto, elas movem-se, 

procuram, esvoaçam, voam, buscam no sonho o seu grito, tentam o 
rasgo maior no rumor e no rigor, no desatino a correr por entre as dores da 
desgraça, dos espinhos, farpas e espadas, com gume de céu aberto, por onde 
a sorte não passa. 
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Transgressão. 

Como luzeiros, aqui e ali, foram então surgindo luminescências, que iam 
acendendo, uma após outra. Algumas, confessadamente detentoras de 
poderes na arte do entendimento, do curar, a quererem ajudar os outros, pelo 
forro da vida. 

Assumidamente fazedoras de poções, filtros e elixires. 

 

Feiticeiras? 

«Vinda de onde sou/eu torno sempre/Parida/ De minha própria/ afeição./ 
Descubro o escuro/ renascida./ Sou fénix do meu mênstruo/ Orquídea da 
minha vida/ Sou mulher / Sou feiticeira/ Sou bruxa no mesmo abraço/ 
Desobedeço e invento/ Insubordino o que faço» 

Canto imenso que as acabou por arrastar, condenar às fogueiras, onde 
a mando da Inquisição arderam como fachos, como constelações de fatalidade 
cintilante, no primeiro holocausto que a História teima em ignorar. 

“E de nós nem dó nem grito!” 

Desobediência feminina, de motim interior em motim interior, traçando 
ideais como se desenhassem mapas na pele ambígua do seu corpo violentado, 

Insubordinação transfigurada em danação. 

Exorcismo, portanto. 

 

Enigma… 

Iniciando demorados e laboriosos percursos, à descoberta do mundo à 
sua volta, almejando, ambicionando a Lua. 

A recusarem as penumbras onde haviam sido trancadas, agrilhoadas à 
desgraça. Labirinto de onde tentavam sair, desenredando o novelo, para 
seguirem o fio de Ariane que as levaria até à liberdade. 

Muitas delas, em si próprias, identidades de Luz. 

Entre as quais distingo: 

 

Hildegarda de Bingen. 

Minha Senhora Magistra 

- abadessa de Rupertsberg e Eibingen, na diocese de Mogucen… 

 

“Ó púrpura de sangue/ tu és a flor / que o sopro da serpente jamais 
lesou!” – lê-se numa sua antífona, escrita no século XII. – Hildegarda, que 
através dos seus escritos e da sua música escarlate, dos seus avistamentos e 
premonições, assustou príncipes da Igreja e do Estado. 

Profetisa, poetisa… 



46 

 

“- Conseguis ouvi-las? – murmurou Ela inclinando a cabeça. – As 
Vozes?” 

 

As vozes 

De Safo – a grande e insubmissa poetisa grega. 

De Hipátia de Alexandria – A primeira mulher matemática, astrónoma, 
filósofa – século IV. Que acaba torturada e morta por uma enfurecida multidão 
de cristãos. Tendo sido o seu corpo, em seguida, queimado numa fogueira. 

As vozes 

De Publia Hortência – primeira portuguesa, com licenciatura em 
Retórica, Humanidades e Metafísica; escarnecida e marginalizada por todos, 
acaba por recolher a um convento, onde fica esquecida, até à morte. 

De Teresa de Ávila – Impar e enchameada, inesquecível! Rubras 
palavras de fogo, êxtases e fulgurações. 

 

As Vozes 

que em sigilo as mulheres sempre escutaram -, como não lembrar Joana 
d’Arc? – E que nos nossos dias, em segredo, tantas continuam a ouvir. 

E, tal como Mary Wolstonecraft escreve no seu livro «A Reivindicação 
dos Direitos das Mulheres»: “é preciso não só escutar as suas vozes, mas 
também as vozes que elas ouvem”… 

 

“Escuto vozes…” – confessou várias vezes a poetiza Sylvia Plath, no 
seu longo e singular diário. 

E a romancista Virgínia Woolf deixou escrito ao marido, antes de se 
suicidar: “Voltei a ouvir vozes”… 

 

III 

E, no entanto, elas movem-se, 

 

arriscam, galgam, dominam, tentam metas que as exaltam e indomadas 
afirmam, estudam, escrevem e investigam. Vivem na chama e nos livros, lêem 
na cama e no chão, debruçam-se sobre as histórias, estendem-se no cadeirão, 
entram nas sagas; inventam a perdição de uma paixão impossível; aprendem 
com filósofas e também com as poetisas, intemperança a doer. Afeiçoadas ao 
tempo, habitam as perdições, quebradiças no deleite, descem pelo corrimão, 
na devassa do saber. 
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Cintilações e liberdade, desígnios e reflexões das mulheres das Luzes: 

 

Leonor de Almeida – Poetisa, filósofa, política. Em tudo maravilhosa e 
única, na ousadia e determinação. 

Madame de Châtelet – A sua existência foi toda ela uma entrega ao 
estudo e ao saber. 

Leonor da Fonseca Pimentel – Poetisa italiana, filha de pais 
portugueses, morta por enforcamento no patíbulo de Nápoles, em defesa dos 
ideais da Revolução Francesa. 

Germaine de Staël – Política, filósofa e romancista, exilada durante 
anos por Napoleão, a quem fez frente. 

 

Seres de excelência, da escrita, da cultura e do conhecimento, das letras 
e das ciências; dos excessos e do rigor, da coragem, do destemor, em tudo 
infringindo as normas impostas ao seu sexo. 

Impossível não, também, de entre elas, as mulheres da Revolução 
Francesa, revolucionárias e feministas: 

Théroigne de Méricourt, bela e ousada no seu fato masculino, espada 
à ilharga magra, e Olympe de Gouges, que então escreveu a primeira 
«Declaração dos Direitos da Mulher», em França. 

Reivindicação, esperança e arrebatamento. Na linha de voo da 
liberdade… idêntico, curiosamente, ao voo planado das águias, seguindo as 
correntezas dos ventos e das rutilações. 

 

Deslumbramentos, 

por subidas íngremes, ravinas e atalhos, planícies ou escarpas, 
caminhamentos ora por entre as sombras das árvores, ora pela nudez 
desértica de terra e pedras, dos cardos, da urze, das farpas e dos espinhos. 
Até ao cume, as mulheres iam descobrindo quedas e precipícios; mas ao 
fitarem do cimo o espaço astral, davam conta da própria desmesura. 

Aventurosas? 

Aventureiras abismadas, se pensarmos naquelas que fugiram de casa, 
se vestiram de homem, para conseguirem alcançar o que lhes estava interdito, 
afim de terem acesso ao que a sua identidade feminina lhes vedava. Tal como: 

escolas, bibliotecas e universidades. 

Estradas, oceanos e caminhos; portanto, “viageiras” sem viagem, sem 
exercerem o direito à descoberta e à errância. Isabelle Eberhardt, que no 
século XIX se vestiu de homem para poder viajar, escreveu numa carta ao 
irmão: 



48 

 

“Há um direito que pouco se cuida de reivindicar: o direito à errância e à 
vagabundagem. E no entanto, a vagabundagem é a emancipação, e a vida ao 
longo das estradas, a liberdade”. 

 

IV 

Sim, tal como Galileu disse da Terra: “Eppure ela si muove”, podemos 
afirmar o mesmo acerca das mulheres, seres da condição dos astros: 

 

E, no entanto, elas movem-se… 

Perseguem o labor da História, elaboram os venenos da paixão 
acicatada, devoram cada poema pelos versos e as palavras. Sobem no fio da 
aventura, sabem da rosa-dos-ventos e dos mapas dos segredos, são sedentas, 
criativas, são cativas dos enredos, reflexivas e ávidas. 

Passageiras clandestinas no sonho onde desatam as rosas da sua vida, 

fulvas, rubras, chameadas. 

 

Lisboa, 11 de Outubro de 2013 

 
 
 
 

 



49 

 

Universidade Feminista – Espaço plural de reflexão crítica e de 
intercâmbio de conhecimentos... 
Lígia Amâncio, ISCTE, IUL 
 
 

Resumo: 

Apresento, neste texto, alguns dos fundamentos para a importância e a 
atualidade, para o nosso país, da constituição do espaço de reflexão e debate 
que é a Universidade Feminista. Partindo de exemplos da influência do 
feminismo no plano social, individual, político e ideológico procuro mostrar a 
capacidade mobilizadora e geradora de conhecimento que o feminismo traz 
consigo, enquanto projeto de mudança, e a actualidade que, por isso mesmo, 
ele mantém.  

 

Palavras-chave: feminismo, mudança, conhecimento, democracia. 

 

Começo por agradecer o honroso convite que me foi dirigido para a 
sessão de abertura da Universidade Feminista, manifestando a minha 
satisfação por partilhar convosco este momento e o enorme prazer pela 
companhia de tão ilustres figuras do feminismo português nesta sessão. 
Considero que a abertura deste espaço de reflexão e debate é um 
acontecimento da maior importância para a sociedade portuguesa e de grande 
atualidade, no plano político. Apresento, a seguir, numa breve intervenção, as 
razões que fundamentam esta minha afirmação. 

Como diz Lynne Segal (1999) no seu livro Why feminism?, o feminismo 
é polémico. De facto, o feminismo suscitou sempre controvérsia pública, 
conflitualidade política e tensão social em todos os períodos da sua história. 
Deste efeito de interpelação das mentes e questionamento da ordem social 
estabelecida resulta a permanente actualidade do feminismo, a sua força 
mobilizadora e a sua capacidade de gerar conhecimento. Vejamos alguns 
exemplos a diferentes níveis de análise. 

- No plano social o feminismo gera ansiedade colectiva, pelo desafio 
que contrapõe à ordem estabelecida, suscitando reacções adversas e 
hostis, se não mesmo violentas. Curiosamente, o tipo de discurso e 
imagens através dos quais se exprimem estas reacções têm-se 
mantido muito semelhantes ao longo do tempo e dos vários períodos 
históricos do feminismo forte, ou seja, ao longo dos séculos XIX e XX, 
como mostra Christine Bard (1999) num livro chamado Un siècle 
d'antiféminisme. A semelhança no tipo de reações e a continuidade nas 
formas de representação das feministas, em particular, em períodos 
históricos tão diferentes, mostram que o questionamento da ordem de 
género, assente numa diferenciação hierarquizada entre os sexos, é 
geradora de uma grande ansiedade. A principal explicação para esta 
reação social é que a ordem de género está de tal forma impregnada 
nas sociedades e em toda a sua organização social que a luta pela 
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mudança da ordem estabelecida, e conhecida, gera sentimentos de 
medo face ao receio do 'caos' que poderia resultar de tal mudança.  

- No plano individual, o feminismo gera uma contradição, para as 
próprias mulheres, entre a sua identificação com o “ser mulher” que a 
sociedade determina e a necessidade de combater e desconstruir esse 
modo de ser que lhes é imposto. Esta contradição é acentuada e 
explorada, com algum sucesso, pelas correntes anti-feministas já que 
as mulheres receiam a hostilidade com que são vistas as feministas e a 
“perda” de feminilidade que resulta deste olhar dos outros sobre elas. 
Por via desta tensão identitária, a hostilidade social ao feminismo 
impede o desenvolvimento de uma consciência feminista e dificulta a 
identificação com os movimentos de mulheres. Manuela Tavares 
(2011) confrontou-se com esta realidade, no seu trabalho, quando 
entrevistou membros de organizações de mulheres que preferiam 
designar-se de “femininas” do que “feministas”, procurando assim 
garantir um lugar ao sol da ordem estabelecida e evitar a 
marginalização. 

- No plano político, o feminismo é particularmente sensível às 
dinâmicas em que está inserido, mostrando grande dificuldade em 
manter a energia dos seus momentos mais fortes face a determinadas 
mudanças ideológicas e políticas. Por exemplo, o feminismo português 
da I República foi absorvido pela luta contra a ditadura, perdendo-se 
muito da sua memória que só recentemente se procura recuperar, e 
sobretudo, perdendo-se a transmissão da consciência feminista entre 
gerações. Posso aqui deixar-vos um testemunho pessoal desta ruptura 
entre gerações quando, já adulta e investigadora das questões de 
género, descobri o nome da minha mãe na lista candidata aos órgãos 
directivos do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, 
precisamente a lista candidata ao último acto eleitoral antes da 
dissolução do Conselho, em 1947. Porque razão a minha mãe nunca 
me falara no seu envolvimento feminista? Não por falta de consciência 
política, um mal de que ela nunca padeceu até morrer mas porque, 
dizia-me ela quando lhe falei nisto, e depois de me contar as acções do 
CNMP em que esteve envolvida, perante a brutal repressão daquela 
década de 40 do século passado era preciso mobilizar todas as 
energias contra a ditadura. É certo também, acrescento eu, que a luta 
feminista era, para ela, uma luta solitária, enquanto que a luta contra a 
ditadura era partilhada com o meu pai, e constituía uma dimensão 
central da relação que os unia e que eles se orgulhavam de transmitir 
às filhas. Um outro exemplo, mais recente, da forte influência do 
contexto ideológico no feminismo foi-nos recordado ontem por Lynne 
Segal, na sua magnífica intervenção, quando lembrou que o neo-
liberalismo dos anos 80 do século passado teve um efeito devastador 
sobre o património de luta, a energia e o envolvimento com o colectivo 
que a década anterior tinha criado e foi particularmente eficaz em 
mudar os modos de vida, de organização do trabalho, da sociedade, as 
relações entre as pessoas e as representações de indivíduo, numa 
forma que perdura até hoje e penetrou o nosso quotidiano quase sem 
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nos darmos conta. Os movimentos sociais, como o feminismo, foram 
esvaziados do seu projecto colectivo para serem transformados em 
somatórios de pessoas, mulheres neste caso, vistas como esquisitas, 
diferentes das “outras” mulheres (as boazinhas e bem comportadas) e 
transformadas em vítimas, a partir do momento em que a denúncia das 
desigualdades baseadas no sexo deixou de fazer parte de um projecto 
emancipatório e político e passou a ser vista como uma questão 
individual e portanto, uma queixa. 

- No plano ideológico, da visão do mundo e da sociedade, faz também 
parte do feminismo a tensão e a controvérsia teórica entre correntes 
que diferem nas visões de sociedade em que se inspiram, nas suas 
epistemologias, e que são geradoras de debate no seio do próprio 
feminismo, ou mesmo de tensões que acentuam o silenciamento 
mútuo. Um exemplo disto é a tensão entre as “académicas” e as 
“práticas” que ocorreu em todos os momentos do feminismo forte e em 
(quase) todos os países onde ele se fez sentir (pelo menos naqueles 
em que existiam comunidades académicas fortes), exemplo que 
seleccionei por ser mais saliente em Portugal do que outras tensões 
que ocorreram em sociedades mais diversificadas do ponto de vista 
étnico, religioso e das qualificações. 

Em síntese, e contrariamente à ideia do senso comum que reduz o 
feminismo a uma questão de mulheres, e ainda assim, só algumas, o 
feminismo é um fenómeno complexo, precisamente porque atravessa vários 
níveis de análise da vida em sociedade. Em segundo lugar, e também 
contrariamente à ideia do senso comum, o feminismo mantém toda a sua 
atualidade ao longo dos tempos porque constitui uma expressão de ambição 
democrática e melhoria das condições de vida das pessoas. A sua capacidade 
mobilizadora em torno de um projeto comum depende, no entanto, da 
vitalidade democrática e é particularmente diminuída quando a ideologia 
dominante transforma as pessoas em súbditos da economia, como acontece 
actualmente, retirando-lhes energia e ambição de mudança, porque nada 
depende deles, tudo é fatalidade.  

Criar um espaço de debate e reflexão sobre o feminismo é, pelas razões 
que acabei de apresentar, um projeto que só pode ter uma agenda ambiciosa, 
mobilizadora e transformadora. Esta é a minha visão da Universidade 
Feminista cuja abertura celebramos neste encontro. Quero felicitar as 
organizações de mulheres e de jovens, promotoras da iniciativa, mas também 
todas e todos que, com o seu trabalho e o seu esforço, já contribuíram para o 
sucesso desta iniciativa. 
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2. MIGRAÇÕES E CIDADANIAS 
 
 
Quotidianos de mulheres migrantes: tecendo laços, mobilizando 
comunidades, construindo a cidadania 
Rosana Albuquerque, Universidade Aberta / Centro de Estudos das 
Migrações e Relações Interculturais, Rosana.Albuquerque@uab.pt 
e Joana Miranda, docente na Universidade Aberta. Investigadora 
responsável pelo Grupo de Estudos sobre as Mulheres do CEMRI – 
Uab, joana.miranda@uab.pt  

 

As mulheres imigrantes, bem como as jovens nascidas em Portugal 
descendentes de famílias migrantes, desde sempre têm dinamizado ações 
para resolver necessidades do seu quotidiano, mobilizando-se na constituição 
de grupos informais de base comunitária ou organizações formalizadas, com 
vista à resolução de problemas e ao combate das discriminações que as 
afetam especificamente – de natureza socioeconómica, cultural, étnica e/ou 
sexual. 

No contexto português, é importante lembrar que no início da chegada 
dos primeiros fluxos imigratórios significativos, em finais dos anos 1980, não 
houve uma resposta estatal para a definição de uma política de integração 
das/os imigrantes, assistindo-se, sobretudo, à implementação de medidas 
centradas na regulação dos fluxos, também por influência da pertença à União 
Europeia. É neste cenário que emergem variadas formas de mobilização 
coletiva das/os próprias/os imigrantes para fazer face às necessidades sentidas 
no dia-a-dia, tendo sido constituídas várias associações nas zonas 
habitacionais precárias e degradadas, que foram nascendo nas áreas 
circundantes da cidade de Lisboa. 

Prestar atenção à história do associativismo com origem na imigração 
em Portugal leva-nos a constatar que, face às situações de omissão do Estado 
em favor da integração destes grupos, são, as/os migrantes que aqui se 
fixaram para buscar o seu sustento, que tomaram em mãos a tarefa de 
melhorar as condições de habitabilidade dos bairros e providenciar serviços de 
apoio (apoio à legalização, informação sobre direitos e leis, criação de creches, 
dinamização de atividades de ocupação de tempos livres para crianças e 
jovens, etc.). Assim, embora seja comum caracterizar a sociedade portuguesa 
por uma tradicional fraca participação em organizações não-governamentais ou 
outras associações, a verdade é que, contrariando este diagnóstico de 
passividade, a sociedade civil portuguesa move-se e pode ser definida como 
uma “sociedade-providência” que atua onde e quando o Estado não chega 
(Rodrigues, Stoer 1998: 96).  

Se no movimento associativo de imigrantes a presença masculina tem 
sido mais visível publicamente, isso não deve fazer esquecer que as mulheres 
desempenharem um papel ativo desde os primeiros momentos da génese das 
associações e da dinamização de iniciativas. As mulheres tanto assumem 
cargos de liderança, como se encontram nos “bastidores” a colaborar na 
realização de actividades que envolvem toda a comunidade, ou a apoiar as 
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ideias que os/as mais jovens pretendem desenvolver. No entanto, o ativismo 
cívico das mulheres debate-se com as dificuldades inerentes à conciliação das 
responsabilidades na esfera privada com a participação na esfera pública, 
como ilustrado pelo relato de uma dirigente associativa: 

 

“… subjacentes às vezes à dificuldade de participação estão 
problemas que vão radicar na família, na própria distribuição dos 

papéis no interior da família, onde lhes às mulheres recai muito 
peso. Deveriam existir mais respostas sociais para os idosos, para 
os deficientes (…), são problemas que na nossa realidade não têm 
visibilidade, o peso de toda a responsabilidade do cuidar deles 
recai sobre as mulheres”. (Albuquerque 2005: 111) 

 

Na verdade, a investigação académica sobre participação cívica tem 
evidenciado que este processo é afetado pela estratificação socioeconómica, 
onde a capacidade de cada pessoa se envolver em actividades extra-
profissionais e extrafamiliares depende em grande parte do nível de 
escolaridade e da profissão. Estes aspetos ajudam a compreender porque está 
grande parte da população imigrante arredada da cidadania – a sobrecarga de 
trabalho, a falta de escolaridade, o medo inerente à precariedade jurídica, o 
isolamento – são alguns dos obstáculos (mais ou menos) intransponíveis que 
as/os imigrantes encontram no dia-a-dia.  

Não obstante, as associações permitem a expressão de identidades e a 
criação de sentimentos de pertença, possibilitando a realização de objetivos e a 
adaptação social. Estes argumentos são ilustrados pelos resultados de projetos 
desenvolvidos com mulheres imigrantes e jovens descendentes, nos quais as 
participantes avaliam muito positivamente as suas experiências de ativismo 
(WFM 2003). A experiência de participar num grupo, numa associação ou na 
comunidade pode ser apreendida como uma experiência emancipadora ao 
permitir a partilha e a aprendizagem de formas de resistência às desigualdades 
e ao proporcionar, por essa via, um processo de consciencialização e 
crescimento pessoal. O exercício de direitos e deveres em espaços 
associativos ou na comunidade local de residência permite a aquisição de 
saberes múltiplos: saber estar no espaço público, enunciar as dificuldades, 
partilhar afetos, procurar soluções, gerir diferendos, enfim, aprender a ser-se 
cidadã/cidadão e a exercer/construir a cidadania (Albuquerque 2013). Nas 
palavras de uma jovem ativista: 

 

“A grande vantagem de se participar em associações e em 
trabalho voluntário é o espírito da democracia… Tu ali queres uma 
coisa e tens de defender a tua posição, tens de lutar por aquilo em 
que acreditas e continuar a trabalhar mesmo quando todas as 
portas se fecham, e continuam a fechar! (…) O que nós 
aprendemos é a persistência e é a perseverança e é a ambição de 
achar que continuando a trabalhar conseguimos fazer uma coisa 
melhor”. (Albuquerque 2013: 277). 
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Através da participação nas vidas das suas comunidades, as mulheres 
assumem a procura de soluções para os problemas que enfrentam “à flor da 
pele”: lidam com a discriminação que as atinge por serem pouco qualificadas, 
ou muito qualificadas mas estrangeiras; aceitam o desgaste e o cansaço do 
corpo nas longas horas de trabalho, na acumulação de tarefas e nas 
deslocações matutinas e tardias para o(s) emprego(s) de modo a 
providenciarem as necessidades materiais e afectivas das crianças, das/os 
jovens e das/os idosos. Assumem, portanto, a responsabilidade de cuidar dos 
seus familiares próximos ou daqueles cuja filiação nasce da pertença à 
comunidade. Neste trabalho quotidiano de cuidar e gerir a família e a 
comunidade gerem também as suas identidades de mães, avós, esposas ou 
companheiras, trabalhadoras imigrantes, de cidadãs nem sempre estrangeiras 
e nem sempre cidadãs. Sudbury (1998: 59), numa análise das organizações de 
mulheres negras no Reino Unido, usa a expressão de “ativismo invisível” 
quando se refere ao esforço que as mulheres têm de desenvolver perante os 
maridos ou companheiros, as famílias e a comunidade de pessoas com quem 
interagem no quotidiano, de forma a combater preconceitos e discriminações. 

O tempo e o trabalho que as mulheres investem no cuidado à família e à 
comunidade são frequentemente esquecidos na contabilização da atividade 
económica e da participação cívica das mulheres porque se processam no 
espaço doméstico ou na esfera local circunscrita à área de residência. No 
entanto, é esta perspetiva do cuidado que faz das mulheres atrizes 
incontornáveis do desenvolvimento e que levou a Organização das Nações 
Unidas a afirmar que se queremos mudar o mundo é indispensável envolver e 
apostar nas mulheres (CIPQV 1998). 

Nesta linha de pensamento, o associativismo e o trabalho (ainda) oculto 
que as mulheres desenvolvem em espaços comunitários podem ser 
perspetivados como amortecedores de exclusão e emancipatórios: os laços 
que se tecem com outr@s fortalecem a auto-estima, permitem adquirir mais 
competências e mais saberes, capacitam e dão poder para agir sobre as suas 
vidas; por outro lado, providenciam serviços e fornecem uma rede de suporte a 
necessidades que cada indivíduo por si só não consegue suprir, intervindo 
como agentes de desenvolvimento em bairros carenciados e compensando a 
ausência de intervenção estatal e a limitação ao exercício dos direitos por parte 
de pessoas mais desprotegidas e vulneráveis aos factores de exclusão.  

As práticas de associativismo e de exercício pleno de cidadania estão 
intrinsecamente associadas a processos psicossociológicos de construção e 
reconstrução identitárias. A prática associativa resulta de um equacionamento 
identitário mais ou menos consciente, mais ou menos problemático e 
desafiador, desenvolvido num determinado momento da vida das mulheres no 
país de destino, podendo naturalmente ser possível pensar em movimentos 
migratórios que incluem vários destinos e em movimentos de partida e de 
retorno que complexificarão todo este processo. 

As mulheres que nasceram noutros países desenvolvem estratégias de 
preservação identitária em que a memória, as práticas quotidianas e os 
projetos de futuro (de retorno ou de permanência) que se vão desenhando 
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desempenham um papel de relevo. Mas a centralidade das memórias 
individuais e do país de origem não é idêntica em todas as mulheres e se há 
mulheres que estão muito ligadas ao passado, de alguma forma, presas a ele, 
outras investem fundamentalmente em estratégias de integração na sociedade 
recetora, de diálogo e de contínua negociação com os nacionais.  

Os processos identitários nem sempre se traduzem em práticas de 
associativismo e podem envolver graus diversos de participação cívica e de 
exercício da cidadania. São processos ainda pouco estudados pela academia 
com a profundidade que mereceriam, sendo a integração um conceito mais 
central do discurso científico e político. A integração, conceito polissémico, em 
que consiste, afinal? Que variáveis envolve e com base em que indicadores vai 
sendo medida e comparada com os níveis de integração das/os imigrantes 
noutros países do contexto europeu? Quando os dados dos estudos sobre 
índices de integração parecem indiciar elevados índices de integração, teremos 
de ir mais fundo e procurar compreender em que se traduz essa mesma 
integração e qual a correlação com níveis de bem-estar psicológico e de 
realização pessoal, profissional e social das mulheres. Como se equacionam 
estas questões quando falamos das gerações mais jovens, segundas e 
terceiras gerações nascidas e criadas em Portugal, e qual a verdadeira 
centralidade dos países de origem dos seus pais/ou avós nos seus próprios 
processos de construção identitária? 

As identidades situam-se e constroem-se em níveis mais profundos e 
menos passíveis de avaliação do que a integração. Práticas religiosas, práticas 
culinárias e alimentares, formas de expressão cultural de natureza vária 
(dança, música, artes plásticas, teatro, performance,…), criação e participação 
em redes sociais de apoio constituídas por pessoas do país de origem vão 
sendo desenvolvidas ao longo do tempo de permanência em Portugal, 
contribuindo para a conquista de um sentimento de pertença e de continuidade 
num território diferente. As diferenças geográficas, de clima, de comportamento 
dos nacionais, inicialmente causadoras de maior desconforto e estranheza pela 
distância em relação ao conhecido, vão passando a integrar o universo do 
conhecido e a ser elaboradas em processos de intensa transformação e 
crescimento interior dos indivíduos. 

Com o tempo, estas mulheres, agora outras, poderão, ao regressar aos 
seus países de origem, de férias ou de forma definitiva, enfrentar novos 
desafios pois o país que encontram é já diferente do país que deixaram e há 
que aprender a funcionar de forma adaptada e construtiva em dois (ou mais) 
contextos geográficos diferentes, lidando com processos permanentes de 
construção, desconstrução e reconstrução identitárias.  

Todos estes processos e panóplia de variáveis em jogo devem ser 
entendidos no contexto do mundo em que vivemos, mundo líquido (Bauman, 
2007), marcado pelo transnacionalismo e pela permanente transformação das 
realidades migratórias, em que os debates de género assumem novos 
contornos e enfrentam novos desafios.  

As mulheres imigrantes desempenham um papel central na manutenção 
e reprodução de práticas culturais, de valores e de quadros de sociabilidades 
nas comunidades migrantes em que se inserem. São as protagonistas dos 
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processos de integração da família nas sociedades de acolhimento, constituem 
agentes ativos na atualização das relações sociais e familiares com o país de 
origem e estão envolvidas nas dinâmicas transnacionais de desenvolvimento 
dos países de origem e de destino.  

Em síntese, o envolvimento e a participação cívica das mulheres 
imigrantes e das jovens descendentes podem constituir importantes fatores de 
mudança e de renovação social; as redes de solidariedade intergrupal e a 
cooperação entre diversos atores sociais criam alicerces para a coesão e a 
cidadania em sociedades democráticas e plurais. 
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Contributo sobre a convenção do Conselho da Europa para a 
prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência 
doméstica (Istambul, 15-5-2011) e necessidade de adequação do 
quadro legislativo português 
Ana Leonor Marciano, jurista 

 

A par de documentos com destaque internacional, como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres, a Plataforma de Ação de Pequim, entre 
outros, a Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à 
violência contra as mulheres e a violência doméstica (11-05-2011), vulgo 
Convenção de Istambul, apresenta-se como um documento inovador e, por 
isso mesmo, merecedor de particular atenção.  

A Convenção surge como uma oportunidade de uma abordagem 
holística, de comprometimento da sociedade e do Estado na sua 
implementação e monitorização.  

Desde logo, porque esta convenção tem o mérito de proceder a uma 
sistematização de novos ilícitos penais e constitui sem dúvida, um marco 
conceptual na explicitação da violência contra as mulheres como integrando a 
violência de género, distinguindo-a e diferenciando-a da noção de violência 
doméstica, conceitos que em Portugal, até então, a lei não distingue. É que, 
não obstante se entenda e reconheça que a violência doméstica é uma 
realidade que atinge particularmente as mulheres, ou se tome consciência que 
a violência contra as mulheres tem como fundamento uma sociedade patriarcal 
que discrimina e educa para a manutenção de quadros referenciais que 
mantêm as desigualdades e discriminações estruturais, a lei não apoia ou 
considera a violência de género, quedando-se na violência doméstica de forma 
indiferenciada e, por isso mesmo, também discriminando, não contribuindo 
para um julgamento e censura baseados nas desigualdades de género. 

A notar ainda que, apesar de esta convenção não avançar com 
propostas relativas à diversidade da identidade de género e orientação sexual, 
deve pensar-se que todas as alterações e medidas a implementar no futuro 
terão sempre como princípio orientador o da não discriminação, ex vi o 
constante do nº 3 do art. 4º da Convenção.  

A Convenção de Istambul coloca-nos, pois, perante o desafio de se 
proceder à conceptualização da violência de género contra as mulheres como 
expressão das discriminações de género e como violação de direitos humanos, 
assim como o de fazer um enquadramento distinto da violência de género 
contra as mulheres e a violência doméstica.  

Com esta Convenção torna-se inevitável identificar as diversas formas 
de violência de género contra as mulheres, nomeando-as, e demandando os 
Estados, no dever da sua previsão e estatuição, assim como se impõe 
derradeiramente o reconhecimento e valorização do papel, saberes e 
competências das organizações de mulheres. 

A Convenção de Istambul enfatiza pela primeira vez, de forma expressa, 
a necessidade de medidas de proteção e apoio às vítimas das diversas formas 
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de violência e de forma integrada e articulada, além de acentuar a necessidade 
da prevenção como motor da conscientização para a mudança, com especial 
enfoque para a prevenção primária, e de forma transversal. 

Prevendo a integração e articulação das políticas públicas e da acção e 
recursos disponíveis ou a criar, de forma holística, a Convenção coloca o 
desafio da participação dos parlamentos e um sistema de monitorização, capaz 
de avaliar o impacto das medidas propostas e a diferentes níveis: prevenção; 
protecção; punição e, em parceria. 

No âmbito da violência doméstica a Convenção de Istambul tem o mérito 
de elencar as várias formas de manifestações da mesma, sendo que, de forma 
expressa, consagra a par da violência física, a violência psicológica e 
económica, que não têm consagração explícita na legislação penal portuguesa.  

Por outro lado, a Convenção identifica, além de outras medidas urgentes 
a tomar em defesa das vítimas de violência doméstica, a necessidade urgente 
de previsão de uma medida que garanta a proteção da vítima aquando da 
apresentação de denúncia e a possibilidade da mesma voltar a sua residência. 
Trata-se, assim, de prever, e bem, a criação de uma medida, que não tem de 
ser necessariamente judicial e que visa garantir em tempo útil a segurança das 
vítimas, evitando o que muitas vezes ocorre com a saída abrupta de casa pela 
vítima com os seus filhos e consequente integração em casa de abrigo.  

De não menos importância é o reconhecimento dos filhos menores em 
contexto de violência doméstica serem considerados como vítimas, ainda que 
testemunhas, e por isso mesmo ter de haver uma adequação da legislação 
portuguesa em vigor a esta realidade. Esta exigência da Convenção é sem 
dúvida o ponto de partida para pôr termo à clara desconformidade atualmente 
existente entre o Direito Processual Penal e Penal, que claramente evoluiu no 
sentido de tomada de medidas de protecção para as vítimas, e por 
contraposição a matéria de Direito de Família e Menores e Direito Cível, que 
identifica uma igualdade de direitos de ambos os progenitores face aos filhos 
menores independentemente do contexto de violência doméstica e até de 
medidas processuais penais de protecção tomadas a favor da vítima.  

A Convenção de Istambul enuncia, a par da violência doméstica, a 
violência sexual como um crime de natureza predominantemente heterossexual 
em que o homem é o autor do crime e a mulher é a vítima, fazendo ressaltar a 
necessidade de alteração legislativa ao nível do Código Penal Português a 
respeito de se determinar expressamente, de uma vez por todas, que o não 
consentimento do acto sexual é o único elemento constitutivo deste tipo legal 
de crime. Ressalta também deste texto legislativo a necessidade de se 
considerar como violência sexual os actos cometidos contra cônjuge, ex-
cônjuge, companheiro ou ex-companheiro, namorado ou ex-namorado, pois, a 
relação de intimidade entre o agente do crime e a vítima não deve ser 
considerada como uma causa de legitimação da sua conduta. No seguimento 
das exigências da Convenção de Istambul – designadamente no seu art.º 25º – 
e num plano de direito a constituir, é também de salientar o reconhecimento da 
necessidade de criação de centros de atendimento para as vítimas de violação 
e abuso sexual e formação especializada dos profissionais que trabalham com 
as vítimas e que aplicam a lei de forma a evitar a vitimização secundária, 
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garantindo a segurança das vítimas e satisfazendo as suas necessidades 
específicas enquanto vítimas, especialmente vulneráveis. 

A Convenção de Istambul defende ainda a criminalização da mutilação 
genital feminina, do assédio sexual e da perseguição enquanto condutas que 
também se traduzem em claras manifestações de violência contra as mulheres 
e que, por uma razão de coerência lógica normativa, se impõe que sejam 
autonomizadas na legislação penal portuguesa.  

É ainda merecedor de destaque neste diploma a questão do asilo, non-
refoulement, legalização de indocumentadas e estatuto de residente, pois, às 
vítimas de todas as formas de violência de género contras as mulheres deve-
lhes ser legalmente garantido e sem reservas o direito de asilo, o direito de não 
reenvio para país onde corram ou possam correr risco ou perigo, o direito a 
beneficiar da regularização por via da atribuição de autorização de residência, 
direito concedido quer a vítimas indocumentadas quer às situações previstas 
no art. 59º da Convenção, o que, até então, não se vislumbra na legislação 
nacional.  

Com a entrada em vigor deste diploma legal – em 1 de Agosto de 2014 –
, será, pois, essencial articular com outros instrumentos internacionais de 
referência no âmbito dos direitos das mulheres e da violência contra as 
mulheres e, bem assim, com o previsto na Diretiva 2012/29/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 25 de Outubro.  

E também na decorrência desta, será fundamental enfatizar e promover 
uma maior capacitação e qualificação dos recursos e respostas às vítimas, de 
forma transversal e numa abordagem integrada. 
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  Cidadania. Manifestação de uma Identidade Integrada? 
Sandra Delgado, AMRT – Associação de Melhoramentos e Recreativo 
do Talude, sandrabarosdelgado@gmail.com 
 

Resumo: 

A cidadania é encarada como a manifestação da intervenção e participação de 
uma pessoa na sociedade. Sendo a cidadania a expressão máxima de 
integração numa sociedade, o fato dos/as imigrantes se fixarem e terem 
filhos/as nos países de acolhimento veio levantar outras questões 
relativamente à integração e identificação dos/as seus/uas descendentes com 
o país de acolhimento. Neste artigo apresenta-se alguns dos principais 
resultados da investigação “Vários Percursos Diversas Identificações: 
Descendentes de Migrantes no Bairro do Talude, Unhos” que teve como 
objetivo central analisar os processos de integração dos/as descendentes de 
imigrantes cabo-verdianos/as residentes nesse bairro e constatações 
adicionais. 

Palavras-chave: Descendente de Migrante, Identidade, Integração, Cidadania 

 

A socialização e a identidade 

Viver em comunidade muitas vezes pode constituir um desafio (ou não) 
quando se tem por base uma cultura diferente. Ou seja, a sua iniciação é 
efetuada por uma cultura familiar diferente da sociedade de acolhimento e pode 
haver dificuldade em conciliar ou ser bastante estimulante incorporar desde 
cedo a interculturalidade na sua identidade. 

Assim, a identidade pelo fato de ser dinâmica, que “está em movimento 
incessante; cada transformação social leva-a a reformular-se de maneira 
diferente” (Cuche, 2006: 151) portanto, tem um carácter relacional. Assim, as 
identidades dos/as descendentes são o resultado da socialização e das 
sociabilidades desenvolvidas com a sociedade de acolhimento. 

A integração, considerada como o “conjunto de laços sociais que fazem 
que uma pessoa se inscreva numa determinada sociedade e partilhe os seus 
códigos, opondo-se assim ao conceito de exclusão” (Thériault, 2003), permite, 
dessa forma, ver qual a medida de socialização existente, tendo em conta que 
esta é que permite a criação dos laços com a sociedade de acolhimento. 

Este conceito articula-se com o de aculturação, na medida em que esta 
se caracteriza por “mecanismos de aprendizagem e de socialização de 
integração do indivíduo num meio que lhe é estranho e, fundamentalmente, os 
processos e mudanças culturais estimuladas por interações ou contactos 
diretos e prolongados entre grupos étnicos diferentes” (Férreol, 2003).  

Para Carneiro (1997) a cidadania apresenta cinco dimensões, mas 
iremos apenas fazer referência à dimensão social, paritária e intercultural. A 
cidadania social pressupõe o combate à exclusão e aos fenómenos que estão 
na sua origem, apelando à participação social, ao associativismo e à 
responsabilidade; cidadania paritária, refere-se à libertação do preconceito de 
género e tem como objetivo a paridade real entre homens e mulheres; 
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cidadania intercultural, procura a coesão no respeito pelas diversas culturas e 
na valorização das diversidades, através do diálogo. Deste modo, entende-se a 
cidadania como um estatuto atribuído a membros de pleno direito de uma 
sociedade, que comporta a pertença e a participação como condições sine qua 
non, sem excluir o valor da autonomia individual.  

Ao verificar-se os diversos percursos para a interação com a sociedade 
de acolhimento, podemos tentar reconhecer as causas que possam estar 
subjacentes à sua forma de socialização. A forma de participação dos 
descendentes de migrantes, na sociedade acaba por ser “a medida de 
sedentarização e a medida da integração das populações imigrantes.” 
(Machado e Matias, 2006: 3) e, por isso torna-se crucial analisar o nível de 
integração como meio para inferir sobre a sua cidadania. 

Segundo Machado existem três parâmetros de formação social da 
identidade nacional dos/as imigrantes: “tempo de residência e fase do ciclo 
migratório”, “sentimentos de pertença nacional e níveis de integração social” e 
“posição que face a eles assume a sociedade recetora, seja a população em 
geral, sejam as autoridades políticas.” (Machado, 2006: 257-258). 

O primeiro parâmetro, “tempo de residência”, prende-se com os/as 
imigrantes e está relacionado com a noção do tempo de permanência no país 
de acolhimento e o “ciclo migratório” com o relacionamento do/a imigrante com 
o tempo de residência. 

O segundo parâmetro está relacionado com os contrastes e 
continuidades sociais e culturais. Esta definição prende-se com a etnicidade 
que é medível através de dimensões sociais e culturais. A etnicidade é 
denominada como “processual” e “relacional”, já que esta não é definida por si 
só, mas pelo contacto com a população com a qual se estabelece interação. 
Assim, as dimensões sociais são constituídas por “composição de classe, a 
composição sociodemográfica e a localização residencial” e as dimensões 
culturais pelas “sociabilidades, a língua e a religião.” Deste modo, se a 
composição de classe, a composição sociodemográfica e a localização 
residencial de uma certa comunidade forem diferentes da sociedade de 
acolhimento, quer dizer que temos contrastes sociais. Este raciocínio aplica-se 
da mesma forma às dimensões culturais (Machado e Matias, 2006: 16-18). 

No caso do terceiro parâmetro, vimos que a identificação dos/as 
imigrantes “com a sociedade onde vivem depende do modo como eles são 
simbolicamente representados e das estratégias de relacionamento adotadas 
perante a sua presença.” (Machado, 2006: 259) 

Como a experiência escolar é o primeiro contacto com a sociedade de 
acolhimento e onde surgem as primeiras dúvidas de pertença e não pertença, a 
primeira etapa da integração deve ser trabalhada em família, na comunidade e 
na escola. Portanto, a perceção que a escola tem dos/as descendentes de 
imigrantes é o primeiro impacto da sociedade de acolhimento na identificação 
destes/as, assim como as sociabilidades desenvolvidas nesse contexto. 

A crescente diversidade cultural nas sociedades de acolhimento 
transporta consigo certos medos e receios, pois pode sentir medo de perder os 
seus valores, as suas tradições e suas heranças. Vala define este receio como 
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o medo da diferença (do que não conheço) e o medo da semelhança (perda da 
identidade) (Vala, 2004: 54-55).  

Neste sentido Wierviorka afirma que “a identidade escolhida constitui 
então a melhor resposta frente à desqualificação que lhe imputa uma diferença 
que é sinónimo de inferioridade” (Carvalho, 2005: 10). Assim, os/as 
descendentes de cabo-verdianos/as vão reconstruir a sua cultura resultante da 
interação com a sociedade portuguesa (com diferente estatuto). Neste sentido, 
o estatuto derivado da classe social tem um grande peso. 

 

Relação cultural  

Nos meios de comunicação social abordam temáticas associadas a 
situações de exclusão social, os descendentes de imigrantes africanos são 
retratados, ora enquanto vítimas de “racismo, discriminação social ou abuso 
policial”, ora representando-os como “agressor, delinquente, problemático e 
marginal” (Leal, Matias e Machado, 2004: 148). Portanto, não são divulgados 
aspetos e referências positivas de uma forma equilibrada. 

Embora estejamos a falar de descendentes de imigrantes africanos/as e 
não de imigrantes é pertinente falar da imagem que os portugueses têm dos 
próprios imigrantes africanos/as, visto que os/as descendentes tendem a ser 
confundidos como sendo, eles mesmos, imigrantes, acabando por se refletir 
também na imagem que os/as portugueses/as têm deles. Esta imagem acaba 
também por ser reflexo da forma como estes têm sido integrados na sociedade 
de acolhimento. 

Segundo a Teoria do Racismo Subtil proposto por Pettigrew e Meertens 
(1995), é de salientar três componentes: “defesa de valores tradicionais (as 
minorias violariam os valores tradicionais das maiorias dominantes); o exagero 
das diferenças culturais (as desvantagens das minorias seriam atribuídas à sua 
grande diferença em relação às maiorias dominantes, em termos culturais); e a 
negação de emoções positivas em relação a membros dessas minorias.” (in 
Lages, 2006: 270). Desta forma, passa a ser mais corrente o uso destas novas 
formas de discriminação que deixam de estar visivelmente relacionadas com 
aspetos fenotípicos (como a cor da pele) ou genotípicos (como a raça). 

Devido ao etnocentrismo existe a tendência a olharmos as outras 
culturas a partir da nossa como se só assim as outras pudessem ganhar 
alguma coerência. Assim, é necessário uma nova abordagem e aprendizagem 
para o contacto entre culturas.  

 

O associativismo imigrante 

Em 1999 é criada a, Lei n.º 115/99, que regula o regime jurídico das 
associações de imigrantes em Portugal, prevendo os direitos e deveres quanto 
à defesa dos interesses dos/as imigrantes, da valorização e integração na 
sociedade portuguesa, a partir: da participação na definição das políticas de 
integração social que visem a eliminação das discriminações e promovam a 
igualdade; a participação na definição de medidas e ações que visem a 
melhoria das condições de vida dos imigrantes. 
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No que respeita ao acolhimento e integração dos imigrantes, a AMRT – 
Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude enquanto associação 
imigrante que teve a sua origem na Estrada Militar Talude, o bairro objeto de 
apresentação neste estudo, tem como objetivo promover a igualdade de 
direitos e oportunidades, combater todas as formas de discriminação racial e 
de género, aprofundar na comunidade melhores conhecimentos sobre a 
realidade da imigração, apoiar e estimular a rede associativa na freguesia e 
concelho, sensibilizar a opinião pública e líderes (locais) para a tolerância e 
diversidade cultural. 

A nível do movimento associativo imigrante, enquanto expressão de uma 
cidadania social, existe a divulgação de boas práticas para a sua aplicação a 
diferentes níveis, o desenvolvimento local, a participação política contribuem 
para integração do/a imigrante apresentando o outro lado da comunidade cabo-
verdiana e dos seus descendentes, permitindo mostrar, com o trabalho 
realizado aspetos positivos, além de desconstruir os estereótipos, os 
preconceitos e a discriminação.  

As motivações que levam ao contacto com a AMRT estão relacionadas 
com os serviços que esta dispõe, pois localmente a resposta é insuficiente na 
área da imigração. No serviço de atendimento da AMRT, existe uma boa 
avaliação, embora as questões tratadas terem quase sempre um carácter de 
urgência, de cariz legislativo, e é difícil, por vezes, fazer compreender que 
existem situações em que não é possível dar uma solução satisfatória ao/à 
cliente. Para além disso, o atendimento permite perceber os problemas que 
surgem no dia-a-dia, permite procurar soluções ao nível local e incentivar a 
comunidade a ser o ator principal na resolução dos seus problemas. 

A falta de conhecimento sobre a legislação e o acesso aos serviços de 
apoio aos imigrantes, mesmo para os descendentes de migrantes nascidos em 
Portugal (em que há também situações de indocumentação), continua a ser 
uma realidade. A questão documental tem um grande peso, visto que se a 
pessoa estiver indocumentada não pode exercer nenhum direito legal, está 
sujeita a todo o tipo de precariedade socioeconómica (exploração laboral, 
habitação, acesso serviços saúde), entre outros. 

Em suma, as associações de imigrantes contribuem para a integração 
dos/as imigrantes visto que são agentes privilegiados em termos de 
proximidade geográfica por um lado, e proximidade cultural por outro. No 
entanto, persiste a falta de uma rede consolidada, sendo que as relações se 
mantêm a um nível muito informal e existindo dificuldades na sua formalização. 
Também existe a necessidade de as comunidades de imigrantes estarem mais 
atentas às problemáticas existentes para poderem participar e intervir na 
resolução dos seus problemas e ser o seu próprio representante, exercendo 
em pleno direito a sua participação social, sendo o associativismo um meio 
privilegiado para tal.  

 

Percursos de descendentes de migrantes no Bairro do Talude 

Viver em bairros de habitação precária é motivo muitas vezes de 
discriminação e estigmatização por parte das pessoas que vivem nas 
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proximidades, pois não conhecem os bairros por dentro, apenas as histórias 
a elas associadas. É exatamente nessa procura de respostas aos 
problemas que vão surgindo que aparece o movimento associativo 
imigrante no bairro do Talude.  

O bairro do Talude, situado no concelho de Loures, na freguesia de 
Unhos, no Catujal, começou a ser construído no início da década de 1980. 
É um bairro em vias de realojamento, e a maioria da população é 
constituída por imigrantes e descendentes de imigrantes cabo-verdianos/as.  

Os principais motivos para o aparecimento deste bairro foram 
económicos. Foram as dificuldades em encontrar habitações e rendas que 
pudessem suportar que levaram muitos imigrantes e alguns portugueses a 
começar a construir as próprias casas à volta da Estrada Militar em Unhos.  

O bairro do Talude tem problemas relacionados com o abandono 
escolar precoce e a baixa escolaridade. As condições de habitabilidade são 
caracterizadas por construção própria, existindo algumas hortas urbanas 
cultivadas por residentes, existência de trabalho precário e uma imagem 
negativa veiculada externamente. A realização do estudo na freguesia 
permitiu compreender as vivências deste bairro, habitado maioritariamente 
por imigrantes cabo-verdianos/as e seus descendentes, cuja estigmatização 
a nível da freguesia e do concelho, relacionada com insegurança e 
criminalidade, não reflete inteiramente a realidade vivenciada pela 
população residente.  

Assim, tornou-se importante ter como linha de pesquisa as perceções 
que os e as descendentes de migrantes têm de si próprios e as perceções 
que os outros têm de si. 

É no meio familiar, nas comunidades e nas sociedades, que 
aprendemos as regras de convivência com os/as outros/as: “os modos 
como as pessoas aprendem a olhar para o seu meio e para e las próprias” 
(Neto, 2008: 11).  

Neste contexto de migrações e o crescimento de fluxos migratórios 
torna-se cada vez mais urgente a necessidade de compreensão de outras 
culturas ou sistemas culturais, pois cada sociedade, cada país, teve os 
seus próprios mecanismos de adaptação e foi influenciado por 
características próprias do território onde reside/ia. 

Deste modo, para analisar o objeto central da pesquisa, os processos 
de integração dos/as descendentes de migrantes no bairro do Talude, 
procurou-se responder às seguintes questões: 

1. Quais os percursos de socialização dos/as descendentes de imigrantes: 
na família; na escola; no mercado laboral; no bairro; em outras atividades? 

2. Qual a influência das relações de género nos processos de integração 
dos e das descendentes? 

3. Quais as perceções dos/as descendentes de imigrantes residentes no 
bairro do Talude em relação ao modo como são vistos pelos moradores da 
Freguesia não residentes no bairro? E a população ou a sociedade em 
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geral? E qual a influência dessas perceções nos seus processos de 
integração? 

Nesta pesquisa tomamos como definição de descendente de 
migrante a criança que nasceu no país de destino do seu pai e/ou mãe ou 
nasceu no país de origem dos seus progenitores e veio menor de idade 
para o país de destino. Pode ter frequentado ou frequenta o ensino no país 
de destino dos seus progenitores, desenvolveu ou encontra-se a 
desenvolver o seu percurso educativo e profissional no país de destino dos 
seus progenitores, ou seja, socializou-se no país de destino dos seus pais. 
Poderá ter a nacionalidade do país de destino ou não.  

Machado e Matias fazem uma crítica relativamente ao uso do termo 
“segunda geração” como forma de identificar os/as descendentes de 
imigrantes, mostrando o seu erro, pois “os filhos de imigrantes não são eles 
próprios imigrantes, nem se vêm como tal (…)”, existindo “diferenças de 
trajeto, socialização e projeto” (2006: 5-8). Por esse motivo, neste estudo 
optou-se pelo conceito de “descendente de imigrante”, por realçar a 
diversidade de perfis e de percursos de socialização de crianças e jovens e 
por sublinhar que a ligação ao passado imigratório de um ou ambos os 
progenitores não implica a imutabilidade e a homogeneidade de vivências 
das novas gerações. 

 

Valores familiares e vivência no bairro 

Da análise realizada às histórias de vida dos/as jovens descendentes de 
uma forma geral, todos/as se identificam de diversas formas com valores e 
símbolos que foram transmitidos pelos progenitores e/ou outros familiares. 
Os/As jovens selecionam partes da cultura, nem sempre de modo consciente, e 
vão reconstruindo o que para si é o país dos seus pais, que tem por base o 
próprio bairro, pois faz lembrar Cabo Verde. Assim, são valorizados na cultura 
de origem aspetos como: desde o tratamento do cabelo à forma de vestir; a 
educação; a forma de tratar as pessoas mais velhas; a solidariedade; o 
respeito pelas tradições, que aumenta a sua identificação com Cabo Verde.  

Verificam-se situações de pouco conhecimento da língua portuguesa por 
parte dos/as jovens descendentes de imigrantes antes da entrada para a 
escola. Em relação à ligação com o crioulo, o vínculo é variável de jovem para 
jovem, podendo usar expressões de uma ou outra língua. A relação com a 
língua também está intrinsecamente ligada ao bairro.  

O papel principal orientador foi assumido pelas mães que estabeleciam 
um contacto mais frequente com a escola. De uma forma geral, as famílias 
valorizam perante os/as filhos/as a importância dos estudos, incentivando, 
alertando e dando como exemplo os seus próprios casos, pois não tiveram a 
oportunidade de estudar mais. A existência de irmãs/os mais velhos é uma 
espécie de amparo para os mais novos, suavizando um pouco o seu percurso. 
A existência de vizinhos/as e de outros familiares com escolaridade mais 
avançada facilita a trajetória.  

As relações família/escola são influenciadas por fatores como: as 
condições socioeconómicas; o estilo de vida; a falta de tempo; ou mesmo o 
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desinteresse. A fraca participação é uma situação que atinge as famílias de 
maneira generalizada.  

O bairro constitui um espaço de refúgio: quer em termos económicos 
quer a nível cultural. As relações de proximidade e de confiança com a 
vizinhança estão bem patentes no discurso dos/as jovens descendentes. A 
rede de apoio existente no bairro também tinha o poder de dissuadir “ir para 
maus caminhos”. O fato dos vizinhos se conhecerem acabava por funcionar 
como uma rede de vigilância e proteção mais alargada para as crianças e 
jovens.  

Em relação à influência que as amizades exercem também está 
relacionada com a educação e personalidade do/a jovem. Desta forma, quanto 
maior a indecisão face ao futuro maior a interferência. Há jovens para quem as 
amizades que predominam são as do bairro. Esta situação poderá estar 
relacionada com a inexistência de outros ambientes que estimulem a amizade 
para além da escola, do bairro e de atividades dentro do bairro. Algumas 
amizades acabam por se cingir a circuitos fechados, o que contribui para a 
reprodução dos padrões em que se encontram.  

 

O papel da escola e o mercado laboral 

A participação das famílias no acompanhamento escolar dos/as jovens é 
reduzida, situação que não afeta apenas as famílias cabo-verdianas e seus 
descendentes, sendo comum nas famílias com condicionantes 
socioeconómicas semelhantes. 

Um fator facilitador da integração escolar é a ajuda que alguns jovens 
sentiram por parte de professores/as para ultrapassar os seus problemas. A 
diversidade de perceções dos/as descendentes face aos/às professores/as, 
pode considerar-se que a capacidade da gestão cultural nas escolas depende 
da sua localização e é variável consoante a própria sensibilidade do/a 
professor/a. 

Existem diversos fatores que influenciam positiva ou negativamente o 
desempenho escolar, tais como: as tarefas domésticas e responsabilidades 
familiares; a relação com os/as professores/as; a motivação; a turma em que 
o/a aluno/a está inserido/a; as reprovações e a ajuda (que recebe ou não) para 
fazer face ao problema; a autoestima; a mudança de escola.  

A transição da vida escolar para a vida laboral dos/as descendentes faz-
se, por vezes, devido à falta de motivação na escola, o desencanto e as 
amizades que compartilham o mesmo sentimento, a necessidade de ter as 
condições financeiras e a decisão de começar a ganhar dinheiro. A soma 
destes aspetos contribui para o afastamento precoce do percurso escolar, 
sendo que a capacidade económica do agregado tem peso neste contexto. 

No início da atividade laboral, existe alguma tendência a desempenhar o 
mesmo tipo de trabalho que os pais/mães, por ser mais fácil aceder a essas 
áreas. Mas não se confina a uma reprodução, tratando-se mais de situações de 
transição para ganhar algum dinheiro a curto prazo. Estando a par das 
dificuldades existentes nessas áreas profissionais, a maioria dos/as jovens 
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pretende optar por outro tipo de trabalho e assume essas atividades como 
temporárias. Testemunhar situações de desvalorização, exploração e 
discriminação no local de trabalho podem servir como incentivo para objetivos 
futuros, no sentido de evitar situações semelhantes.  

 

A influência de outras atividades 

A participação dos/as jovens descendentes em outras atividades tem 
vários propósitos: contribuir para a divulgação da cultura cabo-verdiana, para a 
criação de uma consciência crítica, para a sociedade em que se vive ou ocupar 
os tempos livres. Quanto maior o contacto com o meio associativo, maior o 
envolvimento em diversas atividades. A criação de espaços de debate e 
partilha, em ambientes diversificados e distintos do bairro de residência e o 
confronto de diferentes perspetivas e opiniões, facilita a desconstrução e 
reflexão sobre estereótipos que os/as próprios jovens criam sobre a sociedade 
de acolhimento. 

As atividades que implicam a saída de Portugal permitem a relocalização 
de Portugal e de Cabo Verde, possibilitando uma maior identificação com os 
dois países. Estas atividades assumem um papel importante, pois contribuem 
para o desenvolvimento de competências que de outra forma não estariam tão 
próximas dos/as jovens descendentes.  

Os/as técnicos/as que trabalham com os/as jovens realçam vários 
aspetos nas suas vivências: identificação com Cabo Verde; dificuldades 
financeiras; privação de condições habitacionais; falta de diálogo familiar; a 
cultura e os valores do bairro.  

Os pais/mães acabam por estar um pouco afastados e os filhos/as 
tendem a ocultar-lhes muito do que experienciam no dia-a-dia. As referências 
que os/as jovens descendentes e imigrantes têm no bairro acabam por ser 
muito limitadas e homogéneas, pois não têm acesso a outros estímulos. A falta 
de oportunidades, que acumulam com outras desvantagens sociais, faz com 
que enfrentem mais desafios que os restantes adolescentes.  

Observa-se que a existência de certas dificuldades como a falta de apoio 
e acompanhamento familiar, “más companhias”, maus resultados escolares, 
parecem estar na origem do consumo precoce de álcool, relativamente a 
alguns rapazes do bairro.  

Concluindo, verifica-se que é necessário melhorar o acompanhamento 
destes jovens e, ao mesmo tempo, dar outras opções aos modelos existentes 
confinados ao bairro e associados a expectativas limitadas. O movimento 
associativo e a participação em atividades culturais, recreativas e cívicas 
constituem uma mais-valia, mas não são encarados da mesma forma por todos 
os jovens. 

 

Género e o papel social herdado  

A divisão das tarefas no caso dos/as descendentes está feita em função 
do sexo, de forma a manter a continuidade com a sociedade cabo-verdiana. 



68 

 

Em termos de influência do género no contexto familiar pode-se observar 
diferenças a nível da educação e da perceção do que deve ser o papel do 
homem e da mulher. A mulher deve ter um comportamento diferenciado do 
homem e dela se esperam determinadas competências. Existe pressão da 
comunidade, associada à cultura cabo-verdiana, que influencia os 
comportamentos e as decisões tomadas no âmbito familiar. Desta forma, 
espera-se que haja reprodução deste comportamento e papéis no momento 
das jovens terem a sua própria família. É dada maior flexibilidade aos rapazes, 
pois as regras não se aplicam da mesma forma em caso de amizades, 
namoros, horários, ou em relação às tarefas domésticas.  

As diferenças de disponibilidade em função do género têm repercussões 
em termos das atividades em que os/as jovens descendentes participam, pois 
as raparigas assumem maior responsabilidade familiar, tendo, por 
consequência, menor disponibilidade para atividades exteriores ao espaço 
doméstico e familiar. 

No bairro sente-se uma espécie de continuidade do espaço familiar. 
Assim, as jovens acabam por estar menos expostas a uma série de situações 
de risco que poderiam interferir nos seus percursos e que também condicionam 
o respeito que os amigos sentem pelas irmãs ou parentes do sexo feminino. 
Estas mesmas diferenças de papéis e padrões educativos podem justificar uma 
maior tendência para comportamentos de risco nos rapazes. 

No contexto escolar, existe a ideia de que ser mulher possibilita um 
maior sucesso. Na verdade, as perceções de alguns rapazes face à escola são 
condicionadas pela hipervalorização do futebol como atividade profissional, o 
que os leva a desvalorizar a necessidade de estudar. Sobressai, ainda, a 
diferente persistência dos progenitores no trajeto escolar face às filhas, no que 
toca à perceção dos/as jovens. Ou seja, existe maior insistência e controlo 
relativo ao desempenho escolar das filhas do que em relação aos filhos. 

No percurso laboral em função do género: uns sublinham que a pouca 
escolaridade condiciona as opções e que existe uma maior dificuldade para os 
homens; em contraponto, existe a opinião de que as mulheres têm menos 
oportunidades de emprego pelo difícil acesso a certas áreas, devido à 
discriminação em função do sexo. 

Conclui-se, deste modo, que continuam a existir desigualdades nas 
relações vividas na família, na escola, no mercado de trabalho e no bairro com 
base nas diferenças entre os sexos. A atribuição desigual de responsabilidades 
por parte dos pais/mães, assim como um menor controlo parental face aos 
rapazes, parece condicionar os percursos dos/as jovens descendentes. 
Contudo, é necessário que estas diferenças não permitam a manutenção das 
desigualdades e assimetrias de poder nas interações sociais em função do 
género. 

 

Auto-imagem e percepção da hetero-imagem 

Ao analisar as histórias de vida, verifica-se que existe variedade de 
influências e complexidade de pertenças pois a identidade vai sofrendo 
alterações ao longo da vida. A totalidade dos/as jovens aqui retratados 
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identifica-se com a cultura cabo-verdiana. Mas, ao mesmo tempo que sentem a 
ligação com a língua, o orgulho e a saudade e se identificam com o país de 
origem, também conhecem as limitações de Cabo Verde e, portanto, não se 
imaginam a viver no país. Os familiares acabam por ser uma ligação afetiva 
importante que mantêm com Cabo Verde. Também por oposição à falta de 
reconhecimento da sociedade de acolhimento, abraça-se ainda com maior 
facilidade a cultura que não rejeita a pertença dos/as descendentes de 
migrantes, constituindo as viagens a Cabo Verde um marco na identificação 
com a cultura associada às origens familiares.  

Neste contexto, existe uma forte identificação com o bairro devido à sua 
ligação com memórias de Cabo Verde, estabelecendo-se, de facto, uma 
ligação afetiva simbólica entre bairro e país de origem. Aliás, o facto de este 
ser rejeitado pela sociedade de acolhimento é interpretado como sendo a 
própria rejeição da cultura cabo-verdiana. Não obstante estas perceções, de 
uma maneira geral os/as descendentes identificam-se com a sociedade 
portuguesa.  

A discriminação é apontada como uma das desvantagens de viver em 
Portugal, embora não pareça afetar a avaliação positiva que fazem da 
convivência na sociedade portuguesa. Com efeito, os laços de amizade aqui 
criados são um dos traços que mais ressalta da convivência no país. A 
nacionalidade nem sempre pesa na identificação, variando de pessoa para 
pessoa. Pesa na falta de identificação com o país de acolhimento quando não 
a têm ou a têm tardiamente.  

A maior identificação com Portugal está relacionada com o nascimento 
no país, a convivência na escola e no trabalho, os relacionamentos e amizades 
que mantêm, seja com portugueses e/ou cabo-verdianos, e o presente estilo de 
vida. Assim, os hábitos adquiridos parecem influenciar a identificação com 
Portugal. Portanto, podemos constatar que há descendentes que se identificam 
mais como portugueses e outros como cabo-verdianos. Tendencialmente, os 
que falam mais crioulo identificam-se mais com Cabo Verde e os que falam 
mais português com Portugal. Daqui sobressai o papel da língua como 
elemento estruturante da identidade cultural.  

A perceção dos/as descendentes quanto à forma como são vistos pela 
sociedade ou pelos/as cabo-verdianos/as, em geral, afeta a sua auto-imagem. 
A questão da cor é outra situação que está presente na perceção de serem 
vistos como portugueses ou não. Aliás, esta é umas das questões fulcrais 
apontadas como motivo para não serem aceites pela sociedade. Como sentem 
que a sociedade não os considera portugueses/as, não sentem também 
necessidade de se expressarem como tal. Assim, a rejeição, a discriminação e 
a própria falta de identificação da sociedade portuguesa com os/as 
descendentes de migrantes cabo-verdianos/as influencia negativamente na sua 
diferença e defesa em relação aos portugueses. 

Por outro lado, quando sentem que a sociedade os olha de modo 
positivo e não com rejeição, percecionam-se como mais próximos dos 
portugueses/as. A atitude que estes têm para com os/as descendentes 
influencia claramente uma identificação de proximidade com os mesmos. Na 
mesma linha, sentir que transmitem uma imagem positiva, uma imagem 
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diferente da que estavam habituados em relação aos negros, também 
influencia a sua auto-estima.  

Neste sentido, a mudança de perceção de uma hetero-imagem negativa 
para uma hetero-imagem positiva, para além de permitir uma maior auto-
confiança nas atitudes, melhora as relações com colegas e potencia abertura 
para futuras relações.  

Em suma, os/as descendentes tendem a assumir as suas pertenças sem 
que exista uma competição entre elas, podendo também surgir outras 
influências subjacentes. Não existe uma identificação linear e homogénea, 
variando de acordo com as suas experiências e percursos pessoais e as 
respostas que encontram para fazer face aos problemas. A compreensão das 
várias identificações enquanto parte de uma identidade faz-se através de várias 
constatações e análises do que se vivencia no dia-a-dia. Podemos concluir que 
a compreensão da própria identidade é algo que ainda está em mutação e em 
aprendizagem. 

 

Considerações finais 

A integração de diferentes culturas no espaço de sociabilização é 
complexa, assim como é o crescimento e o amadurecimento, aceitar a 
mudança e o outro. O processo da aprendizagem está em todo o percurso, 
desde a identificação até ao conhecimento. Com efeito, identificamo-nos com o 
que conhecemos e, antes de conhecer, temos de aprender. Aprender implica 
ser algo novo para nós, a integração entre o novo e o velho, entre a família e a 
sociedade, varia de descendente para descendente. 

A identificação com dois ou mais países não tem que ser 
necessariamente confusa. A interação com o outro e a forma como o outro 
(sociedade) o vê vai influenciar o modo de estar e de se relacionar. O sentir-se 
à vontade numa dada cultura está relacionado com a forma como é olhado por 
essa mesma cultura. 

O acompanhamento na escola por parte da família varia entre a rigidez e 
a falta total de controlo. A disciplina e controlo na fase inicial da escola parece 
estar mais ou menos associada a um prosseguimento de estudo mais longa. 
Embora outros progenitores aparentemente também efetuassem esse controlo, 
a saída da escola antes do 9º ano foi real para alguns jovens. Portanto, a dose 
certa não é igual para todo o jovem, mas importante é, certamente, a presença 
da família em todas as etapas do jovem. Ou seja, sentirem que se precisarem 
de apoio, têm a quem recorrer.  

O que contribui para a saída precoce da escola é uma conjugação de 
fatores num determinado momento, nomeadamente: o meio familiar 
(relacionamento com os pais, condições socioeconómicas e estrutura de 
apoio); o meio escolar (relacionamento com professores e colegas) e o bairro 
(amizades e outras estruturas de apoio).  

As redes sociais desempenham um papel importante na migração e 
contribuem para a concentração da comunidade cabo-verdiana em bairros. As 
amizades entre os pares têm bastante importância em termos de integração, 
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pois sentem-se integrados nas sociabilidades desenvolvidas. Nota-se que 
existe uma demarcação de espaços no bairro em termos de idade e de género. 
De uma maneira geral, os/as jovens sentem-se integrados embora referenciem 
a discriminação racial como uma questão que ainda faz parte do seu 
quotidiano. Com a criação da AMRT esta passou a fazer parte da rede de 
apoio para alguns descendentes, quer por motivos culturais ou educacionais. A 
associação fomentou novos espaços de participação e aprendizagem. 

O foco das escolas nos problemas dos/as jovens, por vezes, só vem 
acentuar as desigualdades e diferenças, o que é necessário é que se incida 
sobre o mesmo tipo de oportunidades para os/as jovens descendentes de 
migrantes face às que outros jovens da sua idade têm. 

Está evidenciado que turmas instáveis geram resultados instáveis. 
Portanto, é necessário criar turmas mais equilibradas para todos terem a 
mesma igualdade de aprendizagem. Deve haver mais oportunidades para 
os/as jovens cuja matéria lecionada não os “motiva”. Enfim, existe a 
necessidade de procurar e encontrar alternativas. Esta opção não deve ser 
uma alternativa facilitada, mas uma alternativa que vá ao encontro das 
motivações dos jovens e necessidades do mercado de trabalho. 

Na educação num contexto de multiculturalidade, o/a professor/a é 
fundamental para integração dos/as jovens imigrantes, pois o fato de ir ao 
encontro das necessidades específicas dos seus alunos/as constitui uma 
enorme diferença na sua integração no sistema de ensino português.  

Relativamente à aprendizagem por parte de alunos/as de origem cabo-
verdiana da língua portuguesa, deveria ter por base um/a professor/a que 
possua também conhecimento da língua cabo-verdiana. Desta forma, iria 
perceber com maior facilidade o que está na base das dificuldades da 
aprendizagem e facilitar o conhecimento da 2ª língua. 

A situação socioeconómica fragilizada de uma grande parte dos/as 
imigrantes condiciona, em parte, a trajetória dos seus descendentes no 
percurso escolar o que, por sua vez, irá ter influência nos seus futuros 
empregos e estabilidade social e económica. Então, a integração versus 
exclusão está relacionada com um conjunto de fatores em que predomina a 
falta de acesso a recursos (organizacionais, educacionais, laborais) que estão 
principalmente vedados por questões socioeconómicas. 

O facto de ter a nacionalidade parece influenciar positivamente para a 
identificação com Portugal, mas não é suficiente. Podemos, ainda afirmar que 
um esclarecimento das políticas poderá contribuir para uma melhor aceitação 
das mesmas, pois a falta de compreensão do porquê leva a um acréscimo da 
falta de tolerância e a um sentimento de estar a ser prejudicado/a injustamente. 

A educação é um fator de mobilidade social e de fornecimento de 
maiores competências e ferramentas para lidar com os desafios presentes. A 
forma como o/a descendente encara, pensa e perceciona a sociedade de 
acolhimento (no trabalho, em termos de discriminação, relacionamento com a 
cultura de origem), vai influenciar a estratégia de aculturação adotada na 
sociedade de acolhimento. Portanto, o que parece influenciar a construção da 
identidade dos/as descendentes de imigrantes, em grande parte, é a rejeição 
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que se perceciona por parte dos/as portugueses/as não os considerarem como 
sendo parte integrante da sociedade portuguesa, que é necessária ser avaliada 
através de políticas de imigração inclusivas. 

Em conclusão, os pressupostos que fundamentam uma verdadeira 
integração são, em nosso entender, o reconhecimento da interculturalidade 
como forma de descoberta de uma sociedade que se quer aberta, plural e 
intercultural, potenciando o contacto entre culturas. 
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3. OS USOS DO TEMPO 
 
No campo das ideias (feministas) 
Cristina L. Duarte, FCSH, UNL. 
 

As ideias para este seminário surgiram de uma ideia, concreta: convidar 
algumas pessoas a falar sobre o tempo (que vivemos) e o uso ou usos que lhe 
dão. Como é que o tempo as define, a elas? E que diferenças existem nos 
usos do tempo por parte de um homem, dentro ou fora de uma mesma área 
profissional? Uma mulher com filhos. Um homem com filhos. O que muda no 
tempo (que se tem)? Como é que o tempo nos define? 

A universidade feminista desenha-se como um espaço plural de reflexão 
crítica, de intercâmbio de conhecimentos onde se conjugam vários campos do 
saber: académico e de experiências adquiridas ao longo da vida, num contexto 
de problematização dos grandes problemas da atualidade, segundo uma 
perspectiva de género  

Três convidadas: uma mulher artista – Paula Roush (até Setembro de 
2013 teve em exibição, com maria lusitano, Estranhos Jardins de Papel, uma 
exposição no museu de electricidade, e participou em Xistórias, uma 
perfomance digital nas aldeias do Xisto (Góis); Paula é professora em Londres, 
na London South Bank University; Gisela Miravent, uma mulher que já foi 
jornalista, editora, é autora, e mãe de três filhos; Heloísa Perista, socióloga, 
investigadora no CESIS; e Manuel San Payo, um artista que passa a vida a 
desenhar, professor, galerista, pai de dois filhos. 

No âmbito desta universidade - que é aberta (aos feminismos), nova 
(pela pluralidade de perspectivas que oferece) e informal (na forma convivial 
como conjuga campos do saber e da experiência) - vamos refletir criticamente 
sobre os grandes problemas da actualidade, na ligação entre o político e o 
pessoal. 

Existe um campo de sonhos e existe o campo das ideias (feministas). O 
jogo entre ambos é mais do que imaginário, é real.  
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Xis Tempo. Tempo que já foi tempo: um preâmbulo em dois 
capítulos 
Paula Roush 
London South Bank University, paularoush@gmail.com 

 

Resumo:  

Um projeto de investigação artística nas Aldeias do Xisto, uma área com uma 
história muito problemática, produto de uma série de intervenções estatais e 
regionais erradas nas primeiras décadas do século XX, e que resultaram no 
abandono da serra. Durante os encontros com as habitantes das aldeias, é 
descoberto um ponto de resistência na narrativa do dia-a-dia: o uso dos baldios 
e das práticas comunitárias de trabalho que são um modo de sobreviver na 
serra.  

 

Palavras-chave: pesquisa artística, memória do lugar, aldeias do xisto 

 

Os usos do tempo são um desafio para artistas. Abordar o tema pode 
ser escavar o tempo de uma forma arqueológica, pensando em termos de 
historiografia, que é o não aceitar os parâmetros da história oficial, como o 
tempo tem sido explicado e encadeado. Pelo contrário, questionar a perspetiva 
histórica, tal faz parte da tarefa artística.  

Eu faço trabalhos artísticos muito diferentes em termos de medium mas 
o trabalho é geralmente situado na esfera pública e impulsionado por temas de 
investigação artística. Às vezes publico livros, trabalho com arquivos e 
fotografia, outras vezes faço filmes e, quando não estou a fazer um ou outro, 
aceito comissões para chamadas instalações performativas que envolvem 
processos mais longos de colaboração com grupos de participantes. O tempo e 
a memória são temas muito interessantes para mim. Isto tem a ver, por um 
lado, com o meu uso de tempo em termos da minha produção artística – o 
tempo usado a investigar e a fazer a obra de arte. Como tem, por outro lado, 
também a ver com a minha linha de investigação que segue uma orientação 
histórica sobre a memória do lugar, e a questão da memória e do género numa 
perspetiva feminista. 
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Figura 1 

 

  

 

Esta imagem pertence ao mais recente de tais projetos, intitulado 
“Xistórias,” que teve lugar nas aldeias da Serra da Lousã e foi desenvolvida 
como parte de um evento performativo organizado por uma equipa 
interdisciplinar que incluía outra artista e um animador socio cultural (1). Tratou-
se de uma proposta para um evento de animação artística para uma área que 
tem uma história muito problemática, produto de uma serie de intervenções 
estatais e regionais nas primeiras décadas do século XX, erradíssimas do 
ponto de vista estratégico, e que resultaram no abandono da serra pelos 
habitantes das suas aldeias.  

Interessante pensar que nós artistas somos agora convidadas a 
trabalhar na área e a pensar como as estórias locais podem ser tornadas 
visíveis. E que artistas estão a participar na presente vaga de investimento que 
pretende transformar a ruralidade da área em capital turístico e cultural. Neste 
contexto, levanta-se a questão das nossas metodologias de trabalho, 
nomeadamente, metodologias participativas para envolver as pessoas no 
terreno, assim como trazer pessoas ao evento final que foi uma jornada-
caminhada de quatro horas por quatro aldeias com cinquenta pessoas que 
vieram de Coimbra, Lisboa e Vila de Góis para participar. 
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Figura 2 

 

 

Em termos de tempo artístico, como referi, comissões públicas são um 
processo lento. “Xistórias” foi para mim um processo de pesquisa de alguns 
meses, que se iniciou com uma primeira visita às aldeias em agosto, quando fui 
conhecer a área, fotografei e fiz algum vídeo também, e quando regressei criei 
dois pequenos livros que representam para mim uma espécie de mapa mental 
inicial do projeto. 

 

Figura 3 

 

 

O livro “Schist | Xisto” é um documento sobre a memória do lugar. As 
aldeias estão agora quase completamente abandonadas em resultado do 



77 

 

regime florestal que plantou as terras comunitárias com pinheiros e eucaliptos 
que veio destabilizar o delicado equilíbrio camponês entre árvores, matos, 
pastagens, cultivos e rebanhos baseado em práticas de uso colectivo dos 
terrenos. Levou à extinção de recursos naturais de sobrevivência que culminou 
em sucessivas vagas de emigração para as cidades e o estrangeiro. Hoje a 
serra está a ser promovida como uma marca, a paisagem de xisto. As casas 
que estão a ser reabilitadas persistem lado a lado com as ruínas, coexistindo 
num estado de entropia, entre decadência e crescimento.  

 

Figura 4 

 

 

 

O outro livro “Campo de Paintball | Paintball Field” retrata um cenário 
uncanny, desfamiliarizado, encenado num campo de paintball que encontrei na 
Vila de Góis, gerido pela mesma companhia que também está por detrás da 
promoção das aldeias do xisto (a Trans serrano). Uma criatura surreal com 
uma máscara de cortiça usada localmente durante o entrudo parece estar a ser 
caçada pelos outros jogadores, famílias que vêm com as crianças treinar no 
uso de “armas de tinta,” já que não são propriamente armas de fogo. Sem 
querer determinar a leitura, parece-me a mim possível sugerir que a 
performance dela parece ironizar o jogo de guerra e expor a glorificação da 
morte implícita na narrativa dos jogos de paintball. Também se pensarmos na 
temporalidade destes jogos, que têm uma forte componente tecnológica e de 
rede, a presença da máscara desloca o tempo do livro para um tempo mais 
etnográfico associado com o primitivo e a cultura em estado cru, com todas as 
conotações de apropriação e mistificação da chamada “cultura serrana.” 
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Figura 5 

 

 

 

 

Estes eram apenas uns trabalhos preliminares. Em novembro fui para a 
serra e aí passei três semanas hospedada na casa de turismo da aldeia da 
Comareira que pertence à Câmara de Góis, e é alugada a turistas a sessenta 
euros por noite. Um simples dado económico. Tem aquecimento central e onde 
agora existe um espaço da marca “xisto” para viajantes, outrora viveu uma 
família de dezasseis pessoas. Agora, duas mulheres são as últimas habitantes. 
Quando passeio pela aldeia, trago a câmara vídeo-fotográfica comigo e ela faz 
parte do meu modo de me relacionar. Peço às minhas vizinhas Maria do Céu e 
Adelaide que me deixem filmar o seu quotidiano. “Documentar o trabalho da 
mulher, o banal dia-a-dia na serra, ” é como eu lhes apresento o projecto. E 
assim passamos a combinar hora e local de encontro, baseados na próxima 
tarefa que irão executar, geralmente trabalhando juntas, em colaboração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Figura 6 

 

 

Em Aigra Nova, a aldeia mais próxima, encontro-me também com a 
Lurdes, a única mulher que ainda trabalha na aldeia (a outra é a sua mãe de 
oitenta e dois anos, que já está reformada). Ela fala com as cabras enquanto 
as leva pela serra, explicando que “a Paula veio de Londres para filmar o 
trabalho das mulheres na serra!’ Diz: “Sou apenas a única mulher que 
trabalha…só para um filme de terror, é terror e não é…é o fim da aldeia! Mas é 
isto uma aldeia? Só se for de turistas e javalis e veados…é chocante!” E 
remata: “A vida das mulheres já cá passou.” 

Os meus dias passam então a ser estruturados por estas duas 
possibilidades: seguir a Céu e a Adelaide enquanto elas prosseguem o seu dia 
a dia e também encontrar-me com os habitantes das outras aldeias, e planear 
a performance de 23 de novembro, organizar os tableaux e instalações que 
viriam encadeados num percurso a percorrer desde a chegada em autocarro 
da audiência a uma das aldeias – a Aigra Velha- seguida de uma caminhada 
até à aldeia seguinte – a Pena – depois um novo percurso de autocarro até 
Aigra Nova, a ultima paragem. 

O filme que estou actualmente a editar tem um título provisório ‘Tempo 
que já foi tempo,’ inspirado pelo estudo etno-sociológico de Paulo Monteiro 
sobre as aldeias da serra, intitulado ‘Tempo Que Já Foi Tempo’ (Monteiro, 
1985). No seu estudo, o autor analisa a crise na Serra da Lousã, elucidando o 
espirito comunal de uso da terra. A abordagem local aos “comuns” enquanto 
método de sobrevivência colectiva nas montanhas exemplifica um modo de 
viver muito autónomo que desafiava o regime de ditadura portuguesa do início 
do século XX. Este modo de viver independente e resistente enfureceu o 
governo local e resultou na institucionalisação de um regime florestal que 
plantou a terra comunitária com pinheiros e eucaliptos. 

Esta invasão levou à extinção dos recursos naturais fundamentais para a 
sobrevivência. A colonização das montanhas pelo governo citadino foi uma 
forma de controlar a região e culminou em várias vagas de emigração dos 
habitantes das aldeias que tiveram que procurar trabalho nas cidades e fora do 
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país. Actualmente, as quatro aldeias em que trabalhámos estão praticamente 
abandonadas. Na Comareira vivem duas mulheres, uma mãe-solteira, com 
setenta anos, a outra uma viúva de oitenta anos; a Aigra Nova tem quatro 
residentes, um casal de sessenta anos que vive com a mãe da mulher, de 
oitenta anos, e um homem solteiro de cinquenta anos; na Aigra Velha vive um 
casal de setenta anos; e na Pena vivem aproximadamente doze pessoas 
(algumas delas emigrantes, apenas passam algumas semanas do ano na 
aldeia), incluindo um casal nos seus quarenta anos, com uma filha de quinze 
anos, a única adolescente na aldeia. 

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um filme acerca das mulheres serranas? Não tenciono definir-lhes um 
tempo, apenas observar/constatar como a minha temporalidade se imiscui na 
delas, criando uma abertura na qual o meu ser é deixado para trás enquanto eu 
vou e venho entre o tempo fílmico e o das tarefas efémeras do dia-a-dia. 
Progressivamente, começo a estar em cena com elas. Depois de me verem a 
laborar com a minha câmara, as mulheres envolvem-me no labor delas. 
Pedem-me ajuda. A minha própria ética artística é posta em jogo: como posso 
ficar por detrás da câmara fotográfica, tentando criar a imagem perfeita, e 
deixar uma vizinha de oitenta e seis anos, que mal pode carregar com os 
ramos para a lenha, representar para a câmara sem eu lhe dar uma mão?  

E uma outra questão se me levanta: O que existe em comum entre uma 
artista sem filhos, que é professora universitária em part-time num centro 
urbano como é Londres e uma trabalhadora do campo reformada que foi mãe 
solteira duas vezes e que investiu muitas horas em trabalho não renumerado 
tomando conta da casa, dos filhos, das hortas, e dos rebanhos? Podemos 
aproximar o chamado “labor cognitivo” do labor campesino? Como destabilizar 
a posição clássica em filme, em que cada uma está do seu lado da câmara, de 
modo a não repetir a desvalorização do trabalho campesino, o seu estatuto não 
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renumerado na sociedade capitalista, as hierarquias de classe e género ainda 
tão prevalentes. 

Contrariar esta tendência para primitivizar a outra significa perder o meu 
eu de artista. Assim, ajudo com o rebanho, carrego a lenha, cozinho para as 
vizinhas, e assim começamos a colaborar no “trabalho de campo,” em que se 
interseccionam as nossas prácticas. Elas entram e saem de cena cada vez 
com mais perícia, e eu cada vez me torno mais parte desta unidade inter-
espécies “mulheres-cães-gatos-coelhos-cabras-ovelhas-galinhas-montes-
matos-hortas-casas.” Nas aldeias, as várias vagas de emigração humana, 
foram seguidas pelo desenvolvimento de uma comunidade inter-espécies 
actualmente constituída (na Comareira) por duas mulheres, quatro cães, cinco 
gatos, trinta cabras e ovelhas, quarenta galinhas e coelhos. 

Para além da agricultura de autossubsistência, as habitantes dedicam-se 
à pastorícia. Os rebanhos são levadas em comum pelas duas mulheres saídas 
ao mesmo tempo de casa a hora arranjada, geralmente em dois turnos diários, 
o primeiro às nove da manhã, e o segundo às duas da tarde. O gado pasta nos 
terrenos baldios da serra, só fica no curral nos dias de mau tempo ou quando 
há geada, em que esperam pelo meio do dia para sair. Pastoreio colaborativo, 
digo eu, mas é de facto uma variação da prática de pastoreio colectivo que face 
à escassez de recursos, sempre foi praticado na serra, fazendo uso das terras 
comunitárias, os chamados montes ou baldios. 

Assim, descubro um ponto de resistência na narrativa do dia-a-dia: o uso 
dos baldios e das práticas comunitárias de trabalho que são um modo de 
sobreviver na serra. Motivado por uma organização dos “comuns,” levou à 
criação de um rebanho comum, uma espécie de cooperação entre todas as 
casas de um lugar, que levava cada um dos lugares a pastorear em comum o 
rebanho das suas casas, nos baldios. O baldio distingue-se de outras formas 
de propriedade. A própria designação é um termo contestado; baldio pareceria 
sugerir um terreno abandonado, não produtivo Pelo contrário, trata-se de um 
terreno muito útil para a produção do lugar: lenha, pasto, fonte de alimentação 
familiar. O baldio é, acima de tudo, um lugar de resistência.  
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Figura 8 

 

 

 

Penso este filme no contexto de um meu trabalho antecedente 
Estranhos Jardins de Papel/Queer paper gardens (2013) (2), onde também a 
questão do trabalho coletivo das mulheres era explorada a vários níveis. 
Estranhos jardins de papel aborda a história da collage, uma história que é 
geralmente datada para o início do século XX, com o dadaísmo e o 
surrealismo, identificada com Braque, Max Ernste e Kurt Schwittzers. A 
excepção será Hannah Höch que será uma das poucas collage artistas 
reconhecidas.  

Estranhos jardins de papel revê essa genealogia e nomeia as mulheres 
que tiveram posições críticas no desenvolvimento deste género artístico e cuja 
redescoberta é fundamental para uma historiografia feminista e queer. 
Trabalhámos em torno de dois casais femininos de artistas que estão agora a 
receber alguma atenção crítica mas que ainda são muito marginais ao cânone 
da história de arte. Mulheres que colaboraram artisticamente e cuja obra foi 
permeada por essa relação. O primeiro, constituído por Valentine Penrose e 
Alice Rahon, que se encontraram na India em 1936. O livro de artista Dons des 
Féminines de 1951 narra a relação entre as duas artistas de uma forma não 
linear através de uma collage-novel: uma novela em colagem. 

O segundo, formado por Mary Delany e Margaret Bentinck (também 
conhecida como Duquesa de Portland) em meados do século XVIII, duas 
amigas e colaboradoras que viveram juntas e colaboraram em diversos 
projectos de arte na paisagem acabando por formar um pequeno círculo 
artístico e cientifico de mulheres britânicas que se encontravam para praticar 
collage. Mary Delany, em particular, é hoje reconhecida como a inventora da 
colagem em papel, pelos seus mosaicos de colagem botânica, e como a 
promotora dessa abordagem à collage enquanto forma de trabalho coletivo 
entre mulheres. 
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Notas:  

(1) O projecto Xistorias organizado por Eunice Gonçalves Duarte e Mário Montez foi financiado 
pela ADXTUR – Agência de Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto e PROVERE – 
Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos, em parceria com Lousitânea – 
Liga dos Amigos da Serra da Lousã, Câmara Municipal de Góis e Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de Coimbra. 

(2) Estranhos jardins de papel/ Queer paper gardens, Paula Roush e Maria Lusitano, Museu da 
Eletricidade Lisboa Junho-Setembro 2013. 
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  Um olhar feminista sobre os usos do tempo  
Heloísa Perista, CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social 

 

Resumo: 

Este artigo parte do pressuposto de que falar sobre o tempo é falar dos usos 
que lhe damos. Atribui, pois, particular enfoque à experiência subjetiva do 
tempo, à forma como este é vivido por mulheres e por homens, e, logo, à 
genderização do tempo. Enquanto tema central para a estruturação do 
pensamento e da intervenção no domínio da igualdade de mulheres e de 
homens, o tempo e, em particular, o tempo para o trabalho de cuidar, é 
analisado e discutido sob diferentes perspetivas, mas sempre com um olhar 
feminista. O conceito do cuidar, como trabalho, é também abordado como 
conceito fundador de uma cidadania inclusiva das mulheres.  

 

Palavras-chave: Mulheres, homens, usos do tempo, trabalho de cuidar 

 

Falar sobre o tempo é falar dos usos que lhe damos. Porque, afinal, se 
como categoria filosófica podemos conceber o tempo abstrato e sem relação 
com os sujeitos que nela vivem, como categoria psicológica o tempo é apenas 
existencial ou, como diz María Ángeles Durán, “algo que vivemos, ao invés de 
nos viver” (Durán, 2013: 21). 

Mas o tempo é também uma categoria social, “uma invenção humana” 
(Daly, 2002: 2), que é socialmente construída. E que, como tal, tem vindo a ser 
reconstruída, porque concebida de formas distintas, variando ao longo da 
história, em diferentes culturas, e até em função dos sentidos e significados 
que lhe são atribuídos por diferentes grupos sociais numa mesma sociedade 
num dado momento histórico. 

A experiência subjetiva do tempo é uma dimensão fundamental. O 
tempo é vivido de forma subjetiva por cada pessoa, por cada mulher ou cada 
homem, logo o tempo é genderizado (a gendered time, nas palavras de Jane 
Pillinger, 2000). Ou seja, os significados do tempo são marcados pelo género. 
Mulheres e homens conferem diferentes valores e sentidos ao tempo, num 
processo que é condicionado por responsabilidades, recursos, posições e 
estatutos.  

O tempo constitui, pois, um tema central para a estruturação do 
pensamento e da intervenção no domínio da igualdade de mulheres e de 
homens. 

Desde logo porque, enquanto expressão de um modo de pensar e 
representar a estrutura social, o significado do tempo está longe de ser neutro, 
nele residindo uma forma de medir e quantificar, mas também de qualificar, isto 
é, de atribuir valor às atividades humanas. 

Ora, o valor do tempo tem merecido um interesse crescente, 
nomeadamente o valor do tempo “inestimável” (Durán, 2013: 18), o tempo que 
não pode ser convertido em dinheiro, o tempo do cuidar. Um tempo marcado, 
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contudo, por uma relativa invisibilidade e falta de reconhecimento o que, de 
certo modo, leva a que muito do tempo de trabalho das mulheres ainda 
permaneça na penumbra. 

Os tempos de trabalho, pago e não pago, e a respetiva negociação e 
distribuição entre os sexos são determinados pelas desigualdades de género. 

Apesar de existir alguma evidência de uma maior participação dos 
homens no trabalho não pago, ou seja nas tarefas domésticas e do trabalho de 
cuidar, persiste a este nível uma acentuada assimetria de género (Wall, coord., 
2000, 2004; Perista, 2002, 2004, 2010, 2013; Torres, coord., 2004; Amâncio, e 
Wall, 2004; Amâncio, 2005; Crompton e Lyonette, 2005). Para além de 
evidências de natureza qualitativas, os dados estatísticos mais recentes sobre 
a situação portuguesa (recolhidos através do 4º Inquérito Europeu às 
Condições de Trabalho, que data de 2005) revelam que, em média em cada 
semana, os homens dedicam mais 2h24m do que as mulheres a trabalho pago; 
e que, em contrapartida, as mulheres dedicam, em média em cada semana, 
mais 16 horas do que os homens a trabalho não pago. 

O padrão ainda dominante de negociação dos tempos de trabalho 
resulta, assim, numa distribuição injusta e desigual, o que leva à vivência pelas 
mulheres de “temporalidades múltiplas e sobrepostas” (Vaiou e Georgiou, 
1998) e de “vidas mistas” (mixed lives) marcadas por tensões permanentes 
(Junter et al., 2000). 

Arlie Russell Hochschild (citada em Anxo et al., 2007: 1) fala, mesmo, de 
uma stalled revolution (ou uma revolução adiada): em que as mulheres se 
tornaram “ganha-pão” (earners), contribuindo financeiramente para os seus 
agregados, em muito maior número e de modo muito mais intenso, do que os 
homens se tornaram “cuidadores” (carers) (contribuindo para o cuidar nesses 
agregados). 

Este é um processo que revela que o emprego feminino não tem 
garantido um contexto suficiente para a renegociação da divisão do trabalho 
nas famílias, e do trabalho de cuidar em particular. 

É inegável que o trabalho de cuidar, ou seja o trabalho não pago 
desenvolvido no espaço familiar e doméstico, é um devorador de tempo no 
quotidiano. Contudo, o cuidar é frequentemente uma atividade difusa, invisível, 
facilmente eclipsada das memórias. Quem sabe determinar com exatidão, por 
exemplo, onde começam e onde terminam os cuidados a uma criança ou a 
uma pessoa adulta acamada? Quem sabe dizer qual é a sua “atividade 
principal” (como se questiona nos inquéritos estatísticos aos usos do tempo) 
quando se está a fazer o jantar e, ao mesmo tempo, a ajudar o filho mais velho 
a fazer os trabalhos de casa, a olhar pela filha mais nova que faz um desenho 
no chão da cozinha para garantir que esta não põe os marcadores na boca, a ir 
apanhando a roupa que ficou estendida de manhã, e a… E tudo recomeçará no 
dia seguinte e nos dias que se lhe seguem. 

Daí que autoras feministas tendam a associar o trabalho não pago a um 
tempo “feminino” da reprodução e do cuidar na esfera privada, um tempo 
cíclico e repetitivo, o trabalho que nunca está feito e que se entretece noutras 
atividades (Bryson, 2007). Em contrapartida, e muitas vezes em conflito com 
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este, o trabalho pago surge associado a um tempo linear, ao tempo do relógio, 
que regula a produção na esfera pública: o tempo “masculino” e que constitui a 
ordem temporal dominante (Davies, 1990).  

O trabalho de cuidar surge frequentemente identificado, nomeadamente 
no discurso político, com a existência de crianças no agregado doméstico. De 
facto, as crianças, sobretudo quando são pequenas, requerem um sem-fim de 
cuidados quotidianos, que exigem um elevado investimento de tempo. Como 
diria María Ángeles Durán, as crianças são “tesouros com dentes. (…) As 
crianças foram e continuarão a ser tesouros. Mas hoje os dentes que assustam 
os pais das crianças, nos países desenvolvidos, não são os que mordem o 
pão, antes os que mordem o tempo.” (Durán, 2013: 32).  

Mas o trabalho de cuidar está longe de se esgotar nas necessidades das 
crianças. É expectável que, nomeadamente com o aumento da esperança de 
vida, os desafios que já hoje se colocam associados à doença e à 
dependência, se irão fazer sentir de forma acrescida nos próximos anos. 
Desafios esses que impõem uma ainda maior urgência na redistribuição do 
trabalho entre mulheres e homens mas também entre as diferentes gerações. 

Tal urgência é tanto maior quanto a disponibilidade das mulheres para 
cuidar tem vindo a reduzir-se, particularmente em resultado da sua crescente 
participação no mercado de trabalho. Trudie Knijn argumenta, porém, que este 
declínio da disponibilidade para cuidar não pode ser visto apenas na perspetiva 
do comportamento das mulheres: “A disponibilidade para cuidar está enraizada 
num contexto social no qual as possibilidades de combinar cuidado e trabalho, 
as relações entre os sexos, a qualidade do cuidado institucionalizado e as 
atitudes familiares direcionam e estruturam as reivindicações feitas pelas 
mulheres”. (Knijn, 2000: 204). 

Uma variável frequentemente ignorada no debate mainstream sobre o 
trabalho de cuidar, porém de importância crucial, é a do direito de não cuidar 
(the right not to care). Este é um direito geralmente negado às mulheres, o que 
tem vindo a ser denunciado pelo pensamento feminista. Ruth Lister é uma das 
autoras que sublinha a importância de garantir às mulheres capacidade de 
escolha, ou seja, de lhes garantir, nomeadamente, o direito de não prestarem 
trabalho de cuidar.  

Afinal, e como diz Kerry Daly, cabe às mulheres a responsabilidade de 
cuidar: 

 

“O cuidar está incorporado num contexto de relações desiguais de 
género (bem como de outra natureza), moldadas pela divisão sexual do 
trabalho na sociedade que atribui às mulheres a responsabilidade de 
cuidar. Enquanto os homens são encarados como podendo optar por 
cuidar, em muitas sociedades é imposto às mulheres que sejam 
prestadoras de cuidados, mesmo se isso interferir com as suas próprias 
necessidades (nomeadamente em termos de segurança financeira)”. 
(Daly, 2002: 19). 
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Uma outra dimensão do debate em torno do trabalho não pago é a da 
possibilidade, ou não, da respetiva externalização. Com efeito, parte do cuidar, 
especialmente a parte material e tangível dos cuidados, pode ser substituída ou 
delegada. Contudo, esta possibilidade de comprar tempo, através da 
externalização para o mercado de parte do trabalho de cuidar e das tarefas 
domésticas, não resolve o cerne da questão do doing gender. Como afirmam 
Rosemarie Crompton e Clare Lyonette:  

 

“Comprar serviços domésticos pode ajudar a resolver dificuldades entre 
parceiros/as em torno do trabalho doméstico, mas pode ser alegado que 
esta falha na resolução de questões mais essenciais associadas ao 
doing gender, uma vez que na prática afasta a necessidade de qualquer 
mudança no comportamento masculino neste domínio”. (Crompton e 
Lyonette, 2009: 11) 

 

Este é um argumento partilhado por Ruth Lister: “comprar o tempo de 
outras mulheres”, geralmente mais pobres e com frequência de origem 
imigrante, tem geralmente impactos nas relações de género, raciais e de classe 
mas “reforça ao invés de questionar a divisão sexual do trabalho no espaço 
doméstico”. (Lister, 1997: 135) É às mulheres que continua a caber a 
responsabilidade de organizar e supervisionar o trabalho da empregada 
doméstica, bem como de assegurar as tarefas que esta não assegura. 

A decisão de externalizar trabalho de cuidar baseia-se, na prática, na 
capacidade de mulheres mais ricas comprarem o tempo de mulheres mais 
pobres, num processo de decisão determinado, sobretudo, pela capacidade 
económica.  

Contudo, as decisões que as mulheres e os homens tomam em relação 
à divisão do seu capital tempo são claramente influenciadas por aquilo que a 
teoria do doing gender “sinaliza como a importância das construções externas 
e dos modelos culturais impostos aos homens e às mulheres, 
independentemente das suas habilidades e desejos” (Durán, 2013: 50). 

Como diria Valerie Bryson, “gender is not something that one is but 
something one does” (género não é alguma coisa que alguém é mas alguma 
coisa que alguém faz) (Bryson, 2007: 57, ênfase no original). 

A invisibilização do trabalho de cuidar, acima referida, não pode ser 
dissociada da discussão em torno do cuidar (care) como trabalho. Os conceitos 
(ainda) dominantes de “trabalho” e de “trabalhador” têm levado à falta de 
reconhecimento e valorização de boa parte do trabalho das mulheres e, 
consequentemente, a uma relativa negação dos seus direitos de cidadania. 

Este é um processo que se espelha na confusão terminológica e 
conceptual entre trabalho e emprego, recorrente desde logo nas estatísticas 
oficiais e até nalgumas políticas públicas. 

Mas o Dicionário da Língua Portuguesa define trabalho como:  

- ato ou efeito de trabalhar;  
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- exercício de atividade humana, manual ou intelectual, produtiva;  

- esforço necessário para que uma tarefa seja realizada; labor; 

- produção; 

- atividade profissional remunerada; emprego; profissão. 

Ou seja, apenas numa quinta aceção trabalho é definido como emprego, 
atividade profissional exercida a troco de remuneração, no mercado de 
trabalho. Trabalho inclui, pois, até no dicionário, outras formas de esforço e de 
labor, que incluem o trabalho de cuidar, no espaço familiar e doméstico.  

Como tem vindo a ser sobejamente discutido, geralmente sob o termo 
“conciliação da atividade profissional com a vida familiar”, a articulação do 
trabalho pago, exercido a título de atividade profissional, com o trabalho não 
pago, assumido na vida pessoal e familiar, requer uma divisão do tempo, 
normalmente precária e “mal resolvida”, entre as diferentes formas de trabalho. 

Diferentes estratégias podem ser accionadas, muitas vezes em 
simultâneo, no sentido de se conseguir atingir o tão desejado “equilíbrio” (work-
life balance): 

- adiam-se etapas: o casamento, a procriação, a formação, o 
emprego; 

- delegam-se tarefas noutras pessoas da família (nomeadamente nas 
avós, quando estas não trabalham a tempo inteiro, nas tias, nas 
irmãs, etc.) ou no mercado (quando se pode pagar) ou nos serviços e 
equipamentos públicos (quando estes existem e são acessíveis); ou 

- reduzem-se ou eliminam-se outras atividades (o descanso, o ócio, a 
fruição da arte ou da natureza, etc.). 

Ficam, deste modo, comprometidos outros tempos nos quotidianos, e 
em particular nas vidas das mulheres: o tempo para o inútil (Durán, 2013); o 
tempo para si própria (Bryson, 2007). E, por isso, muitas mulheres se debatem 
com a falta de um tempo que possam chamar seu (no time to call our own) 
(Odih, 2003). 

E retomando a reflexão em torno da dimensão psicológica do tempo e 
do modo subjetivo de viver o tempo, tem sido amplamente reconhecido que as 
mulheres sofrem de modo particular o sentimento da falta de tempo. Ruth Lister 
(1997) fala da pobreza de tempo (time poverty) das mulheres, uma vez que, 
quando somados o trabalho pago e não pago, as mulheres trabalham mais 
horas do que os homens. Valerie Bryson (2007) junta ao uso do tempo das 
mulheres as dimensões de intensidade e harriedness (um termo cunhado 
anteriormente por Dale Southerton): o stress vivido pelas mulheres não resulta 
apenas do número total de horas dedicadas a trabalho pago e não pago, sendo 
exacerbado pela intensidade do uso do seu tempo, uma vez que com 
frequência têm de acomodar várias atividades num mesmo período de tempo; 
daí o termo harriedness, que pretende expressar o sentimento das mulheres de 
viverem simultaneamente apressadas (harried) e assediadas (harassed) pelas 
aparentemente incompatíveis solicitações do seu tempo e a necessidade de 
coordenarem uma pluralidade de atividades fragmentadas. 
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Também María Ángeles Durán fala na “agonia da falta de tempo” sofrida 
especialmente pelas mulheres, o que se deve à acumulação de papéis e 
expetativas sobre obrigações que lhes são socialmente acordadas. Mas, 
acrescenta a autora, “que podem e devem mudar (…) o que está em atraso na 
preocupação sobre o uso do tempo é a convicção de que a sua distribuição 
atual pode ser melhorada. O tempo tem muitas dimensões, mas nós mesmos 
inventamos Cronos e juntos pudemos mudá-lo.” (Durán, 2013: 195 e 10) 

Ou, como eu própria afirmava num outro contexto “it is time to make 
change happen” (é tempo de fazer a mudança acontecer) (Perista, 2013: 370). 
E fazer acontecer a igualdade efetiva de mulheres e de homens passa por uma 
distribuição equilibrada dos tempos e, em particular, do tempo para o trabalho 
de cuidar.  

Estes serão os alicerces sem os quais a construção de uma cidadania 
genuinamente inclusiva das mulheres continuará comprometida e adiada. 
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Os usos do tempo  
Gisela Miravent, ilustradora. 
 

Vou falar do tempo das fadas porque sonhei ser uma quando era 
pequenina e talvez gostasse de me reencontrar um destes dias. 

 

Há muito tempo que o tempo deixou de ser, para mim, o tempo das 
fadas. O tempo das fadas habitava, apropriada e ajuizadamente, o tempo da 
infância. Todos o conhecemos, felizmente. Mesmo que haja infâncias felizes e 
outras menos, há uma disposição para a vida chamada inocência capaz de 
acender o olhar mais triste e de transportar docemente os sonhadores pelo 
mundo das fadas e do não-tempo: um passeio, uma história, uma canção, um 
desenho, um doce, andar de bicicleta e saltar à corda, uma cabana no jardim, 
um animal que afagamos, um amigo, qualquer pequeno brinquedo pode 
configurar os pós de efeitos mágicos que nos enlevam em viagens sem 
tempo… mesmo o que não é mágico a imaginação transforma, ainda cheia de 
leveza e liberta de constrangimentos… faz parte deste tempo a inconsciência 
da passagem do tempo, parece-me, assim como sucede que o tempo, com 
tempo, passe a ser depois apreendido cronologicamente, através de relógios e 
calendários que lhe esboçam formas, tão vãs quanto iludidas, conforme vamos 
pressentindo. 

Longe de imaginar as adversidades escondidas ao caminho, comigo 
sucedeu ter muito cedo a noção de que só envolvendo o tempo na forma eu 
poderia crescer e obter para a realidade as coisas do mundo das fadas: o 
castelo e os seus jardins, o príncipe encantado, os desejáveis filhos e uma vida 
passada a cuidar desta vida, para sempre iluminada pelos pós de efeitos 
mágicos e as suas benesses maravilhosas: passeios, histórias, canções, 
desenhos, doces… uma eterna disposição para andar de bicicleta e uma 
agilidade insuspeita para saltar à corda, sempre a armar cabanas no jardim, só 
um bocadinho maiores, rodeada de animais e de amigos a quem dar a mão. 
Quis então crescer e dispus-me a caçar o tempo… pior, cheguei a dizer, e não 
só em silêncio, que já não acreditava em fadas e em nenhuma criatura do seu 
universo: príncipes-sapo, papões, bruxas boas e más, anjos. 

As fadas não foram de modas e libertaram-me para essa nebulosa em 
que as grades só se adivinham esparsamente. Afinal a consciência do tempo 
não impede algumas maravilhas e até permite coisas como apaixonarmo-nos 
tão intensamente que ficam dispensados os castelos e os seus jardins e 
qualquer cabana é suficiente para se ser plenamente feliz – pelo menos 
durante algum tempo. O dicionário reza que o estado de paixão dificulta o 
exercício de uma lógica imparcial… o estado de paixão é de tal modo que 
chegamos a ver fadas no horizonte e, suspendido, o tempo parece deixar de 
correr outra vez, liberto das formas que entretanto tivemos oportunidade de 
percecionar como sendo, na verdade, não tão desejáveis quanto isso. Chega 
uma altura da vida em que se instala o balanço, a ponderação sobre se 
devemos prender ou libertar o tempo; nesta altura já o pontuámos 
inexoravelmente: alguns semearam filhos, habitaram casas, entregaram-se a 
trabalhos, a celebrações de vida e também a partidas capazes de apagar a luz 
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do olhar… o mesmo olhar que, pousado na lonjura, se descobre tomado pelo 
desejo de regresso… ao mundo das fadas. Sozinhos, normalmente é assim, 
antecipamos esse reencontro, em consciência.  

Pela minha parte, assim como cedo quis aprisionar o tempo para as 
formas de vida banais, venho mais recentemente a alimentar esta ideia de que 
diminuir o tempo à razão de “um instante”, e usar desta medida como medida 
de vida, me irá transportar, com jeitinho, de regresso ao mundo das fadas. E 
perguntam vocês se fujo de alguma coisa ou até se perdi a razão quando me 
dispus a buscar as fadas… creio que não e, seja como for, vou-me 
convencendo de que menos razão me dá mais vida – é bom palpitar no círculo 
alargado das emoções, dos seus riscos e das suas imensas recompensas. Até 
falhar conscientemente para depois poder penetrar, com o olhar, uma poça de 
água entre as rochas da praia e julgar aí ver a sombra da menina do mar, a 
personagem encantada do livro de Sophia que povoa tantos imaginários 
infantis. É um princípio… ou talvez já um meio? Não há de que fugir: não houve 
castelos mas houve um quintal, varandas ao sol e pátios a rescender a 
sardinhas, pimentos vermelhos e alecrim doirado; o príncipe veio a provar-se 
não ser encantado mas deu-se o encanto dos filhos; passeios no campo e junto 
ao mar, bolos ao serão e ao pequeno-almoço, histórias e canções, cheiros, 
toques, brilhos, de tudo isso houve no tempo. O que houve de mais, então, 
finalmente, para que o desejo de regresso ao mundo das fadas se adense, ao 
correr dos dias?  

É que o tempo… apanha-nos – justamente quando começamos a querer 
libertá-lo das formas. Por mim fugi do mundo da fantasia e agora quero-o de 
volta. Permito-me desejar coisas destas com o sentimento de que há de ser 
possível… acredito que não há um caminho, ou pelo menos que ele não tem 
um princípio e um fim, julgo antes que há um círculo. Entrever a menina do mar 
é a prova de que o círculo existe; ao longo dos próximos anos, por mim, 
tenciono estreitar o abraço com o tempo, e desde que não tema ser envolvida 
por ele, a libertação acontecerá e resplandeceremos em paz, feitos de pura 
energia: no meio de asas de insustentável leveza, pós mágicos, risos de outro 
mundo. Entretanto, as muitas memórias, longínquas e recentes, fios de ligação, 
trama salvífica. Sei-me um “instante” pelo que aceito, com benevolência, esta 
fantasia gloriosa que é chamar tempo ao tempo. Passado, presente, futuro, 
Einstein tinha razão, nada disso, a ilusão é nossa, o tempo, jamais. Um dia as 
fadas surpreender-me-ão com uma dança de luz nunca antes vista. E não vai 
ser no fim do tempo porque estarei exatamente no princípio. 
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Resumo: 

Da sessão da Universidade Feminista: “Correntes do Feminismos e 
reconfigurações atuais”, surge este texto com base nas ideias de que os 
feminismos não falam a uma só voz e que têm enorme capacidade para se 
interrogar, inquietar, mesmo sobre o que se considera adquirido. Procura-se 
refletir sobre as correntes dos feminismos, nas décadas de 1970/80, em 
Portugal, marcadas por contextos históricos, sociais e políticos, para enunciar 
um feminismo de agência para os tempos atuais, numa reflexão ampla e 
problematizante das críticas a essas correntes. Abordamos os feminismos pela 
igualdade, radical, liberal, marxista/socialista, os feminismos negros, pós-
coloniais e do sul, assim como o feminismo lésbico e o ecofeminismo, nas suas 
diversas nuances.  

 

Palavras-chave: correntes dos feminismos, reflexão crítica feminista, 
universidade feminista, feminismo de agência 

 

Introdução 

O presente texto emerge da sessão da Universidade Feminista sobre 
“Correntes do Feminismo e suas reconfigurações atuais”. Dos dois artigos 
inicialmente pensados, decidimos juntá-los, procurando harmonizar ideias e 
fazer alguma reflexão. Este trabalho constitui uma revisitação de análises e 
escritos anteriores, numa interpretação elaborada a partir não só do 
conhecimento, mas também de experiências vividas no ativismo. Como nos 
lembram Adrienne Rich (1984) e Donna Haraway (1988), todo o conhecimento 
é situado, isto é, construído a partir de um olhar posicionado num tempo, 
espaço e lugar social, localizado num corpo, a partir do qual a perspetiva se 
projeta. Resgatando a reflexão frankfurtiana sobre a construção do 
conhecimento científico, partilhamos a perspetiva de stand point feminista 
(Harding, 1986) em que a não neutralidade assumida não obscurece o rigor 
dos factos nem a análise dos documentos, que trazemos para esta reflexão. 
Assumimos a transgressão da divisória entre ciência e política, ao colocar no 
centro da reflexão epistemológica os problemas sociais e políticos das vidas 
das mulheres, experiência esta não uniformizada, pois as mulheres são 
diferentes segundo a classe social, a etnia, a cultura, a orientação sexual, a 
religião.  

mailto:manuelaftavares@sapo.pt
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Na dialética entre a memória e o esquecimento, reservamos um 
interesse na historiografia dos feminismos, um enunciado sobre o passado de 
ativistas, teóricas e interventoras, protagonistas mais ou menos visíveis de um 
movimento que muitas/os classificam paradoxalmente como, em simultâneo, 
novo e velho.  

Ousamos, assim, caracterizar as diferentes correntes do feminismo, 
porque nos movem dois objetivos: o primeiro, mostrar a vitalidade teórica, 
política, social e cultural do movimento feminista; e o segundo, elucidar sobre a 
necessária heterogeneidade dos feminismos como expressão da diversidade 
no interior do grupo social mulheres, para se constituírem como agente de 
transformação social.  

Esta caracterização assenta, em parte, na abstração de modos de 
pensamento e ação política, cuja existência real era e é muito mais 
entrelaçada, mesclada e inter-relacionada. Apesar de ser muitas vezes referida 
como ‘tipologia’, à maneira da ciência natural dos séculos anteriores, esta 
análise segue o conceito weberiano de tipo-ideal (ver Geth & Wright Mills 
2009), isto é, uma noção que agrega um conjunto de características, cuja 
‘reunião’ existe na análise teórica e não se constituem como excludentes em 
relação a outras categorias. Neste sentido, a noção de “corrente” é aqui 
colocada como fluxo com idênticos trilhos, por vezes materializada em alguns 
coletivos e momentos, mas que dificilmente se encontra separada de outras 
correntes de forma estanque. Cada corrente será descrita por características 
que foram abstraídas a partir da recolha de documentos, testemunhos, e no 
entrelaçar com outras análises; no entanto, na prática e em cada época, 
dificilmente se poderia encontrar em exclusivo num mesmo coletivo, sendo que 
características de diferentes correntes perpassavam (e perpassam) no seu 
interior.  

É ainda necessário dizer que esta nomeação das correntes se realiza a 
posteriori e acerca de grupos que, em alguns momentos, protagonizaram 
ações feministas mas em que o termo ‘feminismo’ era muito pouco utilizado 
pelas suas conotações negativas. O contexto desfavorável de assumir os 
feminismos também aconteceu no Estado Espanhol, nos anos de 1960, em 
que, segundo Maria-Milagros Rivera, o termo tinha um sentido pejorativo “para 
a maioria da população e para a vanguarda das mulheres envolvidas nas lutas” 
(1994: 61). Contudo, na década seguinte, o movimento declara-se 
explicitamente como feminista o que não veio a acontecer em Portugal. 
Segundo a autora citada, “há que reconhecer que tal opção, num primeiro 
momento, se saldou por uma eficácia legitimadora ao ajudar o movimento a 
dotar-se da identidade que todo o coletivo inferiorizado necessita para se 
converter em agente de transformação” (idem).  

Este texto tem duas linhas orientadoras de pensamento. Uma primeira, 
assenta nas palavras da historiadora Michelle Perrot (2004), ao afirmar que os 
feminismos não falam a uma só voz. A segunda linha de orientação surge-nos 
de Françoise Collin (2005) ao referir que a capacidade de interrogação, mesmo 
sobre aquilo que se considera adquirido é uma das características da teoria 
feminista. É esta enorme capacidade de inquietação e de interrogação dos 
feminismos que nos leva a refletir sobre as diversas correntes que alimentaram 
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os feminismos nas últimas quatro décadas e equacionar a reconfiguração atual 
destas correntes. 

Não queremos deixar de propor uma outra classificação dos grandes 
momentos da história dos feminismos, baseando-nos em Karen Offen que, em 
2008, questionava a terminologia “ondas dos feminismos” e defendia que “os 
feminismos têm fases de “latência” e de “erupção” (metáfora vulcânica). Não 
colocando em causa uma evolução temporal na história dos feminismos, estas 
“erupções” acontecem de forma diferente nos diversos países e as 
características atribuídas a cada uma delas misturam-se em várias situações. 
Em certos períodos históricos e políticos, parece que os feminismos não 
existem, submergem, estão em fase de latência, mas simultaneamente de 
acumulação de forças e de pensamento, para depois ressurgirem em fases de 
erupção social. Nesta base, vamos utilizar a expressão “momentos históricos 
de ressurgimento” ou “momentos de erupção” dos feminismos.  

Este trabalho divide-se em três partes fundamentais: uma breve 
referência aos contextos internacional e nacional do segundo momento 
histórico de erupção dos feminismos; a caracterização das principais correntes 
que atravessaram o movimento nas últimas quatro décadas; uma reflexão 
sobre a reconfiguração das correntes do feminismo nos tempos atuais, que 
inclui alguma análise crítica sobre as correntes anteriores para configurar um 
feminismo de agência ou de intervenção social. 

Para a classificação das correntes do feminismo nas últimas décadas foi 
necessário ter em conta diversas abordagens teóricas. Olive Banks (1986) 
considera a existência de três correntes: radical; socialista-marxista e pela 
igualdade de direitos, categorização utilizada por Maria José Magalhães em 
1998. Gisela Kaplan (1992) e Helen Haste (1993) consideram as correntes: 
radical; socialista-marxista; liberal e cultural, que Conceição Nogueira aplicou 
na sua análise em 2001; Yasmine Ergas (1991), Barbara Ryan (1992) e 
Johanna Brenner (1996) adoptam nas suas produções teóricas as correntes: 
radical; socialista-marxista e liberal que foram aplicadas à realidade portuguesa 
por Manuela Tavares em 2000 e 2011. 

Existem três questões fundamentais que subjazem na análise que 
elaboramos sobre as correntes: como é pensada o grupo social “mulheres” e a 
sua relação com os outros grupos sociais; as formas de ação política e 
perspetivação da mudança; e, finalmente, a relação com o Estado. 

 

1. Contextos internacional e nacional 

A erupção dos feminismos, nas décadas de 1960 e 1970, nos EUA e em 
alguns países europeus como França e Inglaterra, surge das mudanças sociais 
e políticas dessa época: maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, 
após a retirada quase forçada para casa a seguir à segunda guerra mundial; 
grandes movimentações de contestação da guerra do Vietnam; o maio de 68 
em França; as lutas do movimento negro e de muitas mulheres negras nos 
Estados Unidos; as lutas contra o colonialismo que juntava muitos jovens, 
rapazes e raparigas, uma nova geração que procurava novas formas de cultura 
e de intervenção política e social.  
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Os movimentos de libertação das mulheres (Women’s Lib) surgem 
também da conjugação de duas correntes políticas: um feminismo político já 
organizado e um feminismo novo, radical, que conta com a participação de 
jovens militantes de grupos de extrema esquerda. Nos EUA, as feministas mais 
empenhadas nos movimentos sociais e políticos contestam o feminismo 
reformista da NOW (National Organization of Women) (1). Seduzidas pelo 
marxismo e pelos grupos da Nova Esquerda (New Left) estas jovens fundam, 
em 1967, o Movimento de Libertação das Mulheres. Estes grupos radicais e a 
NOW constituem pólos de mobilização das mulheres que, em 1970, decretam 
uma greve nacional pela igualdade com uma marcha de 50 mil pessoas nas 
ruas de Nova Iorque. Em França, o caminho é análogo. O aparecimento de 
vários grupos da Nova Esquerda abertos aos direitos das mulheres contribui 
para a formação do movimento democrático feminino, nascido em 1962. O 
MDF reivindica o feminismo, palavra caída em desuso após a guerra e 
associado à imagem das sufragistas. Em 1968, o MDF fez bancas na Sorbonne 
ocupada pelos/as estudantes. As militantes de Maio de 68 juntam-se depois de 
Antoinette Fouque e outras militantes do MDF recusarem o termo feminismo. 
Formam, então, o MLF (Movimento de Libertação das Mulheres). Em 
Inglaterra, o movimento de libertação das mulheres tinha estreitas ligações com 
os sindicatos e a esquerda política, que entrou em contradição várias vezes 
com o feminismo radical de Shulamith Firestone. A sua ligação com a esquerda 
institucional permitiu obter o Equal Pay Act de 1970, mas limitou uma atuação 
mais forte contra o poder patriarcal. 

Os ventos destas mudanças não chegaram a Portugal com a força 
suficiente para despertar movimentos feministas num quadro em que a luta 
contra a ditadura e contra a guerra colonial eram o eixo fundamental das lutas 
estudantis e da oposição ao regime. Em Portugal, os 48 anos de ditadura e de 
isolamento do país do exterior representaram uma longa travessia no deserto 
para os feminismos, pelo corte de memória histórica em relação aos 
feminismos dos inícios do século XX. Às mulheres que no 25 de Abril 
encheram as ruas, falaram nas assembleias, votaram pela primeira vez, 
constituíram associações, não chegaram os ecos das lutas de outras mulheres 
pelo direito ao voto, à educação, ao divórcio, ao emprego, por leis que as 
consignassem como cidadãs. Houve um corte de memória histórica com os 
feminismos da I República. Por sua vez, “os movimentos sociais não foram 
portadores das reivindicações específicas das mulheres” (Tavares, 2000: 122). 
A subvalorização dos feminismos surge na conceção de uma esquerda, que 
não se tendo libertado de posições dogmáticas, não entendeu que as 
contradições de género existiam para além das contradições de classe e que o 
feminismo como movimento plural não podia ser visto como algo lateral. 

A publicação das Novas Cartas Portuguesas por Maria Teresa Horta, 
Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, ainda em 1972, constituiu um 
marco no despertar de algum pensamento feminista, em especial através do 
movimento de solidariedade tecido por feministas de outros países, que 
entendiam ser este livro, apreendido pela polícia política portuguesa, um 
autêntico manifesto feminista. Após a absolvição das três escritoras a 7 de 
maio de 1974, foi formado em Portugal o primeiro grupo feminista radical: o 
Movimento de Libertação das Mulheres. 
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2. Correntes do feminismo nas últimas quatro décadas 

Apesar de nem todas as correntes terem tido expressão em Portugal, 
elas são aqui enunciadas e caracterizadas. Existem outras áreas não tratadas 
por necessidade de aprofundamento como seja a do feminismo católico. O 
mesmo acontece com o feminismo cultural em que várias autoras tecem visões 
diferentes, ora incluindo-o no feminismo radical, ora incluindo-o no 
ecofeminismo de cariz essencialista. Trata-se de uma corrente que pelos 
matizes que assume precisa de ser aprofundada. Os feminismos negros, pós-
coloniais e do Sul são abordados brevemente neste texto, dado que outras 
autoras mais especializadas nesta temática contribuem com artigos para esta 
publicação da Universidade Feminista. As implicações pós modernas no 
feminismo serão abordadas na parte relativa à reconfiguração das correntes.  

 

Feminismo pela Igualdade 

Nos finais da década de 1950 e durante a década de sessenta do século 
XX, em alguns países (EUA, Inglaterra e França), surgem alguns grupos de 
mulheres que continuaram a tradição da luta pela igualdade de direitos, na 
continuidade das feministas dos finais do séc. XIX e início do século XX. O foco 
central da ação política era a alteração legislativa. Eivada da ideia de que a 
consignação dos direitos nas leis poderia trazer a mudança na situação das 
mulheres, esta corrente foi determinante para a decisão das Nações Unidas de 
proclamar, em 1975, o Ano Internacional da Mulher e a Década da Mulher em 
1975/1985, assim como a realização das conferências mundiais sobre Direitos 
das Mulheres: México (1975), Copenhaga (1980), Nairobi (1985) e Pequim 
(1995). Os direitos das mulheres foram proclamados pela primeira vez como 
direitos humanos na Conferência de Viena (1993). A esta corrente se devem os 
diversos instrumentos internacionais como a Plataforma de Ação de Pequim, a 
CEDAW (Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra as Mulheres), entre outros. Em Portugal, estas feministas tiveram um 
papel importante sobretudo na CCF – Comissão da Condição Feminina e nos 
grandes momentos de alterações legislativas em Portugal como a Constituição 
de 1976 e o novo Código Civil de 1978. 

 

Feminismo radical 

O feminismo radical tem como principal base teórica a ideia do 
patriarcado como um sistema de opressão das mulheres pela dominação 
masculina, que não está confinada à esfera pública, mas estende-se à esfera 
privada e, ainda, o conceito de que o poder se alarga às áreas “pessoais” da 
família e das sexualidades. A agenda feminista baseia-se na experiência das 
mulheres sem compromisso com as agendas políticas mais globais; as 
mulheres constituem-se como um grupo de interesses opostos aos dos 
homens, como grupos autónomos de mulheres nas lutas contra o patriarcado. 

Uma das teóricas desta corrente, Shulamith Firestone expressou, em 
1974, na sua obra A Dialéctica do Sexo a ideia de que a reprodução seria o 
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principal fator de desigualdade e de opressão das mulheres. Deste modo, as 
mulheres constituiriam uma classe explorada pelos homens. A crítica ao 
marxismo pela redução da opressão dos sexos à luta de classes era outra ideia 
forte desta corrente, assim como a existência do patriarcado como um sistema 
de dominação masculina anterior ao capitalismo, com continuidade neste e no 
próprio socialismo. 

O lema “o pessoal é político” encontra nesta corrente a sua principal 
base inspiradora. As principais linhas de pensamento e ação consistem em: 
ruptura com a conceção de família, considerada uma das principais instituições 
de opressão das mulheres; autonomia das mulheres e controlo sobre o seu 
corpo; separação da sexualidade da procriação, lutando por sexualidades 
livremente assumidas, colocando em causa a heterossexualidade normativa; 
luta pela contraceção e legalização do aborto; criação autónoma de casas de 
abrigo, de linhas de atendimento a mulheres vítimas de violência e de centros 
de apoio em crise para casos de violação; combate às formas de objetificação 
sexual das mulheres, através da publicidade, dos media e da pornografia.  

As formas de organização baseavam-se em grupos de tomada de 
consciência (2), partilha de experiências, não hierarquização, preferência pela 
ação direta em vez de lobbies políticos. Na ação política existia uma 
componente cultural muito forte que se evidencia, ainda hoje, por formas 
artísticas (performances e instalações), desconstruindo o estereótipo da 
“feminilidade enfatizada” (3), substituindo-o pela diversidade de modos de ser 
mulher, incluindo o direito a ser lésbica. Na procura destas novas formas não 
reprodutoras dos modelos masculinos hegemónicos, afirmaram “um feminismo 
da diferença”, colocando em causa que a igualdade por si só fosse suficiente 
para combater a opressão das mulheres.  

Tal como nas artes visuais, também nas ciências, nomeadamente na 
ginecologia e na obstetrícia, o feminismo radical provocou a mudança de 
paradigma. Uma obra emblemática foi elaborada pelo grupo de mulheres de 
Boston: o livro Our Bodies, Our Selvies. Simultaneamente, nas sexualidades e 
no confronto com perspetivas mais masculinistas da psicanálise, decorrem 
destas reflexões mais radicais as teses sobre o prazer sexual das mulheres 
com valorização do orgasmo clitoriano e o desenvolvimento de práticas de auto 
exame. Também ao nível das ciências sociais e da filosofia, feministas radicais 
desconstroem o mito da “natureza feminina”, nomeadamente Adrienne Rich em 
Of Woman Born (1976) e Elisabeth Badinter em L'Amour en plus: histoire de 
l'amour maternel- XVII-XXe siècle (1980). Contestaram o dito “instinto materno” 
na crítica cultural às formas como a mulher era concetualizada (pela medicina, 
filosofia, história, psicologia, psicanálise) – um ser ligado à natureza e não 
racional. Desenvolveram a im/possibilidade de uma relação satisfatória com a 
maternidade fora da opressão patriarcal de um maternalismo domesticizado. 
Outro desafio à cultura dominante foi o seu confronto com as dicotomias razão 
versus emoção, masculino vs feminino, público vs privado, objetividade vs 
subjetividade, mente vs corpo, imparcial vs parcial, universal vs particular, 
confronto este que vai ser mais tarde retomado pelas perspetivas da pós-
modernidade. 
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É nesta corrente que surge uma perspetiva conhecida como lesbianismo 
político que enfatizava a importância política e estratégica das mulheres se 
definirem como lésbicas, mesmo não o sendo em termos de orientação sexual. 
São também estes grupos que vão reafirmar a ideia de sororidade que 
podemos evidenciar com a obra de Robin Morgan Sisterhood is Powerful 
(1970) e ainda a importância da união entre as mulheres, para além dos 
vinculos de classe social, sindicato, partido ou laços maritais e filiais. 

Tomando como base a análise de conteúdo de documentos e 
entrevistas a feministas da época, as associações ligadas a esta corrente 
feminista radical, em Portugal, foram o MLM (Movimento de Libertação das 
Mulheres), o IDM/Cooperativa Editorial de Mulheres; o Grupo Autónomo de 
Mulheres do Porto, o Grupo de Mulheres da Associação Académica de 
Coimbra e o Grupo de Mulheres do Porto. Como atividades principais, 
mencionam-se a luta pela legalização do aborto, encontros feministas, debates 
e ações em torno das sexualidades e da violência contra as mulheres, 
publicação das revistas Lua e Artemisia, dos boletins Situação da Mulher do 
GAMP (Grupo Autónomo de Mulheres do Porto) e Da Mulher publicado pelo 
Grupo de Mulheres da Associação Académica de Coimbra (ver Tavares, 2011). 

Uma das ações mais emblemáticas desta corrente do feminismo em 
Portugal foi a realização da manifestação do MLM no Parque Eduardo VII, a 13 
de Janeiro de 1975, no início do Ano Internacional das Mulheres. Esta 
realização consistia no atear de uma fogueira, onde seriam queimados 
símbolos da opressão feminina, nomeadamente revistas pornográficas, o 
código civil português, livros de autores machistas, brinquedos sexistas, 
objectos de lida doméstica, tudo o que representasse o papel da mulher na 
sociedade como “fada do lar”. A especulação e deturpação desenvolvida por 
alguns órgãos de comunicação social, que noticiaram a “queima de soutiens e 
um strip-tease”, levaram à ocorrência de incidentes com uma multidão de 
homens que assumiram atitudes provocatórias. No Portugal democrático do 
após 25 de Abril, as conceções conservadoras e anti-feministas fizeram-se 
sentir na reacção a esta iniciativa. A propósito, a jornalista Lourdes Féria 
escreve no Diário de Lisboa: “O espectáculo que os homens deste País sem 
distinção de cultura, classe ou ideologia, deram ontem à tarde no Parque 
Eduardo VII, veio mais uma vez confirmar que os movimentos feministas têm 
razão de existência” (4). 

 

Feminismo socialista/marxista 

Segundo a corrente marxista/socialista, a opressão secular das 
mulheres tem origem na perda de papel social, a partir do momento em que a 
transmissão da propriedade privada por parte dos homens determinou o 
casamento monogâmico. Esta teria sido, segundo Engels (1884 [1980]), a 
primeira derrota do sexo feminino. Deste modo, a explicação das origens e das 
formas de opressão das mulheres não podem ser encaradas fora das leis de 
desenvolvimento social. A alteração da base material e da super-estrutura da 
sociedade, com um novo regime político torna-se condição necessária para 
que a emancipação política, social e económica das mulheres seja possível. 
Coloca, ainda, a luta pelo direito ao trabalho como um factor emancipador das 
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mulheres, denunciando o seu carácter discriminatório e opressor no 
capitalismo.  

A historiadora Linda Gordon (2013) faz a distinção entre feministas 
marxistas ortodoxas e feministas socialistas. Estas rejeitavam a concepção 
frentista (5) dada pelos partidos comunistas às organizações de mulheres, 
pretendiam formas de democracia participativa e consideravam que o sexismo 
não era apenas um epifenómeno do capitalismo, mas uma estrutura social 
opressiva. Linda Gordon afirma também que o papel das feministas socialistas 
no Movimento de Libertação de Mulheres nos EUA acabou por ser 
subvalorizado por perda de memória histórica. Focavam-se mais nas lutas 
concretas do que na publicação das suas análises.  

O debate existente na época entre as feministas terá levado algumas 
feministas marxistas e socialistas a teorizarem em torno de algumas lacunas do 
marxismo e da sua interpretação por parte de um marxismo ortodoxo: o papel 
das mulheres nas relações de produção; o significado político e social das 
relações de “reprodução”, a articulação entre patriarcado e capitalismo, a 
equação trabalho fora de casa/emancipação, secundarização da emancipação 
das mulheres em prol de uma contradição principal a ser resolvida entre capital 
e trabalho por via da revolução proletária. 

O contributo de algumas historiadoras feministas marxistas, como Sheila 
Rowbotham com a obra Women, Resistance and Revolution (1972), mostraram 
que as mulheres dos grupos sociais desprivilegiados sempre estiveram ligadas 
ao trabalho produtivo em todas as épocas, trabalho este invisibilizado em 
muitos momentos históricos. A autora também defendia que era necessário ter 
em conta tanto as relações sociais de produção como as de reprodução. As 
feministas socialistas vão a Marx buscar os dois conceitos nos quais ele 
desdobra a reprodução social: a reprodução geracional e a reposição diária da 
força de trabalho. Partindo destes conceitos, que o próprio Marx liga às 
mulheres, mas sem aprofundar a temática, as feministas entram num debate 
teórico sobre o valor do trabalho doméstico, tendo algumas defendido que este 
produzia mais-valia (6). Uma das obras a revisitar sobre esta questão poderá 
ser a de Jean Gardiner, 1976, The Political Economy of Domestic Labour in 
Capitalist Society. Uma outra questão teorizada por algumas das 
representantes desta corrente foi a relação entre patriarcado e capitalismo. 
Zillah Einsenstein (1979) considerava que uma compreensão separada do 
capitalismo e do patriarcado não podia abarcar o problema da opressão das 
mulheres (ver Patriarcado Capitalista e Feminismo Socialista). Juliet Mitchell 
escreveu, em 1973, Woman’s Estate, reconhecendo o patriarcado como um 
sistema de dominação masculino relacionado com o sistema económico e as 
relações de produção. Mais tarde, Sylvia Walby (1986) teoriza sobre o trabalho 
das mulheres fora de casa na articulação entre patriarcado e capitalismo, 
trazendo o conceito de sistema dual em que estes dois sistemas se alimentam 
mutuamente (7).  

Contrariamente às radicais, as marxistas/socialistas defendem que é a 
exploração das mulheres no mercado de trabalho que as torna mais 
vulneráveis à opressão e violência na família.  
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Uma outra questão debatida pelas marxistas socialistas tem a ver com o 
lugar das lutas das mulheres no movimento sindical e de trabalhadores. 
Algumas autoras fazem notar que estes movimentos estavam imbuídos da 
ideologia patriarcal do “ganha-pão masculino”, tendo até, em alguns momentos 
históricos, defendido um “salário familiar” para os homens para que as “suas” 
mulheres pudessem ficar em casa a cuidar dos filhos e das tarefas domésticas. 
Um outro contributo é o de Heidi Hartmann (1994) acerca da divisão sexual de 
trabalho, considerando-a essencial para a reprodução do capitalismo e para 
manter a subordinação das mulheres. Contudo, outros fatores de dominação 
são considerados. As discriminações sobre as mulheres surgem não apenas 
na sua relação com o sistema económico, mas com o sistema de dominação 
masculina hegemónica. Não se trata de dar primazia ao género ou à classe 
social, mas entrelaçar estes eixos de dominação entre si e com outros.  

O pensamento esquemático do marxismo ortodoxo foi colocado em 
causa pelas feministas socialistas marxistas que procuraram romper com um 
quadro estático da teoria marxista e enriquecer a análise sobre a opressão das 
mulheres. A ligação que se estabeleceu entre emancipação das mulheres e 
propriedade privada, procurando traduzir a necessidade da alteração da base 
material da sociedade, para que se criassem condições para a emancipação 
das mulheres, foi aceite e defendida pelas feministas marxistas, mas estas não 
colocavam as lutas emancipacipatórias das mulheres para depois da 
“revolução”. Também a simples “equação” mulher na produção = 
independência = emancipação foi aprofundada por estas feministas na medida 
em que denunciavam as duplas e triplas tarefas das mulheres no sistema 
patriarcal-capitalista que as impediam de uma maior autonomia pessoal, social 
e política. 

Em Portugal, podemos afirmar, através da análise de conteúdo dos 
documentos produzidos na época, que existiram associações cujas marcas de 
origem se situam nesta corrente do feminismo marxista socialista: o MDM – 
Movimento Democrático de Mulheres, formado em 1968, e a UMAR – União de 
Mulheres Alternativa e Resposta, (na altura designada por União de Mulheres 
Antifascistas e Revolucionárias), fundada em 1976, embora estas associações 
não se tenham assumido como feministas, nas décadas de 1970/1980.  

 

Feminismo Liberal e Institucional 

Esta corrente dos feminismos baseia-se nos seguintes pressupostos: a 
igualdade formal atribui as condições para as mulheres alcançarem os seus 
direitos; a materialização dos direitos tem a ver com a evolução das 
mentalidades e muito pouco com a intervenção do Estado; cada mulher, por si 
só, pode alcançar ascendência económica, social e política, desde que seja 
assertiva, empreendedora e competente; o acesso das mulheres ao poder 
político constitui um fator transformador da sociedade; a institucionalização é 
uma via para a afirmação dos feminismos. 

O cruzamento do feminismo institucional com o feminismo liberal surge 
na medida em que o primeiro procura, através de medidas legislativas e 
governamentais, instituir direitos e o feminismo liberal assenta na ideia de que, 
estando consignados nas leis os direitos, as mulheres podem, por elas 
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próprias, através da sua autodeterminação, alcançar poder e sucesso. A 
feminista norte-americana Naomi Wolf defendia, em 1993, no seu livro “Fire 
with Fire”, o “poder feminista”. Este consistia na recusa da vitimização da 
mulher e na realização dos seus objetivos de vida com sucesso, na base de um 
caminho individual de autonomia e “self-determination”. O contributo das 
feministas liberais para os debates feministas foi, entre outros aspetos, a 
ênfase na autonomia individual, dimensão desvalorizada nos movimentos 
sociais dominantes. Apesar do liberalismo assentar na livre iniciativa com 
pouca intervenção estatal, paradoxalmente, as feministas liberais apostando na 
alteração de mentalidades acabam por pressionar o Estado na aplicação da 
própria retórica liberal relativa à cidadania. 

Na origem do feminismo liberal, emerge a concepção das pessoas como 
seres livres e iguais. Não se pode deixar de afirmar que a reivindicação da 
igualdade de direitos tem sido uma parte importante do feminismo, mas como 
afirma Carole Pateman (1996), nem todas as feministas são liberais e o 
feminismo é muito mais que o feminismo liberal: “[a]s feministas sustentam que 
o liberalismo está estruturado tanto por relações patriarcais como por relações 
de classe, e que a dicotomia entre «público» e «privado» oculta a sujeição das 
mulheres aos homens, dentro da ordem aparentemente universal, igualitária e 
individualista” (idem: 32-33). Segundo Chantal Mouffe (1992: 373), “as 
feministas liberais têm vindo a lutar por um largo conjunto de novos direitos 
para as tornar iguais cidadãs, mas sem transformar o modelo liberal da política 
e da cidadania”. A socióloga Nancy Fraser (1999) considera que uma das 
falhas da retórica liberal é proclamar uma igualdade sem procurar igualizar as 
condições sociais através de um paradigma redistributivo. 

Em Portugal, foi possível identificar algumas características desta 
corrente em diversas associações formadas nas décadas de 1980 e 1990: 
Associação das Mulheres dos Diplomatas Portugueses (1982); Associação 
Portuguesa de Mulheres Empresárias (1985); Soroptimistas Internacional – 
Clube de Lisboa (1986); Clube Começar de Novo (1986); Intervenção Feminina 
– IF (1986); Associação Portuguesa das Mulheres Agricultoras – AMAP (1987); 
Federação de Mulheres Empresárias e Profissionais de Portugal (1989).  

 

Feminismos negros, pós coloniais e do Sul 

Nesta obra da Universidade Feminista existem textos de teóricas 
feministas especialistas desta corrente plural. No entanto, uma reflexão 
conducente à reconfiguração das correntes atuais não poderia deixar em 
branco esta importante linha de pensamento e ação feministas.  

Embora sem expressão em Portugal, nos anos 1970 e 80, a crítica das 
feministas negras e pós-coloniais é crucial para refletirmos sobre a 
reconfiguração atual das correntes.  

O legado do colonialismo e a continuação do poder da diferença colonial 
cruzam a diferença sexual de tal forma que levaram as mulheres feministas 
negras a desocultar o pressuposto de brancura (whiteness) no feminismo 
dominante ocidental, realçando as suas experiências de identidades 
racializadas e genderizadas, na sequência da institucionalização do racismo e 
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do sexismo. Uma das teórica desta corrente é bell hooks que escolheu o seu 
pseudónimo literário em honra da sua avó e prefere que a sua grafia seja em 
minúsculas. Na sua obra emblemática, em 1981, Ain’t I a Woman: Black 
Women and Feminism, faz referência ao papel de Sojourner Truth, uma 
feminista negra anti-esclavagista que lutou ao lado das sufragistas e confrontou 
o estereótipo da feminilidade enfatizada (ideal burguês para a mulher), num 
discurso que ficou famoso, efetuado em 1843, na Convenção dos Direitos das 
Mulheres, em Akron, no Ohio, Escreveu, ainda, Feminism Is For Everybody 
(2000), uma obra fundamental pela simplicidade sem simplismos com que ela 
enuncia os feminismos enraizando-os na experiência e nos saberes populares.  

Foram também as feministas negras que trouxeram o conceito de 
interseccionalidade, inicialmente pela mão de Kimberlé Crenshaw (1991; 1989) 
e, mais tarde, articulando este conceito com o de matriz de dominação, por 
Patricia Hill Collins (1999). Collins rejeita uma construção mecanicista de 
hierarquias de opressão, perspetivando a interseccionalidade como o 
entrosamento entre vários eixos de poder social, político e económico (ver 
também Anthias & Yuval-Davis 1983 e 1992; Yuval-Davis 2006).  

São estas feministas que vão levantar a questão da representatividade, 
isto é, quem fala (ou pode falar) em representação de quem; Gayatri Spivak, no 
seu artigo de 1988, questiona se os grupos subalternos podem ter voz ou, 
melhor dizendo, se o centro hegemónico tem capacidade para ouvir as vozes 
subalternizadas, ao mesmo tempo que confronta as perspetivas salvíticas e 
missionárias (não apenas feministas - aliás, o artigo é uma análise crítica ao 
texto de uma entrevista a Foucault e Deleuze) que se substituem aos grupos 
sociais em nome dos quais falam e pretendem “oferecer” a emancipação.  

Em 1984, Hazel Carby publicou um artigo intitulado: “White women 
listen! Black feminism and the boundaries of sisterhood”, onde afirma: “ As 
mulheres negras não querem ser injectadas no feminismo como um rasgo de 
colorido, uma variação dos problemas «reais». O feminismo tem de se 
transformar se quer dirigir-se a nós. Tão pouco desejamos que a nossa opinião 
se dissolva em generalidades como se cada uma das nossas vozes 
representasse a experiência total de todas as mulheres negras” (8). Algumas 
ativistas pelos direitos dos negros e das mulheres como Ângela Davis, afirmava 
em 1978: “A mulher branca não se dá conta da necessidade de também lutar 
contra o racismo. Racismo e sexismo são dois lados de um mesmo instrumento 
de exploração” (9). 

Embora com expressão própria, será relevante mencionar as 
perspetivas latino-americanas, que ressaltaram a figura da teoria feminista 
chicana (Chicana Feminist Thought) e contribuíram para o debate entre centro 
e margens com o conceito de pensamento de fronteira (pensamento fronterizo) 
(Anzaldúa, 1987), denunciando a colonialidade do poder (Saldivar, 2007).  

 

O Ecofeminismo 

O ecofeminismo caracteriza-se por grande diversidade de pensamento. 
As subcorrentes que neste texto caracterizamos são as seguintes: Cultural/ 
Espiritual, Social/ Construtivista e Crítica. 
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Na década de 1970, muitas mulheres colocaram-se à frente de lutas 
contra os resíduos tóxicos (10), contra centrais nucleares (11) e bases militares 
(12). O ecofeminismo tornou-se mais conhecido no contexto destes 
movimentos. Na 1ª Conferência Ecofeminista “Mulheres e vida na terra”, 
realizada em março de 1980 (13), foi afirmado que a devastação da Terra e 
dos seres vivos pelas grandes empresas e pelas ameaças nucleares das 
potências militares era um problema feminista. Tratava-se de identificar estas 
ameaças com a mentalidade masculina que também queria negar às mulheres 
o seu direito ao corpo e à sexualidade. Estabelecia-se, desta forma, uma 
relação entre a violência patriarcal contra as mulheres e a Natureza. A 
identificação das mulheres com a natureza e como suas guardiãs surgiu como 
uma mensagem positiva por parte das ecofeministas, pois as mulheres não 
tinham as “mãos sujas” dos processos de industrialização que, em nome do 
desenvolvimento, destruíam o ambiente. As ações das mulheres indianas 
abraçadas a árvores, defendendo-as das empresas de exploração florestal, 
que dizimavam enormes áreas são bem conhecidas, criando-se um movimento 
próprio que se espalhou por outras regiões do mundo – o movimento Chipko. 
Estas ações reforçaram ainda mais a mística ligação das mulheres à terra e à 
natureza. 

As ecofeministas culturais e espirituais consideram a espiritualidade das 
mulheres próxima da espiritualidade presente na Terra. Celebram a energia 
que emana das mulheres por serem portadoras de vida e de uma 
espiritualidade sensual que não separa a matéria do espírito. Os saberes 
ancestrais que fizeram delas curandeiras e “feiticeiras” são valorizados em 
função de uma relação de proximidade com a natureza, de quotidianos vividos 
em pequenas comunidades com um caráter transformador das relações 
sociais. A utilização da proximidade dos ciclos da natureza ao das mulheres 
associados à maternidade é bastante comum nesta corrente, assim como 
posições anti-ciência e anti-tecnologia. A proximidade original à terra e uma 
ligação profunda entre seres humanos e natureza (Gaard, 1998: 295), leva a 
que estas ecofeministas sejam apelidadas de essencialistas. Uma obra 
pioneira do ecofeminismo essencialista é a de Mary Daly (1978), “Gyn/Ecology” 
que defende que ao longo da história os homens demonstraram uma essência 
agressiva, criaram uma civilização dominadora das mulheres e destrutiva da 
Natureza.  

Uma outra corrente é a das ecofeministas sociais e construtivistas. 
Trata-se de uma corrente desenvolvida a partir da década de 1990. Considera 
que não há uma essência feminina que liga as mulheres à natureza, mas foram 
as estruturas sociais e económicas que determinaram a divisão sexual do 
trabalho e aproximaram as mulheres da natureza, desenvolvendo nas mulheres 
relações afectivas e sentimentos que foram reprimidos nos homens. A filósofa 
australiana Val Plumwood (1994) é uma das teóricas mais importantes desta 
corrente. Neste ecofeminismo social também se incluem autoras como Maria 
Mies e Vandana Shiva (1993). A natureza está subordinada aos seres 
humanos, as mulheres aos homens, o consumo à produção e o local ao global. 
Consideram que as ecofeministas têm vindo a contestar esta dicotomia, em 
especial a divisão estrutural entre seres humanos e natureza como análoga à 
dos homens e das mulheres. Capitalismo, patriarcado e destruição do planeta 
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surgem ligados. O problema coloca-se ao nível das estruturas das sociedades, 
na forma como estão organizadas em função da subjugação das mulheres e da 
natureza.  

Alicia Puleo (2011; 2005) afirma que ser ecofeminista não implica afirmar 
que as mulheres estão mais ligadas à natureza do que os homens. Defende 
um ecofeminismo crítico, orientado para a ecojustiça e a sustentabilidade e 
baseado nos seguintes princípios: igualdade e autonomia; perspetiva 
construtivista sobre os sexos masculino e feminino; diálogo intercultural; 
aceitação prudente da ciência e da técnica; universalização das 
responsabilização do cuidado aplicado a todos os seres humanos e à natureza. 
Não se negam as conquistas da modernidade para o feminismo, mas orientam-
se para ter em consideração a cidadania, as mulheres, as crianças e homens 
dos países do Sul e a responsabilidade com as gerações futuras em ligação 
ativa com todos os seres vivos com os quais compartilhamos o planeta. Para 
Alicia Puento, o ecofeminismo é a resposta do feminismo a um problema novo 
que se coloca à humanidade – enfrentar a sua própria força destrutiva.  

 

Lesbianismo, uma corrente do feminismo? 

Segundo Monique Wittig (2001), uma das mais importantes teóricas do 
lesbianismo, existe uma relação real entre feminismo e lesbianismo, embora 
ela seja eivada de alguma complexidade. Wittig considera que as lésbicas não 
são mulheres. O seu pensamento produz uma rutura epistemológica com as 
teóricas e ativistas feministas das décadas de 1970, mesmo com teóricas 
lésbicas como Adrienne Rich, na medida em que esta associa a existência 
lésbica às experiências das mulheres e daí definir-se como uma lésbica 
feminista, incluindo o lesbianismo nas correntes do feminismo da época (Rich, 
1981). Para Wittig, a referência à experiência feminina contém os traços de 
uma visão essencialista da existência lésbica que não permite questionar as 
categorias de sexo. As teorias de Rich e Wittig representam as divergências 
entre as «lésbicas feministas» e as «lésbicas radicais». Esta autonomização de 
alguns setores de lésbicas perante um feminismo que consideram 
heterossexual e excludente das suas reivindicações tinha começado nos 
grupos feministas das décadas de 1970 nos EUA. Em França, a presença de 
lésbicas no movimento feminista não causou de início problemas, mas a 
criação, por parte de algumas lésbicas, de um grupo político lésbico, “Le Front 
Lesbien International” que chegou a ter lésbicas de alguns países, trouxe 
alguns confrontos políticos, na medida em que este grupo foi acusado de 
querer “tomar o poder” dentro do movimento. Os anos de 1980 foram marcados 
pelo debate teórico lesbianismo/feminismo, revelador de diferentes perspetivas 
sobre o lesbianismo. Existia uma situação histórica favorável à autonomia de 
um movimento lésbico, que tinha vontade política de existir e de construir a sua 
própria identidade. O pensamento de Monique Wittig acabou por constituir a 
base teórica de uma corrente lésbica radical, que não se revia numa simples 
corrente do feminismo.  

Portugal, nas décadas de 1970 e 1980, esteve longe destes debates 
pelas fragilidades inerentes aos feminismos na sua capacidade de afirmação, 
pelo foco nas lutas feministas pela legalização do aborto, que teve o apoio de 
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muitas mulheres lésbicas e pela dificuldade de afirmação das lésbicas dentro 
do movimento feminista. Contudo, as questões lésbicas não estiveram 
arredadas dos grupos feministas em Portugal. Em 1983, de 5 a 9 de Outubro, 
realizou-se um encontro feminista em Gaia. Do seu relato, no Boletim Zero do 
Grupo de Mulheres do Porto, foi possível entender um conjunto de 
preocupações do feminismo mais radical, expressas nas temáticas abordadas. 
O programa do encontro tinha uma componente de debate teórico em torno 
das seguintes questões: sexualidades, lesbianismo, planeamento familiar, 
maternidade, aborto, violência contra as mulheres, feminismo e uma 
componente prática inovadora em Portugal – o “wen-do”, uma arte marcial de 
autodefesa das mulheres perante situações de violência. Surgiram diversas 
polémicas, uma das quais em torno do lesbianismo, apontado como “uma 
questão muito recente nos grupos de mulheres em Portugal”. A revista 
Artemísia, do Grupo de Mulheres do Porto, publica entre outros, o artigo 
“Lesbianismo – quebrar o silêncio” (14). Com pouca visibilidade, o movimento 
lésbico foi-se criando. No início da década de 1990, surgiram as revistas 
Organa e Lilás, mas só em 1996 foi criado o Clube Safo a única associação 
lésbica existente em Portugal e, em 1997, surgiu o primeiro número do seu 
boletim Zona Livre.  

As preocupações que marcam o percurso do movimento feminista 
português cruzam-se com muitas das reivindicações do movimento LGBT pelo 
que ambas as lutas convergem em determinados momentos. O sistema de 
opressão – o patriarcado – é comum a ambos os movimentos, na medida em 
que impõe modelos estereotipados de homem e de mulher conferindo papéis 
sociais predeterminados em função do género. A maior dinamização do 
movimento LGBT trouxe uma maior visibilidade ao lesbianismo. Em 1998, foi 
formado o grupo GIRL-ILGA, mas não deixam de existir problemas quanto às 
lideranças, reproduzindo-se uma desigual atribuição de responsabilidades em 
que “elas” trabalham mais, mas “eles” conseguem mais facilmente chegar às 
lideranças do movimento LGBT. Em 2000, a 7 de outubro, na manifestação da 
Marcha Mundial de Mulheres em Lisboa, surge pela primeira vez um “Manifesto 
Lésbico”, destacando-se as seguintes reivindicações: reconhecimento das 
lésbicas como pessoas com plenos direitos; direito ao corpo, à sexualidade, ao 
aborto e à educação sexual e cívica; plena igualdade de direitos para todas as 
uniões civis; direito à maternidade, à inseminação artificial e à adoção; direito à 
saúde, incluindo meios de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 
direito a uma educação que não omita outras formas de sexualidade, de afeto e 
de família. Em 2002, realizaram-se as primeiras Jornadas Lésbicas, em 
Portugal. Podemos concluir que as características do movimento lésbico em 
Portugal se configuram numa aliança com o movimento LGBT e alguma 
pertença aos feminismos na sua corrente radical.  

 

3. Reconfiguração atual das correntes do feminismo  

É difícil deixar de reconhecer o movimento feminista na sua pluralidade 
como um dos movimentos mais relevantes do século XX para as grandes 
transformações no estatuto das mulheres e para uma nova visão das relações 
de género. Iris Marion Young vai mais longe ao afirmar,  
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“[n]ão obstante tratar-se de muito mais que um movimento cultural, 
o feminismo contemporâneo, provavelmente, representa o 
movimento de política cultural de maior alcance. O slogan «o 
pessoal é politico» assinala que nenhum aspecto da vida 
quotidiana podia estar isento de reflexão e de possível critica; a 
linguagem, as anedotas, e os estilos de fazer publicidade, as 
maneiras de concertar uma cidade, o vestir, as normas que regem 
a criança, os filhos e filhas, e outros inumeráveis elementos de 
conduta comportamento, supostamente mundanos e triviais”. 
(Young, 2000: 150) 

 

Todavia, este reconhecimento não é generalizado, mesmo nos meios 
académicos. Surge, deste modo, a ideia de que os feminismos são algo do 
passado, algo lateral que se esgotou. 

 Contudo, a investigadora Sónia Alvarez traz-nos um outro olhar sobre os 
feminismos na atualidade:  

“Depois de mais de duas décadas de lutas para conseguir que as 
suas reivindicações fossem ouvidas pelos homens dominantes, 
pelos setores da sociedade civil e política, pelo Estado, as 
mulheres que se proclamam como feministas podem ser 
encontradas numa grande variedade de áreas – desde coletivos 
lésbicos, ONG dedicadas a pesquisas, sindicatos, movimentos 
negros e indígenas, estudos sobre as mulheres nas universidades, 
partidos políticos, até ao aparelho de Estado e  instituições 
internacionais”. (Alvarez, 1999: 184) 

 

A mesma autora fala-nos de uma ação e de um discurso feminista 
policêntricos e heterogéneos que se estendem a uma vasta gama de áreas 
sociais, culturais e políticas (idem). Esta perspetiva, como a própria reconhece, 
baseia-se na análise da evolução das ONG desde a década de 1990, com a 
sua crescente institucionalização. Não deixa, deste modo, de questionar se 
essa maior ligação ao Estado pode comprometer uma reflexão e ação crítica 
em defesa do feminismo. 

Há quem advogue que estamos perante um tempo de maior 
institucionalização dos feminismos e de um backlash de cariz ideológico e não 
só, nesta segunda década do século XXI. Importa analisar como foi a chamada 
reação ao feminismo (backlash) nas décadas de 1980/1990 e o que se passou 
em Portugal. 

Nos Estados Unidos, a reação ao feminismo, tão bem caracterizada pela 
jornalista Susan Faludi (1993), surge nas décadas de oitenta e noventa do séc. 
XX. A forma pessimista como a academia, os media e a opinião pública 
avaliaram as conquistas alcançadas pelos feminismos nas décadas de 1960 e 
de 1970 abriu espaço para que a Nova Direita nos EUA viesse a condenar as 
trajetórias de independência das mulheres. Esta perspetiva alargou-se a alguns 
países nórdicos e à Alemanha, onde surgiram apelos à “natureza” das 
mulheres, como fator de realização pessoal na família e à complementaridade 
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de funções entre mulheres e homens (a ideologia da complementaridade 
renovada), sob a capa de “um novo feminismo”, assente na diferença e na 
recuperação da função da maternidade como o grande desígnio das mulheres. 

Em Portugal, não se pode falar propriamente de um retrocesso dos 
feminismos nas décadas de 1980/90, mas de uma mudança das formas de 
ação e de mobilização, em alguns casos, mais viradas para o trabalho de 
lobbying ou “grupos de pressão”. Surgiram novas associações menos 
generalistas e mais orientadas para setores profissionais ou para áreas de 
intervenção e as características do seu trabalho também mudaram. Apesar da 
multiplicação de seminários e de colóquios sobre os direitos das mulheres, a 
palavra “feminismo” continuou arredada da generalidade das iniciativas. A falta 
de reflexão e de debate sobre os feminismos persistiu como pano de fundo, 
que só o avanço dos estudos sobre as mulheres, na década seguinte, vem a 
criar condições para o início de um debate se bem que ainda pouco 
aprofundado. 

Na primeira metade da década de 1980, o centro da ação continuou a 
ser a luta pela despenalização do aborto com os debates no parlamento em 
1982 e em 1984, com a intervenção de plataformas de ação comum, como a 
CNAC e, ainda, com a publicação de revistas e boletins de grupos e 
associações da corrente radical dos feminismos. Contudo, terminada que foi 
esta primeira etapa de luta pela despenalização do aborto, estes grupos e 
associações perderam poder de intervenção, persistindo alguns até ao final da 
década, altura em que algumas das suas ativistas se ligam aos estudos 
académicos ou transferem o seu activismo para outras associações. 

Continuando em aberto a questão chave para os feminismos: a 
despenalização do aborto, que a lei aprovada em 1984 não resolveu, os 
feminismos de cariz menos radical foram acumulando forças num trabalho com 
maior visibilidade junto de instituições, levantando novas causas como as 
questões do “poder político e da participação das mulheres no poder”, que 
vieram a desembocar na luta pela paridade e no combate à “violência sobre as 
mulheres” levantadas pelos primeiros grupos feministas. 

Na segunda metade da década, são organizados seminários e colóquios 
em torno dos “Estudos sobre as Mulheres” e de temas como a “violência sobre 
as mulheres”. É também a época da formação de plataformas de ação comum 
e da ligação a instâncias internacionais, não só pelas atividades de balanço da 
década da mulher (1975-1985), promovidas pelas Nações Unidas, como 
também pela criação, ao nível da Europa, de estruturas agregadoras da ação 
das ONG de defesa dos direitos das mulheres, como é o caso do Lobby 
Europeu de Mulheres. 

A maior ligação institucional das associações por via do Conselho 
Consultivo da Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres (CC-CIDM) 
leva a que algumas análises equacionem o crescimento de um “feminismo 
institucionalizado”, dado que muitas ONG não tinham papel para além das 
ações desenvolvidas no âmbito desse Conselho Consultivo, que na época teve 
um papel importante na dinamização de seminários e debates em torno de 
temas inovadores, como por exemplo, o “assédio sexual” e a “participação das 
mulheres no poder político”.  
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Nos primeiros anos do novo milénio, podemos enunciar algumas 
dimensões do debate e ação feministas: foram abertos novos espaços para os 
debates feministas em torno da paridade e do exercício das lideranças, da 
violência de género, dos direitos das mulheres lésbicas, das mulheres 
imigrantes, do tráfico de mulheres, da prostituição; avançou-se para uma 
dimensão internacional dos feminismos através de redes feministas mundiais 
(15), que se formaram utilizando novas formas de organização e de 
dinamização das ações, assentes na internet, e na diversidade do pensamento 
feminista; realizaram-se iniciativas onde os feminismos foram temas centrais 
(16). De referir, ainda, que se alcançou a vitória do sim à despenalização do 
aborto no referendo de 2007, uma grande vitória do movimento feminista numa 
expressão mais alargada à sociedade, após uma luta de três décadas.  

Deste modo, podemos afirmar que os feminismos em Portugal têm feito 
caminho de tal forma que se pode falar de uma pluralidade de correntes, 
grupos e associações capazes de construir alianças para ganhar reivindicações 
fundamentais, já no novo século (aborto, políticas sociais para o combate à 
violência contra as mulheres, casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
educação sexual obrigatória nas escolas, lei da paridade, legislação sobre 
parentalidade). 

 

“Austeritarismo” e backlash 

Os tempos mais recentes são atravessados pelo “austeritarismo” (17) 
que constrói um caldo ideológico propício a um backlash que pode colocar em 
causa avanços civilizacionais alcançados pelas mulheres. Para além da 
tendência para questionar se, perante a carência de postos de trabalho, as 
mulheres se devem dedicar mais à família, numa domesticidade imposta pelas 
condições económicas e sociais, surge a realidade concreta no mercado de 
trabalho com baixos salários, situações de precariedade extrema, 
discriminações em função da maternidade, dificuldades no acesso a carreiras 
profissionais e discriminações salariais. Os cortes nos serviços públicos da 
Saúde e da Educação têm reflexos diretos na vida da maioria das mulheres. 

As posições conservadoras sobre o recuo da lei do aborto em Espanha, 
o voto nas instituições europeias contra os direitos sexuais e reprodutivos (não 
aceitação do Relatório Estrela, 2013), as manifestações em França de 
associações de encarregados de educação contra o ensino da teoria de género 
nas escolas, a perseguição a imigrantes, mostram-nos que o contexto europeu 
não é mais favorável.  

Neste contexto nacional e internacional menos favorável à evolução dos 
direitos das mulheres, importa questionar se as correntes anteriormente 
caracterizadas podem ter papel ou se importa pensar numa outra 
reconfiguração das correntes do feminismo. 

 

As anteriores correntes – papel na atualidade 

As diversas correntes do feminismo evidenciam a sua existência em 
momentos diferentes de acordo com os contextos sociais e políticos.  
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A corrente radical das décadas de 1960/70 assumiu um papel 
fundamental na rutura de conceções sobre as mulheres como seres 
biologicamente determinados e na abertura de novas perspetivas sobre as 
sexualidades, a violência contra as mulheres e a sua autodeterminação. Na 
atualidade, continua a expressar-se nas formas de ação mais diretas, pelas 
expressões artísticas de rua, como forma de luta política, pelas recusas em 
alinhar com o discurso institucional, por novas bandeiras políticas como os 
direitos das/os trabalhadores do sexo, entre outras. 

A corrente marxista-socialista continua a precisar de algum 
aprofundamento do ponto de vista teórico, mas assume papel nas lutas pelos 
direitos das mulheres trabalhadoras, na intervenção nos sindicatos, nas 
preocupações com as mulheres imigrantes ou outros setores desfavorecidos, 
procurando ligar as lutas contra a austeridade com a luta feminista. 

A corrente liberal e institucional continua a ter muito peso por via das 
políticas governamentais e europeias pela igualdade de género. Existem 
críticas recentes e aprofundadas que confrontam o feminismo liberal com o 
facto de se preocupar especialmente com as elites de mulheres no poder, 
esquecendo as mulheres desfavorecidas em termos de classe social ou de 
“raça” (Segal, 2013). Em termos internacionais esta corrente tem sido 
contestada pelas feministas pós-coloniais que a acusam de procurar impôr um 
modelo em contextos não ocidentais, como se assumissem uma missão de 
“salvação” das mulheres em diversos países considerados subdesenvolvidos. 
As críticas que têm vindo a ser formuladas em relação a alguns programas 
internacionais de intervenção junto de mulheres africanas, sul americanas ou 
asiáticas têm como pano de fundo a descontextualização face aos interesses 
das mulheres envolvidas.  

Na atualidade, esta corrente, apesar de não ter esgotado a sua 
intervenção, não consegue dar solução à realidade concreta vivida por muitas 
mulheres, pois as dificuldades na aplicação das leis mantêm-se e nem sempre 
as políticas surgem ajustadas. A falta de questionamento por parte de outras 
correntes às políticas públicas pela igualdade não permite uma maior evolução 
na alteração e aplicação das mesmas à realidade. 

O ecofeminismo como corrente não tem peso em Portugal, apesar das 
ideias ecologistas terem vindo a consolidar-se, em especial, na população mais 
jovem. Muitas ambientalistas não conhecem a existência desta corrente. Um 
dos entraves ao desenvolvimento desta corrente situa-se na ideia de que ela 
ressuscita a dicotomia cultura/natureza, associando a “cultura” ao masculino e 
a “natureza” ao feminino. As correntes do feminismo anteriormente analisadas 
sempre se opuseram a esta dicotomia por considerarem que ela relagava as 
mulheres para o biológico e desvalorizava a sua inserção na chamada “esfera 
pública”, assim como as limitava na sua criatividade e nas capacidades 
artísticas, literárias e intelectuais. O ecofeminismo, na sua perspetiva cultural, 
parecia ressuscitar algo que tinha sido combatido durante décadas pelas 
feministas: “a natureza feminina” e os estereótipos patriarcais. Contudo, as 
perspetivas sociais e críticas do ecofeminismo criam condições para que esta 
corrente venha a ter maior impacto junto de setores jovens que hoje são anti-
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especistas, que defendem os direitos dos animais e procuram outros estilos de 
vida. 

 

Feminismo de agência 

Refletir sobre uma possível reconfiguração das correntes do feminismo é 
uma necessidade que se coloca às feministas perante a situação social, 
política e económica, assim como pelos novos desenvolvimentos teóricos. Os 
contextos e as formas de ação modificaram-se. A ação comum de algumas 
correntes acabou por favorecer fatores de aproximação, como é o caso da 
corrente radical e da corrente socialista-marxista, bem evidente nas lutas pela 
despenalização do aborto. Há que ter também em consideração a crescente 
institucionalização do feminismo.  

A insuficiência teórica e falta de debate continuam a ser fenómenos 
comuns em Portugal, apesar do avanço dos Estudos sobre as Mulheres, 
embora nem sempre centrados na problematização dos feminismos, enquanto 
correntes plurais de pensamento e ação (18). Este problema só poderá ser 
ultrapassado com um empenho das feministas académicas e ativistas no 
sentido do desenvolvimento das teorias feministas, procurando responder a 
novos desafios neste mundo globalizado, onde crescem as desigualdades e as 
discriminações de género, de classe, de etnia ou “raça”, de formas de viver as 
sexualidades, as famílias ou o amor. 

A complexidade da teoria feminista, nos tempos atuais, não deve ser 
entendida como uma paralisia política só porque, por vezes, não é possível 
estabelecer prioridades ou porque as situações de mudança estão mais 
entrelaçadas. Pelo contrário, tal deve ser entendido como uma potencialidade, 
na medida em que as feministas não precisam de chegar a um entendimento 
“universal”, podendo ficar envolvidas em formas de ação mais pontuais e 
integrar também as suas acções nas agendas políticas de outros movimentos 
sociais.  

Pegando nas reflexões teóricas de Maria José Magalhães (2002) para 
uma abordagem feminista do conceito de “agência”, baseado nos contributos 
de Giddens (1994), enquanto ação colectiva articulada com as agendas 
políticas, pode-se equacionar a política integrando “o público” e “o privado”, 
onde as estruturas de dominação e opressão sejam pensadas em termos de 
sexo, classe social, etnia, orientação sexual e região de origem.  

Deste modo, podemos falar de um “feminismo de agência” ou de 
intervenção social, de um sujeito coletivo mulheres, aberto à diversidade de 
experiências e subjetividades, capaz de gerar novos significados para uma 
maior politização das lutas feministas. Esta filosofia feminista, integrando 
pesquisa, reflexão e ação política direta, necessita integrar os diferentes níveis 
de desvantagem, desigualdade e opressão das mulheres, uma posição que 
exige que os feminismos não se reduzam a perspetivas teóricas esgrimidas 
apenas em meios académicos.  

 Esta corrente do feminismo procura encontrar respostas para algumas 
das questões colocadas pelo pensamento pós-moderno. Há que distinguir 
entre “pós-feminismo”, que acarreta a ideia de que as discriminações de 
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género ou em função do sexo estão resolvidas e o “feminismo na pós-
modernidade”, que introduz um conjunto de reflexões sobre a desconstrução 
do sujeito “mulher”, mas que não elimina o avanço da agência feminista. Nesta 
corrente, confluem as posições de um marxismo renovado, as posições 
radicais, as críticas pós-modernas, que revelam abertura para uma 
reconfiguração de um sujeito feminista plural, as académicas ligadas ao 
ativismo, as ativistas feministas ligadas a uma visão de feminismo interligado 
com as agendas de outros movimentos sociais. 

Pode falar-se numa corrente em que a pós-modernidade está presente. 
Considerando que o marxismo é importante, porque pode explicar algumas 
coisas, mas que não é uma cartilha para seguir, preferimos falar de um 
feminismo pós-estruturalista, sobretudo aquele que é herdeiro do marxismo. 
Deste modo, trazem-se novas dimensões para dentro do feminismo, mas 
mantêm-se algumas questões sobre o poder, as estruturas sociais e as 
classes.  

 Nesta nova corrente, as formas de ativismo são muito diversas podendo 
passar pela ação de grupos de pressão, pelo trabalho em rede a nível 
internacional e nacional, pela ligação entre estudos académicos e ativismo, 
pela participação em movimentos alterglobalização, pela intervenção cultural 
feminista, pela ligação a outros movimentos sociais (LGBT, ambientalista, anti-
racista, de defesa dos e das imigrantes, das pessoas com incapacidades), ou 
até por ações de tipo mais radical, para além das “tradicionais” manifestações 
ou ações de rua. Existe, ainda nesta corrente, a incorporação de fatores 
emancipatórios de transformação social e de luta contra a dominação e 
opressão sexista, com origem em masculinidades hegemónicas, que exercem 
o seu poder a diversos níveis.  

Ao advogarmos um feminismo de agência não pretendemos eliminar a 
divergência e controvérsia entre correntes, antes celebrar a diversidade de 
pensamento e a unidade na ação política e na intervenção social. Só o debate 
profundo de ideias e de abordagens assentes no escrutínio de metodologias de 
análise sistemática, que os métodos científicos propõem, poderão contribuir 
para uma aproximação à realidade diversa e heterogénea do grupo social 
mulheres. No entanto, a transformação social não se faz apenas com o debate 
e produção teórica. A ação política e e a produção cultural são essenciais na 
configuração da mudança, no estabelecimento das metas, dos valores, dos 
caminhos e dos meios para um mundo em que a justiça social e ambiental seja 
o princípio fundamental.  

Um feminismo de agência não relega para um futuro longínquo o mundo 
ideal que se pretende, à espera de uma revolução mágica ou de uma alteração 
de mentalidades “à la carte”. A mudança terá de começar aqui e agora, pela 
concretização de novos estilos de vida, renovando o princípio de sororidade e 
de respeito pela outra, que uniu as feministas radicais. Todavia, não ignora que 
é fundamental construir a solidariedade com grupos sociais, de homens e 
mulheres, alienados/as e objetificados/as pelo sistema patriarcal capitalista, 
ligando a produção de conhecimento às formas de confronto político e de 
construção de novos estilos de vida.  



113 

 

Uma corrente de feminismo de agência terá necessariamente de ser 
capaz de elaborar uma crítica ao Estado patriarcal capitalista, assente num 
confronto propositivo, ao mesmo tempo que não se demite de participar e 
elaborar propostas construtivas, sem, contudo, perder de vista que a 
institucionalização se consubstancia em amarras das nossas vidas, 
pensamentos e ações.  

E se o objetivo é estabelecer a agenda política, uma corrente de 
feminista de agência terá de evitar substituir-se à polifonia das vozes das 
mulheres, evitar o apelo missionário e salvítico de falarmos em vez das 
mulheres, de nos pensarmos em representação das mulheres. Pelo contrário, a 
construção de um sujeito heterogéneo mulheres tem como condição abrir 
espaços e tempos para diferentes grupos sociais de mulheres poderem ter voz, 
mas, sobretudo, poderem ser ouvidas nos seus próprios termos.  

 Algumas das questões que se podem colocar: Poderá esta corrente 
comportar toda a diversidade do movimento? Poderá esta corrente ter poder 
autónomo em relação ao feminismo institucionalizado? Poderá esta corrente 
envolver ONG pelos direitos das mulheres e associações feministas? 

 Estas e outras questões estão em aberto para debates presentes e 
futuros. 

 

Notas: 

(1) Organização fundada em 1966 por Betty Friedan a qual que tinha publicado a Mística da 
Mulher no início dos anos 60 do século XX. 

(2) Kathleen Weiler (1991) faz o paralelismo entre estes grupos e o movimento de 
conscientização de Paulo Freire.  

(3) Estamos a referir-nos ao conceito de Connel (1995). 

(4) Féria, Lourdes, “Histerismo Machista no Parque Eduardo VII”, in Diário de Lisboa, 14 
Janeiro de 1975, p. 22. 

(5) A concepção frentista baseava-se na utlização das associações de mulheres como uma 
forma de mobilizar as mulheres para a luta política mais geral em torno do “partido”, 
recrutando-as para a militância partidária. 

(6) A teorização sobre o trabalho doméstico é também elaborada por outras feministas como 
Christine Delphy, a qual considerava no seu texto “O inimigo principal” (1976), que o carácter 
“secundário” que o marxismo atribuía à opressão das mulheres tinha como origem o facto de 
situarem essa opressão apenas no seio da luta de classes, sem terem em conta a “opressão 
específica das mulheres nas “relações de produção domésticas”. Considerava o trabalho 
doméstico como provido de um valor que não era pago às mulheres, pois se ele fosse exercido 
em relações laborais normais (lavandarias, restaurantes) ele era pago, mas na família, ele era 
considerado como uma “obrigação matrimonial”. Deste modo, os maridos eram os beneficiários 
destas relações de exploração. Segundo esta feminista, existiriam dois modos de produção: o 
industrial, definido pelas relações capitalistas de propriedade e de exploração e o modo de 
produção patriarcal defindo por relações de produção patriarcais/familiares 

(7) Ver também Virgínia Ferreira, 2003.  

(8) Também referida por Mary Evans, Introduccion al pensamiento feminista contemporâneo, p. 
40. 

(9) “Ângela Davis: racismo e opressão da mulher: duas parcelas do mesmo problema”, in 
revista Mulheres Maio de 1978, p.27. 
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(10) Nos Estados Unidos, as mulheres de Love Canal, Homeowner’s Association em Niagara 
Falls, New York, tiveram um papel decisivo no tratamento de resíduos tóxicos de uma indústria 
química das imediações. Na Suécia, as feministas prepararam compota com amoras tratadas 
com herbicidas e ofereceram-nas a membros do parlamento, que as recusaram. 

(11) Na Alemanha, mulheres camponesas, em especial da região de Whyl, uniram-se contra a 
central nuclear que afectava as suas culturas, levando ao seu encerramento, e estabeleceram 
uma rede de protestos com grupos em situações idênticas em França e na Suíça. 

(12) No Reino Unido, grupos de mulheres rodearam a base militar de Greenham Common. 

(13) Esta conferência realizou-se em Amherst nos EUA. 

(14) Artemísia nº2, outubro de 1985. 

(15) Como por exemplo, a Marcha Mundial das Mulheres.  

(16) Seminário sobre “Os Movimentos Feministas em Portugal” (1998), promovido pela UMAR; 
seminário: ”Os Feminismos no nosso tempo” (2003), promovido pela UMAR com o apoio da 
APEM; seminário evocativo do primeiro congresso feminista e da educação (2004), promovido 
por diversas associações e núcleos universitários; colóquio: “Estudos Feministas e Cidadania 
Plena, promovido pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; Congresso Feminista 
2008, promovido pela UMAR e por uma vasta comissão promotora, tendo sido realizado oitenta 
anos após o último congresso feminista que teve lugar em Portugal, em 1928, promovido pelo 
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Esta tendência para se utilizar a expressão 
“feminismos” difere da situação vivida na década de 1980, onde apesar do elevado número de 
seminários, colóquios e debates a única iniciativa que utilizou esta terminologia foi organizada 
pela Liga dos Direitos das Mulheres. 

(17) Austeritarismo – termo que procura juntar "austeridade" e "autoritarismo". Trata-se de um 
modelo de austeridade na economia e nas políticas públicas, uma opção neoliberal anti-
democrática e baseada no autoritarismo. 

(18) De realçar, contudo, que a tese de doutoramento da socióloga Virgínia Ferreira sobre 
“Relações Sociais de Sexo e Segregação do Emprego” (2003) abre e estimula o debate em 
torno das relações entre o biológico e o social na teoria social, numa perpectiva de 
reconcetualização das diferenças entre os sexos, colocando em causa o conceito de “género”. 
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Resumo: 

A partir da perspetiva de uma feminista do Norte que pretende aprender com o 
Sul, este artigo apresenta uma síntese muitíssimo breve de alguma da teoria 
feminista de mulheres africanas, refletindo sobre como esta teoria pode 
contribuir para transformar e enriquecer os feminismos do Norte, no sentido de 
solidariedades mais amplas e fortes.  

 

Palavras-chave: Feminismos, pós-colonialismo, África 

 

Nos textos de feministas africanas, desde os anos 1980 até ao presente, 
é constante e insistente a denúncia do imperialismo, do racismo ou do 
etnocentrismo do feminismo do Norte, bem como da sua tentativa de 
colonização das lutas das mulheres africanas, através da imposição de 
agendas, conceitos e debates alheios e culturalmente cegos. Basta, por 
exemplo, mencionar três teóricas de referência: Amina Mama (1995: 12), que 
cunhou o termo imperial feminism, bem como Ifi Amadiume, dada a virulência 
da denúncia que enforma o prefácio da obra pioneira dos feminismos africanos, 
Male Daughters and Female Husbands (1987), ou Oyèrónké Oyewùmi (1997, 
2004), que experimentou com insistência vários caminhos para a 
desconstrução de conceitos fundamentais do feminismo do Norte, colocando 
em causa a possibilidade de uma muito debatida sisterhood.  

A persistência desta denúncia é sintomática da continuidade de uma 
relação de tipo colonial, que as mulheres do Sul não deixaram de sentir como 
violência, quer em termos de práticas políticas e sociais concretas, quer em 
termos epistémicos e epistemológicos. O conceito de Mulher decalcado das 
mulheres brancas, ocidentais e de classe média, com que ainda opera uma 
parte dos feminismos do Norte, apresenta, para as feministas do Sul, 
pretensões universalizantes manifestas no modo como se institui como bitola 
para aferir do grau de emancipação das mulheres do resto do mundo. 

A imagem das mulheres do Sul dominante no Norte é considerada pelas 
feministas africanas, à semelhança das asiáticas, como um saber e um 
conjunto de representações culturais de cariz colonial, construídas ainda da 
perspetiva da etnografia que sustentava a dominação ocidental, com a ideia do 
exótico e com o paternalismo da “missão civilizadora” (Amadiume, 1987; 
Mbilinyi, 1992: 36). O olhar do Norte incide não sobre mulheres com as suas 
experiências diversificadas em contextos muito heterogéneos e singulares, mas 
primordialmente como uma visão das “Mulheres dos Outros”, ou seja, mulheres 
aprisionadas pela cultura a que pertencem e que se impõe sobre elas de um 
modo invariavelmente mais determinante e coercivo do que acontece no Norte, 
através da opressão masculina entendida como marca própria dessa cultura.  
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Assim, no Norte, o entendimento dominante destas “Mulheres dos 
Outros” passa, geralmente, pela construção de uma cultura Outra, por oposição 
ao Ocidente, a qual precede e modela a tentativa de compreensão das 
vivências das mulheres. A partir deste pensamento “culturalista”, formam-se 
novas abstrações correspondentes a blocos culturais, dos quais fazem parte as 
respetivas mulheres que não são reconhecidas como sujeito. Pelo contrário, as 
“mulheres dos Outros” são necessariamente apresentadas como vítimas – dos 
respetivos homens – o que torna a ação redentora do Ocidente num imperativo 
ético. A invisibilização de que as “mulheres dos Outros” são vítimas, mesmo no 
olhar bem-intencionado e solidário de muitas mulheres do Norte, resulta de, no 
seu lugar, estar uma representação profundamente sumária: ficções como a 
“Mulher Asiática”, a “Mulher Latino-Americana”, a “Mulher Muçulmana”, a 
“Mulher Africana”, sobrepõem-se e amputam as mulheres reais pela redução a 
uma espécie de máximo denominador comum metonímico que facilita a sua 
identificação no Ocidente. A burka ou o véu islâmico para as mulheres 
muçulmanas, a mutilação genital feminina e a poligamia para as mulheres 
africanas, muitas delas também de culturas islâmicas (Nnaemeka, 2005: 54), 
constituem representações estereotipadas que prontamente tornam presente 
uma ideia distorcida, redutora e intencional de uma determinada cultura. Isto 
acontece no âmbito de um discurso perverso que defende o combate a essa 
mesma cultura para dela salvar as mulheres, ao mesmo tempo que, na 
realidade, nega os direitos e as escolhas delas, as torna invisíveis e mudas (1). 

Este processo de “culturalização” das “Mulheres dos Outros” apresenta, 
em geral, um acentuado cariz eurocêntrico, imperial e neocolonial. O Ocidente 
posiciona-se no degrau superior de uma escala de progresso civilizacional, que 
encontra várias bitolas, das quais uma adquire particular relevância: a forma 
como cada cultura trata as suas mulheres, ou a dimensão da emancipação 
feminina, aferida por critérios eurocêntricos. Esta é entendida como um 
argumento incontestável a favor do paradigma político, social e cultural da 
modernidade ocidental, no qual as mulheres supostamente serão menos 
oprimidas. Esse argumento tem sido habilmente instrumentalizado por setores 
políticos conservadores, sem resistência ou com o apoio de movimentos 
feministas, incapazes, alguns deles, de conceberem outros modelos de 
emancipação das mulheres ou outras formas de expressão da liberdade e do 
poder feminino em paradigmas societais diferentes. Esta incapacidade deve-
se, muitas vezes, a uma recusa, mesmo que inconsciente, de uma autocrítica 
que possa pôr em causa ou interrogar a dimensão da emancipação das 
mulheres ocidentais e os caminhos percorridos para a alcançar, os quais são 
entendidos como universalmente válidos.  

O pensamento que aqui descrevo refletiu-se, em África, num conceito 
denominado Women in Development (WID), surgido no contexto da Década 
das Mulheres das Nações Unidas (1975-85) e no âmbito de programas de 
desenvolvimento destinados às mulheres, elaborados por especialistas da 
ONU e de outras agências internacionais, que eram, na sua maioria, mulheres 
brancas, europeias ou norte-americanas, de classe média (Mbilinyi, 1992: 47). 
O conceito WID rapidamente se tornou numa indústria de investigação, 
reuniões, publicações e projetos que mobiliza a maior parte dos recursos e 
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financiamentos, tendo-se endogeneizado e encontrado também especialistas 
de origem africana. 

 É certo que a intervenção internacional, nomeadamente através de 
agências da ONU e de ONG, reforçou, em muitos casos, movimentos de 
mulheres existentes em vários países africanos e conduziu, nomeadamente, à 
alteração da legislação no sentido da igualdade de direitos políticos, sociais e 
económicos (Tripp. et al, 2009). Contudo, este modelo não é isento de 
problemas. Bem pelo contrário: a contestação ao WID na teoria feminista em 
África data já dos anos 80 e prolonga-se até ao presente.  

Na perspetiva do modelo WID, a opressão da mulher africana reside no 
facto de esta ser pobre, iletrada e rural, presa à tradição, ao casamento, à 
família e aos trabalhos domésticos – uma representação das africanas como 
vítimas que omite a sua heterogeneidade, excluindo a enorme parte que vive 
no espaço urbano, bem como as diferentes posições de classe, educação, 
profissionalização, etc. A vitimização é uma estratégia de representação que 
exclui a possibilidade de estas mulheres serem agentes do seu próprio destino, 
exercerem práticas de resistência e, por isso, de serem “feministas”, no sentido 
de possuírem consciência da sua condição de opressão e capacidade para 
intervir ativamente contra ela. Em função dessa representação, as agendas do 
WID são traçadas de uma forma que reduz o feminismo africano a um 
“feminismo de sobrevivência”, o qual restringe as reivindicações das mulheres 
africanas a questões práticas de sobrevivência (acesso à água, a alimentação, 
à educação para os filhos) relacionadas com duas particularidades: a 
heterossexualidade e a pró-natalidade, ou a importância singular da 
maternidade. Questões como a existência e o exercício de direitos políticos e 
de cidadania ou, por exemplo, o direito ao corpo e à sexualidade, não surgiriam 
neste feminismo “tipicamente” africano, exceto na formulação de saúde 
reprodutiva, e não como questões definidoras de subjetividades diversas 
(McFadden, 1992). 

Para além disso, este paradigma continua a situar África no degrau mais 
baixo de uma hierarquia civilizacional que, numa perspetiva neocolonial, 
reclama a intervenção civilizadora (ou de “ajuda ao desenvolvimento”) do 
Norte, apagando ou destruindo lógicas endógenas das atividades das 
mulheres, cujo estudo e aprofundamento poderiam conduzir a melhores 
resultados (Lewis, 2004: 32), ou prejudicando os combates de movimentos de 
mulheres contra o patriarcado nos respectivos países, como tem acontecido 
com mobilizações ocidentais relativas a mulheres afectadas por determinações 
da lei islâmica, em alguns países como a Nigéria, por exemplo (cf. Imam, 
2013).  

Com base na denúncia veemente do imperialismo do feminismo do 
Norte e do modelo WID, a crítica das feministas africanas tomou, num primeiro 
momento, um polémico rumo de reação em relação às políticas e formulações 
teóricas provenientes do Norte. Parecia uma urgência a construção, por 
demarcação, de um feminismo que se identificasse claramente como africano. 
Esta primeira vaga de feminismos africanos, que podemos situar no final dos 
anos 1980 e nos anos 90, procura desmontar, sobretudo, o instrumentário 
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teórico-metodológico inventado pelo feminismo ocidental para o tratamento das 
questões relativas às mulheres.  

A intenção das teóricas deste primeiro momento toma como fulcro a 
História, numa perspetiva etnográfica, mas sobretudo o período pré-colonial, 
durante o qual as mulheres teriam sido detentoras de papéis sociais de grande 
relevo, em modelos de sociedade que o colonialismo anulou ou inverteu. 
Destacam-se, nesta contestação, as nigerianas Ifi Amadiume e Oyèrónké 
Oyӗwùmí que, através de trabalhos de cariz etnográfico sobre determinadas 
sociedades “tradicionais” do território da atual Nigéria, demonstram que a 
categoria gender não é estruturante, e sim insignificante, em diversas 
sociedades no mundo, pelo que a sua aplicabilidade jamais pode ser universal.  

Em Male Daughters, Female Husbands: Gender and Sex in an African 
Society (1987), Ifi Amadiume apresenta um estudo etnográfico da comunidade 
Nnobi da etnia Igbo da Nigéria, no período pré-colonial (até 1900), colonial e 
pós-independência. Pelo título se vê que o fulcro da contestação é uma noção 
de família que o Ocidente tomou como paradigmática. Esta noção é contestada 
a partir da tese de que os Nnobi possuíam uma organização social em que os 
papéis sócio-sexuais eram flexíveis, podendo determinadas funções de ordem 
política, económica, religiosa, social ou dentro do agregado familiar, ser 
desempenhadas por pessoas de ambos os sexos. Daqui decorria, por exemplo, 
a possibilidade de mulheres exercerem os direitos e poderes geralmente 
apanágio do sexo masculino no âmbito de ligações de cariz conjugal com 
pessoas do mesmo sexo, sem que estas implicassem relações sexuais, as 
quais ocorriam heterossexualmente, noutras uniões com parceiros escolhidos 
para funções essencialmente reprodutivas. Para além disso, Amadiume retrata 
uma sociedade em que as mulheres desempenham funções de grande 
importância nos domínios económico, social e religioso. Segundo a autora, esta 
posição social de relevo das mulheres no espaço público e privado desaparece 
com o colonialismo, que lhes impõe o modelo doméstico e passivo da mulher 
vitoriana. Para Oyèrónké Oyewùmí (1997), o feminismo nortecêntrico é cego 
para o facto de, por exemplo, ter havido sociedades onde a categoria 
“mulheres” não existia enquanto grupo, já que o princípio fundamental de 
organização era a idade ou a geração (maior poder, privilégios e 
responsabilidades dos mais velhos). 

Independentemente de as análises etnográficas destas autoras serem 
ou não exatas e do seu viés analítico, que coloca numa bandeja só as múltiplas 
tendências dos feminismos do Norte, creio que, para a teoria feminista em 
geral, o desafio que Amadiume e Oyewùmí colocam é pensar a possibilidade 
de uma organização social em que o sexo não seja estruturante. Conceber 
este tipo de organização é algo que a mundivisão eurocêntrica torna 
extremamente difícil, até na configuração das línguas europeias que lhe dão 
expressão. Dada a estruturação em flexão sexuada, estas tornam 
inclusivamente impossível a tradução cabal das palavras que designam as 
relações sociais não sexuadas descritas por estas antropólogas nas línguas 
locais. Ou seja, estes estudos, nem que seja em tese, revelam o quão profunda 
e intrínseca é a dimensão sexuada das sociedades ocidentais e obrigam a uma 
desconstrução feminista radical de toda a perceção do mundo e das coisas, 
incluindo a linguagem que a cristaliza.  
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Contudo, a proposta destas autoras não deixa de apresentar problemas: 
várias outras feministas africanas denunciaram o “africanismo” do feminismo 
etnográfico, cuja idealização da pré-colonialidade carece de maior fundamento 
em termos de análise historiográfica (McFadden 1992: 170). Para além disso, 
incorre no mesmo erro das velhas práticas da antropologia de cariz colonial, 
nomeadamente na construção essencializada de uma África única e de uma 
“mulher africana” “autêntica”, com base, inclusive, em categorias bebidas nesse 
mesmo paradigma de estudos, como as noções de parentesco, linhagem, 
família e hierarquia.  

Estes problemas levam à formulação de um feminismo “pós-africano” 
(Mekgwe, 2010), no sentido da superação dessas construções essencialistas 
de identidades tidas como verdadeira ou tipicamente “africanas”. Ao contrário, 
propõe-se o reconhecimento dos africanos e das africanas como actores, para 
que possam tornar-se finalmente visíveis as complexidades das 
transformações provocadas pelo colonialismo, bem como a diversidade de 
identidades na pós-colonialidade, incluindo, nesta heterogeneidade, fatores de 
raça e classe, ruralidade e urbanidade, entre outros. 

Superado o momento de demarcação pela redefinição da africanidade, 
as propostas teóricas e de intervenção que os feminismos africanos tentam pôr 
em prática evidenciam tendências mais críticas, mais políticas, mais ativistas e 
mais transnacionalistas.  

Num artigo publicado em 2011, a influente teórica Amina Mama 
desvaloriza a disputa “territorial” por um feminismo “africano”, afirmando que a 
lógica dos feminismos deve ser sempre política e transnacionalista, não 
rejeitando nem a identificação de problemáticas específicas de experiências 
vividas no continente, nem as solidariedades internacionais a partir de causas 
comuns. A teoria é africana, na medida em que parte de agendas endógenas 
determinadas por movimentos de mulheres nos contextos locais.  

Estas autoras redefinem o papel dos feminismos em relação a um pós-
colonialismo entendido como uma conjuntura sociopolítica de profunda 
contestação e transformação social em que o papel das mulheres tem maior 
relevo. McFadden (2007: 37) salienta as diferenças entre o período 
imediatamente posterior às independências, que designa de neocolonial, e é 
marcado pela apropriação do poder político por homens negros de classe 
média, e as novas dinâmicas de resistência da sociedade civil que 
caracterizam o momento atual, dirigidas exatamente contra esse poder político 
que traiu as promessas democráticas dos projetos nacionalistas dos 
movimentos anticoloniais e se aliou ao neoliberalismo global, branco, e às 
estratégias de acumulação e de militarismo que o acompanham. Para além 
disso, o capitalismo global surge com cada vez mais força como um dos alvos 
preferenciais dos combates das mulheres em África, as primeiras afetadas 
pelas políticas determinadas pelos organismos financeiros internacionais e 
pelas multinacionais que agem sobre o continente (Traore, 2013).  

Neste quadro, um dos imperativos para os feminismos do Norte será 
estabelecer redes, plataformas, e outras formas de trabalho colaborativo que 
possibilitem um conhecimento recíproco, bem como a criação de espaços para 
que as vozes do Sul sejam ouvidas. Para as feministas ocidentais, isto implica 
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uma autorreflexão profunda, que permita, de uma vez por todas, eliminar no 
nosso pensamento, por mais aberto que seja, os resquícios de uma atitude 
colonial. Esta autorreflexão não é sinónimo de rejeição de toda a teoria 
feminista produzida no Norte, ao longo do percurso já longo e diverso dos 
feminismos, mas a sua revisão crítica no sentido de a tornar produtiva para as 
lutas de mulheres no Norte como no Sul. Devemos ter a consciência de que o 
olhar neocolonial, supostamente libertador das mulheres do Sul em relação às 
respetivas culturas patriarcais, é, de facto, aprisionador não só para estas, 
como para as mulheres ocidentais, camuflando, muitas vezes, as realidades de 
opressão e violência patriarcal no Norte ao deslocar a atenção para o Outro. 
Ou seja, trata-se de uma militância que deve ser levada a cabo em conjunto, 
mesmo em relação a problemáticas que parecem não aparecer no Norte, só 
porque o dicionário colonial parece tê-las reservado para contextos não 
ocidentais, como, por exemplo, a poligamia. Se o direito civil, nos países 
europeus, exclui esta prática, ao contrário do que acontece em alguns países 
de África, será que ela não existe? Um diálogo com a experiência do Sul 
relativamente a esta problemática poderia conduzir a uma melhor compreensão 
do fenómeno e a uma definição, em cada caso, das estratégias que melhor 
conduzissem ao empoderamento das mulheres. Isto não é necessariamente 
sinónimo de uma defesa da erradicação da poligamia, considerada apanágio 
de culturas menos civilizadas – uma posição neocolonial que é preciso 
identificar como tal. 

Nesta perspetiva, enquanto feministas do Norte temos a 
responsabilidade de, em conjunto com as congéneres de África, desenvolver 
condições para a alteração, no Ocidente, das representações culturalistas das 
mulheres do Sul. Além disso, importa combater o cunho neocolonial de 
algumas intervenções que benevolentemente julgam desenrolar-se em prol 
dessas mulheres, mas que contribuem ou para as invisibilizar ainda mais ou 
para destruir mesmo as suas lutas.  

As feministas do Norte, e em especial as da periferia do Norte, ou dos 
países do Sul da Europa, que se vêm hoje na situação de “colonizados” pela 
Europa central e pelas instituições financeiras internacionais, têm a aprender 
com as feministas do Sul que fizeram suas as lutas mais amplas contra o 
capitalismo global. Estas identificaram as políticas de austeridade ou de 
ajustamento estrutural como prejudiciais sobretudo para as mulheres e 
colocaram este combate em lugar prioritário. Se, no Sul, a expropriação da 
terra e a sua alienação em favor de multinacionais para a exploração de 
minério exclui comunidades inteiras do acesso à água ou aos campos que 
proviam à respetiva subsistência e esta questão se torna primordial para os 
movimentos de mulheres, também as políticas de austeridade impostas por 
organismos financeiros internacionais e pelos governos nacionais dos países 
do Sul da Europa, ao desmantelarem os serviços públicos e provocarem 
enormes recuos nos direitos sociais, têm como importantes vítimas as 
mulheres, e devem ser objetos de lutas feministas. Aprender com as africanas, 
que bem conhecem o efeito das políticas do FMI e do Banco Mundial, e juntar 
cabeças e mãos no desenho e implementação de estratégias feministas de luta 
contra as mesmas, pode ser de uma utilidade imensa.  
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A posição cada vez mais periférica dos países do Sul da Europa em 
relação ao seu centro e aos grandes agentes do capitalismo global pode ser 
uma posição de charneira extremamente fértil para a reflexão feminista que 
saiba ser aberta e ousada, de modo a produzir efeitos igualmente arrojados. 
Situadas entre o Norte e o Sul global, formadas na teoria do Norte, mas 
remetidas para experiências de vida que nos devem forçar a aprender 
honestamente com o Sul e a fomentar diálogos iguais, estaremos em 
condições propícias para interrogar profundamente pilares fundamentais que 
sustentam a modernidade ocidental, apontando para possibilidades outras, a 
partir das experiências e da mundivisão das mulheres. Estes pilares da 
modernidade ocidental que devem ser objeto de uma análise crítica estendem-
se desde as noções de indivíduo, subjetividade e identidade, aos conceitos de 
direito, público-privado, valor, produção e consumo, conhecimento, linguagem 
e poder, entre muitos outros, e a questões mais amplas como as estruturas e 
dinâmicas dos sistemas político e económico (o que é política? O que é 
economia?) e a organização da sociedade, desde o núcleo familiar aos 
processos de cariz global. Com as feministas do Sul, podemos aprender que, 
no fundo, o mundo tal como o conhecemos, e que nos aparece com a 
naturalidade de um dado incontornável e, quando muito, só parcialmente 
alterável, pode ser repensado de um modo completamente outro.  

 

Nota:  

(1) Para várias feministas africanas, a designação “mutilação genital” e a sua omnipresença no 
discurso do Norte não é ingénua. Consideram que transporta em si um juízo de valor 
eurocêntrico em relação ao “barbarismo” de uma prática que, desta forma, não pode ser 
abordada na complexidade das questões sociais, políticas e económicas que lhe estão 
associadas Segundo Naemeka (2005: 60-1): “The pervasive sensationalization of clitoridectomy 
in Western media and scholarship leads to the equally pervasive belief in the in-completedness 
of most African women, a belief that basically questions our humanity.” (…) the issue is not 
barbaric Africa and oppressive Islam. The issue is patriarchy. (…) Abuse of the female body is 
global and should be studied and interpreted within the context of oppressive conditions under 
patriarchy.” Por esta razão, estas teóricas ressignificam o termo “mutilação” como uma 
metáfora aplicável a todo o conjunto de discursos e práticas sociais que silenciam ou 
invisibilizam as mulheres do Sul, bem como, em particular, que apagam a dimensão mais 
política da epistemologia feminista do Sul quando é publicada no Norte (Naemeka, 2005: 54). 
Isto não significa que não haja condenação da excisão e tentativas para a erradicar, apenas 
uma tentativa de a compreender em termos endógenos que possam potenciar o ativismo em 
torno desta questão. 
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Feminismos Árabes: a re-cartografia palestiniana dos corpos e da arte (1) 
Shahd Wadi, doutorada em Estudos Feministas pela Universidade de Coimbra 
com a tese intitulada “Corpos na trouxa. Histórias-artísticas-de-vida de 
mulheres palestinianas no exílio” 

 
 

Resumo 
Este artigo aborda as dinâmicas e as contradições dentro da própria resistência 
feminista árabe em geral e palestiniana em particular através de obras de duas 
artistas visuais palestinianas (Raeda Saadeh e Muna Hatoum). O discurso da 
ocupação israelita e o discurso hegemónico palestiniano são ambos 
nacionalistas, chauvinistas e “masculinos”. Em ambos, Israel é representado 
como um homem viril e a Palestina como uma mulher, geralmente dócil ou 
vítima. As artes das mulheres palestinianas no exílio, os corpos fazem também 
parte dos sistemas de poder contra os quais elas resistem. Todavia, através da 
re-cartografia do corpo/terra (Nash, 1994). Sustento que as artes das mulheres 
palestinianas no exílio fazem também parte dos sistemas de poder contra os 
quais resistem. No entanto, a adoção de uma parte das representações dos 
sistemas de poder é escolhida estrategicamente, como uma forma de 
resistência feminista árabe.  

 
Palavras-Chave: feminismo árabe; corpo; Palestina; exílio; re-
cartografia. 
 
i am looking for my body 
for my form in the foreign 
in translation 
what am I trying 
to say I sit in this body dream  
in this body expel 
in this body inherit 
in this body 
here is the poem 
i left a long time ago 
remember stubble remember unwanted remember touch 
i can’t remember where I left my body 
poem needs form lungs need  
air memory needs loss i need  
to translate my body because it is profane 
What had happened was 
i wrote myself out of damage 
this is the body of words and spaces 
i have found to reconstruct 
          Suheir Hammad 
 
“Não me lembro onde deixei o meu corpo” (2). No poema “break”, do 

livro breaking poems (2008), Suheir Hammad, a poeta/hip-hopper e performer, 
fala por mim e por outras mulheres árabes neste lugar de exílio, e canta a 
nossa história de procura do corpo. Ela diz, Talvez esteja num ou noutro exílio, 
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e talvez nunca tenha saído do mundo árabe, e talvez o seu corpo tenha ficado 
perdido na tradução dos conceitos e dos lugares.  

Todo acontece no corpo, ela se senta nesse corpo, sonha nesse corpo, 
expulsa nesse corpo e herda nesse corpo. Os encontros e desencontros com o 
lugar, a memória que herdámos, e resistência acontecem na tradução do 
corpo. “Neste corpo de palavras e espaço/ encontrei para reconstruir” diz o 
poeta. No corpo traduzido em objeto artístico que se encontra uma linguagem 
para falar sobre nós, e para construir um feminismo árabe e palestiniano. 

Através da narrativa do corpo no trabalho das artistas palestinianas do 
exílio, pergunto: será que as artistas palestinianas formam uma voz artística 
que resiste à ocupação israelita e à sua narrativa hegemónica, tal como à 
narrativa patriarcal palestiniana? Até que ponto que as criação artística das 
mulheres palestinianas no exílio que parte dos seus corpo não é senão uma 
voz de um movimento de resistência feminista palestiniana não assumido? 

O discurso da ocupação israelita, um discurso colonialista nacionalista, 
chauvinista e “masculino”, que quer aparentar ser um discurso inclusivo (3). O 
discurso palestiniano hegemónico que, embora seja de resistência (ao 
colonizador), é igualmente um discurso nacionalista chauvinista e “masculino”. 
Em ambas estas, a Palestina aparece como mulher, enquanto Israel aparece 
como homem. Os corpos e a sexualidade são temas e metáforas centrais nos 
discursos artísticos de ambos e são sobretudo narrativas sexualizadas. 

A narrativa sexual no discurso sionista da ocupação atual aparece nas 
artes e nos media visuais israelitas direcionados para a propaganda do 
militarismo. Por exemplo, durante a invasão de Gaza, 2009, foram criadas t-
shirts de uma unidade de soldados israelitas, direcionadas contra as mulheres 
palestinianas (4). O slogan “1 shot 2 kills” está escrito por baixo da imagem de 
uma mulher grávida, com véu, enquanto o slogan “Better use Durex” tem como 
referente a imagem de uma mãe Palestiniana que chora a sua criança morta. O 
corpo das mulheres palestinianas está no centro da narrativa da ocupação. A 
Palestina é, sobretudo, uma mulher com véu, misteriosa e perigosa porque tem 
a arma da ameaça demográfica.  

No discurso político e artístico palestiniano nacionalista a Palestina 
aparece sempre como uma mulher, seja ela mãe, amante ou uma virgem. Há 
uma ligação forte entre o corpo destas mulheres “puras, férteis e tradicionais” e 
a paisagem (landscape) da Palestina. Dentro desta narrativa nacionalista, a 
ocupação israelita aparece como o violador desta terra pura, virgem ou fértil. A 
palavra mughtaseb que significa violador, tornou-se sinónimo de ocupante no 
contexto palestiniano.  

No seu artigo “Between complicity and suberversion: Body Politics in 
Palestinian National Narrative” Amal Amireh estuda a política do corpo na 
narrativa nacional e nacionalista. Segundo este artigo, a construção da 
identidade nacional palestiniana chauvinista é sexuada (gendered). O 
significado de “nação” é medido com a própria noção de masculinidade e de 
feminilidade, enquanto as imagens idealizadas e mesmo os corpos reais 
servem para definir as políticas e a narrativa nacional (Amireh, 2003). 
Especialmente após a Nakba, em 1948, a pátria tem sido representada como 
“a noiva da luta” (Tina Malhi-Sherwell, 2001). 

Há muitos exemplos nas artes que transmitem a esperança de ter uma 
Palestina pura e fértil que produz homens e mulheres fiéis à terra, como por 
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exemplo, a obra de Suleiman Mansour, The Village Awakens (1988). Na obra 
de Mansour, que o papel da mulher é sobretudo estar num vestido folclórico 
palestiniano com as pernas abertas para parir “passivamente” o povo.  

Na obra famosa de Ismail Shammout, que faz parte das dezanove obras 
da série "Palestine: The Exodus and the Odyssey" (1997-2000) Palestina/a 
mulher palestiniana tem um vestido tradicional (Thawb) branco e o seu corpo é 
exatamente o mapa da Palestina. Ela é a Palestina pura, algo evidenciado pelo 
vestido branco.  

Na história da sexualidade Michel Foucault (1978) chama a atenção para 
a ocorrência das resistências e dos poderes numa rede interrelacional. Ou seja, 
a resistência e o poder não ocorrem num sistema de pura oposição, mas em 
interligação. Lila Abu-Lughod (1990) diz que o estudo da resistência tem que 
examinar os poderes enquanto lugar de origem da própria resistência, e não 
apenas encontrar as pessoas resistentes. 

A narrativa israelita está em conflito com a narrativa palestiniana; no 
entanto, ambas confluem no processo de sexualização, fazendo de Israel um 
homem (patriarcal) e da Palestina uma mulher, afirmando assim um único 
papel para as mulheres palestinianas. O discurso palestiniano que resiste à 
ocupação israelita, neste caso alinha-se com o discurso do poder e caminha ao 
seu lado, mostrando a complexidade das relações entre resistência e poder 
enunciada pelas teorias acima apresentadas.  

As artes das mulheres palestinianas confluem com a narrativa nacional 
no objetivo de recriar uma contra-narrativa à da ocupação. Apesar da narrativa 
israelita utilizar o sexismo da sociedade palestiniana para os seus próprios fins, 
as mulheres têm que resistir ao sexismo da sua sociedade, mas, 
simultaneamente, evitar ser cúmplices desta utilização do (seu) corpo.  

Recorrendo à discussão do discurso visual israelita, que conta a 
narrativa do ocupante, e do discurso artístico palestiniano nacionalista que 
conta parte da narrativa da resistência, argumento que poderes e resistências 
se movem, como afirmam as teorias de Foucault e Abu-Lughod acima 
mencionadas, numa rede complexa inter-relacional e contraditória: poder e 
resistência encontram-se e ao mesmo tempo confrontam-se em sistemas e 
subsistemas contraditórios e similares, numa relação especular.  

Olhando ao lugar do corpo na arte das mulheres palestinianas, 
argumento que a adoção de uma parte das representações dos sistemas de 
poder é escolhida estrategicamente. As representações divulgadas pelos 
sistemas de poder são readaptadas, reescritas e reinventadas numa moldura 
especifica da resistência feminista artística palestiniana. 

Catherine Nash (1994) defende que algumas artistas irlandesas 
seguiram uma estratégia de “remapping the body/land” conseguiram tornar a 
ligação com a terra numa geografia pessoal, ao invés de ser algo da nação. 
Defendo que as artistas palestinianas também adotaram uma estratégia de 
“remapping” (re-cartografia) sobre a paisagem e a terra palestiniana, de uma 
forma que afasta os seus corpos simultaneamente da representação colonial e 
patriarcal, mas não os afasta da sua ligação com o lugar. É o próprio corpo da 
artista que funciona como meio para construir uma narrativa pessoal que 
também reflete a história coletiva. É uma reescrita feminista dos símbolos 
nacionalistas da Palestina, da ligação com Palestina, da terra e do próprio 
corpo. 



130 

 

Recorro aqui a dois exemplos: Mona Hatoum descendente de uma 
família palestiniana exilada no Líbano, e foi re-exilada para Londres depois da 
guerra civil. Sofre de duplo exílio: vivido e herdado. Raeda Saadeh, que nasceu 
numa cidade palestiniana ocupada em 1948, que se encontra agora dentro da 
fronteira do estado israelita. A estes palestinianos que conseguiram ficaram na 
Palestina histórica foi concedida a cidadania israelita, embora sejam tratados 
como cidadãos de segunda classe; o que faz destas pessoas “deslocadas em 
casa” (5).  As duas artistas palestinianas que estão em dois exílios diferentes, 
mas que como mantenho o seu corpo na arte é o lugar-comum de resistência 
feminista palestiniana. 

Na minha leitura da criação de Raeda Saadeh, vejo o seu estado de 
“deslocadas em casa” explícito. Por exemplo, Crossroad (2003) é um 
autorretrato da artista em frente de uma porta de uma casa aparentemente 
palestiniana (6). Ao seu lado está uma mala; um pé está imobilizado dentro de 
um bloco de cimento, o outro está livre para andar e utilizar a mala: podemos 
dizer que o seu corpo está “imobilizado em mobilidade”. Este trabalho fala da 
mala de Raeda Saadeh, um mala que está pousada mas preparada para partir, 
e podemos dizer que reflete o seu estado de “exilada em casa”.  

A porta entreaberta representa o seu estado de “palestiniana de dentro” 
(7): está dentro de casa (palestina histórica), mas com a porta aberta, o que 
indica insegurança, uma vez que pessoas estranhas podem entrar e invadir a 
casa – aliás, já a invadiram em 1948. A porta meio aberta também indica a 
vontade contraditória de deixar a casa insegura e, ao mesmo tempo, de 
permanecer numa casa que é sua. A trouxa está presente na vida daquelas 
pessoas: apesar de os seus corpos terem permanecido no lugar, o lugar já 
tinha partido e deixou estes corpos não-situados. Gloria Anzaldúa já tinha re-
criado este estado na sua poesia, incluída no seu livro Borderlands/La 
Frontera: The New Mestiza (1987: 14): 

 
To live in the Borderlands means 
You are at home, a stranger wherever you are  
 
Como o título crossroads indica, Raeda Saadeh incorpora este seu 

estado, o seu corpo transmite a sua condição como uma “palestiniana de 
dentro” que está “exilada em casa”. Raeda Saadeh tenta sobreviver este 
estado existindo ela mesma como crossroads. Diz Anzaldúa: 

 
To survive the Borderlands means 
You must live sin fronteras 
be a crossroads. 
 
A mala da artista indica uma possibilidade de resistência do corpo àquilo 

que o imobiliza, seja uma cultura palestiniana patriarcal, seja uma ocupação 
israelita (também patriarcal); ambas restringem o movimento de uma mulher 
palestiniana e criam “muros e “checkpoints” metafóricos ou verdadeiros de 
tipos diferentes à volta do seu corpo e da sua terra.  

Who Will Make Me Real?  (2005) é um autorretrato da corpo de Raeda 
Saadeh, deitado e coberto com um jornal palestiniano, onde aparecem lado a 
lado as notícias sobre mortes em Gaza e diversos anúncios. O corpo de Raeda 
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Saadeh está “vestido dos acontecimentos políticos” da Palestina e não pode 
estar nunca separado deles. O corpo é sobretudo um assunto político, é um 
lugar de confrontos políticos mas também de resistência. Resistência às 
narrativas de ocupação que mostra o corpo das palestinianas como velado e 
oprimido: o véu aqui é sobretudo política e palavras. A obra resiste ainda a um 
discurso nacionalista patriarcal que desliga os corpos das mulheres da situação 
política, reafirmando não se pode falar da Palestina sem falar do corpo da 
mulher. 

Quando Raeda Saadeh revisita a Mona Lisa de Da Vinci, a própria 
artista é uma Mona Lisa palestiniana, com a paisagem palestiniana 
interrompida de colonatos israelitas (2007). Rose Issa afirma que que o corpo 
de Saadeh se funde com a paisagem da Palestina ocupado, o corpo serve 
como comentário sobre a política e a sexualidade. Numa entrevista por skype, 
Raeda Saadeh me confirmou que aqui a “mulher e a paisagem são um, a 
paisagem/a pátria é ocupada como a mulher, mas ambos estão a imaginar e 
aspirar para outra realidade de libertação.” Segundo o conceito de Nash (1994) 
“re-mapping strategies” as artistas podem abordar a tensão entre o controlo 
político da paisagem e território e o controlo da sexualidade através da 
reinvenção dos mapas nas suas artes. Raeda Saadeh exerce sem dúvida um 
“re-mapping” palestiniano e feminista do corpo e da terra, palestinianizando 
assim a própria Mona Lisa, e Mona-Lisando a Palestina quando é necessário. 

A possibilidade de relocalizar o corpo se encontra também no trabalho 
da Mona Hatoum. Na sua performance, Roadworks (1985), que fez nas ruas de 
Brixton. Hatoum está descalça, arrastando atrás dela um par de botas militares 
como se fossem os seus seguidores. Embora os seus pés estivessem 
descalços e vulneráveis têm o poder de arrastar um par de botas militares 
“mortas”. 

Outra obra de Mona Hatoum, Over My Dead Body (1988 – 2002) é 
criada como billboard é um autorretrato no qual a artista joga sarcasticamente 
com as relações de poder, através de um soldadinho de brinquedo, 
posicionado no seu rosto, e com a frase “over my dead body”. O corpo de 
Hatoum intervém na obra como sendo o próprio interrogador das estruturas 
coloniais e patriarcais dominantes. O corpo aqui não é apenas uma paisagem 
física: é também o território o campo de batalha onde os soldados se 
posicionam. Hatoum não desafia com o seu sarcasmo apenas a representação 
mulher-terra, mas ainda a utilização das mulheres e do seu corpo como 
justificação moral para as invasões militares dos diferentes territórios. Mona 
Hatoum aqui brinca também com a questão do espaço e as relações de 
grandeza entre as figuras, fazendo da guerra e dos poderes algo muito 
pequeno e insignificante.  

A obra Measures of Distance (1988) é uma instalação vídeo. Nesta obra, 
Mona Hatoum reconstrói a história da sua vida e do exílio palestiniano, 
utilizando fotografias da mãe nua no chuveiro com um ‘véu’ transparente, no 
qual se encontram caracteres árabes, retirados das cartas enviadas pela mãe. 
Estas cartas são justapostas à voz de Mona Hatoum que lê uma tradução em 
inglês; ao fundo, ouve-se também uma conversa íntima em árabe, entre Mona 
Hatoum e mãe, sobre os seus corpos e a sua sexualidade. 

Ao longo desta obra, percebemos que há várias fronteiras impostas 
sobre o corpo da mãe: o controlo da sociedade patriarcal, bem como as 
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fronteiras coloniais da ocupação. A figura patriarcal representada pelo marido, 
que as considera o seu próprio território; por outro lado, a obra mostra que há 
fronteiras criadas pela ocupação, que também não lhe permitem sair de casa 
no Líbano, estar na Palestina, ou estar com a filha.  

No entanto, através desta narrativa de vida contada nas vozes de mãe e 
filha, as duas mulheres conseguem ultrapassar e recriar as fronteiras e os 
mapas impostas sobre os seus corpos. O corpo da mãe aparece nu nesta obra 
contra a vontade patriarcal. A obra resiste ainda às fronteiras geográficas do 
exílio imposto pela ocupação através de um encontro simbólico íntimo 
realizado entre mãe e filha.  

O papel da mãe não é ser apenas puro útero, limitando-se ela a produzir 
e educar filhos para combater e filhas para serem mães puras e inocentes: a 
mãe passa a memória palestiniana sobre a guerra e sobre o sexo para a filha. 
Ambos têm importância na memória palestiniana pessoal. Hatoum desafia 
assim a representação da mulher no discurso nacionalista mas também no 
colonialista do ocupante. O véu atrás o qual está a mulher árabe, é sobretudo o 
discurso e as palavras. Se olhamos bem vemos que há uma mulher nua atrás 
das palavras.  

Utilizando as palavras de Edward Said (1999), qualquer pessoa 
palestiniana está, fora do lugar e sem território comum. As criações artísticas 
que mencionei são uma estratégia política estética para criar um encontro no 
não-lugar. Ou seja para definir uma localização feminista que desfia o outras 
localizações de poder patriarcal e colonial. Os nossos próprios corpos e artes 
são a terra que exercemos o nosso feminismo e palestinianismo. Acredito que 
através da literatura, poesia, cinema, arte e dança as mulheres palestinianas 
exiladas ou em casa, ou exiladas em casa, mexeram nos mapas criando um 
movimento feminista que ultrapassa as fronteiras coloniais e patriarcais, um 
movimento político de resistência, que começa e termina nas fronteiras do 
corpo.  
 
Notas: 
(1) Partes deste artigo foram analisadas na minha tese de doutoramento (Wadi, 2013). 
(2) A tradução dos versos deste poema para português é da minha responsabilidade. 
(3) Coloquei a palavra “masculino” entre aspas para fugir ao essencialismo na utilização desta 
palavra, refiro aqui apenas a um certo tipo de discurso de masculinidade de poder.   
(4) Outras imagens incluem slogans como “todas as mães palestinianas têm que saber que o 
destino do seu filho vai acabar nas minhas mãos” ou “parece que foste violada.” Estas imagens 
estão analisadas com mais profundidade em Wadi, 2010. 
(5) A expressão “deslocados em casa” é tradução do título do livro Displaced at Home. 
Ethnicity and Gender among Palestinians in Israel (2010) organizado por Rhoda Ann Kanaaneh 
e Isis Nusair. 
(6) O tipo de pedra, do azulejo no chão e mesmo da porta, são todos característicos da 
arquitetura das casas palestinianas. De qualquer forma, considerar a casa como sendo 
palestiniana resulta da minha leitura pessoal enquanto palestiniana, e do meu conhecimento da 
história de vida da artista. Todavia, a artista afirmou-me numa entrevista por Skype (2 de 
Março, 2013) que prefere que o seu trabalho tenha uma abordagem universalista, de forma que 
permita que qualquer mulher no mundo se possa identificar- com o seu trabalho.  
(7) Normalmente a maioria judaica que vive em Israel refere-se a esta população como “os 
árabes de Israel”, enquanto os palestinianos habitualmente utilizam o termo “os palestinianos 
de dentro” ou “os palestinianos de 1948”, para afirmar a sua relação com a Palestina. A 
população árabe em Israel compõe cerca de 20% da população do estado. A população árabe 
em Israel tem nacionalidade Israelita, com exceção dos habitantes de Jerusalém, que têm 
apenas uma residência permanente, sem ter a nacionalidade. 
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Associativismo feminino, um laboratório de cidadania (1906-1928) 
Natividade Monteiro, investigadora do CEMRI , Centro de Estudos das 
Migrações e Relações Interculturais, Universidade Aberta 
 

Resumo: 

O associativismo feminino que aqui se pretende abordar insere-se no 
movimento feminista português da primeira vaga, coincidente com a expansão 
da propaganda republicana, a luta contra a monarquia e o advento da 
República. As associações femininas foram a vanguarda mobilizadora do 
movimento feminista que emergiu de forma dispersa na viragem do século XIX 
e se foi consolidando nas duas décadas seguintes, através de um plano 
reivindicativo que visava a igualdade de direitos jurídicos, sociais e políticos. 
Iniciado em torno do pacifismo, evoluiu para o associativismo feminista, 
sufragista e político e, no período da I Guerra Mundial, à semelhança do 
movimento feminista internacional, enveredou pelo associativismo patriótico e 
nacionalista, em apoio ao projecto militarista do governo da União Sagrada. 
Com diferentes rótulos e bandeiras, as associações constituíram-se em vias de 
mobilização rumo à modernidade e de participação na democratização política 
e na vida social. Promoveram a inclusão das mulheres na polis, ao inventarem 
novos caminhos de afirmação e novas formas de intervenção pública. 
Redefiniram identidades e foram arena de lutas por ideais, valores e princípios, 
alfobres de ideias e palcos de debate e de novas propostas de cidadania social 
e política.   

 

Palavras-chave: associativismo, feminismo, pacifismo, nacionalismo, 
internacionalismo, República, cidadania 

 

Introdução 

As associações nascem da união de várias pessoas com o objectivo de 
alcançar resultados que excedam os que poderiam conseguir individualmente. 
São entidades colectivas de interacção social que se interpõem entre o 
individuo e o Estado e se situam no prolongamento dos direitos e garantias da 
liberdade de pensamento e de reunião, consignados aos cidadãos nas 
Constituições dos Estados modernos. 

O pacifismo e a fraternidade internacional das mulheres foram a primeira 
via de participação pública das feministas portuguesas. Com a intensificação 
da propaganda republicana, a iniciação maçónica de algumas delas e o apoio 
do Partido Republicano às reivindicações femininas, as principais dirigentes 
feministas viram interesse numa aliança entre política e feminismo e fundaram 
a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Esta associação foi prolífica na 
criação de outros grupos como a Obra Maternal, o Grupo das Treze, o Grupo 
Dramático da Liga e a Tuna Democrática, ampliando assim os campos de 
acção e a prática cidadã das mulheres. A Associação de Propaganda 
Feminista, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e a Associação 
Feminina de Propaganda Democrática foram também, de certo modo, “filhas da 
Liga” visto serem fundadas pelas suas principais dirigentes, na sequência de 
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divergências sobre o voto e a neutralidade associativa em matéria religiosa e 
política. Com a participação de Portugal na frente europeia da Guerra de 1914-
1918, outras mulheres surgem no espaço público a reclamar um lugar no 
esforço colectivo da guerra, em nome dos valores nacionais e em defesa dos 
interesses da Pátria. As mulheres da elite política republicana fundaram a 
Cruzada das Mulheres Portuguesas e as da elite monárquica e católica 
fundaram a Assistência das Portuguesas às Vítimas da Guerra. 

O movimento feminista beneficiou das novas ideias trazidas pelo 
demoliberalismo do século XIX. A transformação dos regimes políticos, a 
industrialização e a introdução do modelo capitalista, o desenvolvimento dos 
meios de comunicação e a laicização da cultura, mudaram mentalidades em 
relação à educação e ao papel das mulheres na família e na sociedade. 
Estavam criadas as condições para que um grupo de mulheres instruídas e 
cultas emergisse no espaço público e se afirmasse pelos caminhos da escrita, 
publicando traduções de autoras e autores famosos e produção literária 
própria, como poesia, contos e artigos de opinião. Aproveitando a proliferação 
de periódicos, algumas mais ousadas fundaram e dirigiram jornais e revistas 
dedicados à ilustração feminina, difundiram ideias modernizadoras sobre a 
emancipação feminina e reclamaram o direito à educação e ao exercício de 
uma profissão remunerada que lhes garantisse a autonomia económica e o fim 
da subalternidade e da submissão à tutela masculina. 

Este grupo transgressor fez da imprensa a sua tribuna, exercendo uma 
pedagogia que visava mudar mentalidades, combater preconceitos e 
questionar os poderes e esferas de influência de homens e mulheres na família 
e na sociedade. A consciencialização de si próprias e dos seus direitos resulta 
de um processo intelectual de racionalidade científica que radica no movimento 
cultural da filosofia das Luzes e integra-se na necessidade de auto-análise 
sentida pelas sociedades contemporâneas na procura de soluções para os 
problemas gerados pela modernidade. As sociedades tornaram-se reflexivas 
na perspectiva da dialéctica entre os sistemas simbólicos da tradição e da 
modernidade que sempre conviveram de forma harmoniosa ou conflituosa 
(Beck et all: 1997). As feministas, não rejeitando completamente a tradição, 
ansiaram e lutaram pela modernidade. Não contestaram os papéis 
desempenhados na esfera privada mas pretendiam ter voz, reconhecimento e 
influência na esfera pública. Caminharam em direcção a estes novos 
horizontes do pensamento, acreditando que a ciência seria a sua maior aliada 
ao provar que as diferenças não significavam inferioridade nem justificavam as 
desigualdades e confiando no espírito crítico e auto-reflexivo das sociedades 
que as redimiriam da exclusão e as elevariam à condição de cidadãs. 

A utopia da perfectibilidade humana, a fé inabalável no progresso e a 
miragem de um regime político baseado nos princípios humanistas da 
liberdade, igualdade e fraternidade, orientavam o discurso e a acção da maioria 
das mulheres que protagonizaram o movimento associativo deste período de 
mudança. Empenharam-se na propaganda republicana como na luta pela 
igualdade de direitos, a justiça social, a liberdade de pensar e agir e o exercício 
da cidadania. Inspiradas nos símbolos da República, as feministas 
republicanas pretendiam ser cidadãs livres e emancipadas, mulheres modernas 
numa sociedade democrática que queriam construir ao lado dos homens. As 
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monárquicas e católicas, embora não concordantes com o regime implantado 
em 5 de Outubro de 1910, marcaram presença e tentaram recuperar na esfera 
pública o prestígio e influência exercidos nos corredores do poder durante a 
monarquia. A guerra abriu uma brecha que elas aproveitaram para traçar 
caminhos e discursos alternativos sobre direitos cívicos e políticos, adaptados 
aos ideais do catolicismo, mas que ampliaram a diversidade da intervenção 
pública feminina e contribuíram para expandir a concepção das mulheres como 
sujeitos políticos e dissolver as fronteiras entre o público e o privado. (Blasco, 
2005: 57)  

  

Pacifismo, Feminismo e Internacionalismo  

Do intimismo das tertúlias literárias em casa de Olga Morais Sarmento 
da Silveira (1881-1948) e de Ana de Castro Osório (1872-1935), as mulheres 
deram o salto para o espaço público com a criação das primeiras associações 
pacifistas e feministas. O movimento internacional pela defesa da paz nasceu 
da preocupação com a corrida aos armamentos e a paz armada verificadas na 
Europa. Alice Pestana (1860-1929) dá o primeiro passo com a fundação da 
Liga Portuguesa da Paz, em Maio de 1899, a que aderiram alguns nomes que 
pontuariam no associativismo feminista, como Augusta Rocha (?-1911), Beatriz 
Pinheiro (1872-1922) e Jeanne de Almeida Nogueira (?-?). Em 1906, o espírito 
associativista toma maior expressão quando um grupo de intelectuais se 
organiza na Secção Feminista da Liga Portuguesa da Paz. Na sessão 
inaugural discursaram a escritora Olga Morais Sarmento, a médica Maria do 
Carmo Lopes (1875-?) (1) e Teófilo Braga (1843-1924), secretariados pelas 
médicas Domitila de Carvalho (1871-1966) e Emília Patacho (1870-1940). 
Participou também na sessão Madame Alphen Salvador na qualidade de 
secretária do Conselho Nacional das Mulheres Francesas e fundadora da 
Escola das Enfermeiras Laicas de Paris. Virgínia Quaresma (1882-1973) 
classificou o evento público de “declaradamente feminista”, salientando que se 
passou “das palavras aos actos e da intervenção individual e dispersa à 
colectiva.” (Esteves, 2001; 2011a: 21). Estas palavras ilustram bem a 
consciência de que as mulheres isoladas poderiam muito pouco e associadas 
seriam uma força social que tomaria voz na ágora em defesa de causas e de 
princípios que julgavam justos e que interviria na polis como membro de pleno 
direito.  

Alguns meses depois, estas e outras feministas não hesitaram em aderir 
também ao Comité Português da associação francesa La Paix et le 
Désarmement par les Femmes, fundada por Sylvie Flammarion (?-1919) em 
1899 e que visava resolver os conflitos internacionais através de Comités de 
Arbitragem, constituídos apenas por mulheres. Madeleine Frondoni Lacombi 
(1857-1936) foi convidada a organizar o Comité em Portugal, o que se 
concretizou em Dezembro de 1906. Os órgãos diretivos eram constituídos 
sobretudo por escritoras e médicas, inclusive as republicanas Adelaide Cabete 
(1867-1935) e Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911) que acabaram por se 
demitir em 1909. A intensificação da propaganda republicana, em que algumas 
destas mulheres estavam empenhadas, as multividências e as facetadas 
conceções de feminismo(s), que mereciam estudo mais aprofundado, 
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agravaram as divergências entre as feministas monárquicas e republicanas, 
culminando com a separação definitiva por ocasião da criação da Liga 
Republicana das Mulheres Portuguesas.  

Ana de Castro Osório e Maria Veleda (1871-1955), duas das principais 
dirigentes feministas, estiveram ausentes do associativismo pacifista. A 
primeira recusou o convite de Alice Pestana para representar em Setúbal a 
Liga Portuguesa da Paz e, coerentemente, sempre defendeu que os Estados 
tinham não só o direito mas também o dever de se prepararem para a guerra 
porque não “acreditava na paz perpétua entre países e povos” (Monteiro, 2011, 
181). A segunda oscilou entre o pacifismo ligado ao mito da feminilidade e da 
maternidade e o patriotismo apresentado como “benigna e respeitável forma de 
nacionalismo” que legitimava a guerra em nome dos valores da honra, 
lealdade, heroísmo e devoção à Pátria (Caine e Sluga, 2000: 179). Maria 
Veleda terá questionado a ideia que presidia à associação francesa, duvidando 
que as mulheres tivessem a força suficiente para se oporem ao militarismo 
crescente na Europa, o que lhe valeu acusações de Virgínia Quaresma na 
polémica que travaram no Jornal Vanguarda (Monteiro, 2012: 100-103). 
Também Albertina Paraíso, membro da direcção do Comité, se mostrou 
descrente quanto à possibilidade de as mulheres travarem o desarmamento e 
as guerras, desdenhando até da ingenuidade utópica das suas fundadoras e da 
falta de consistência do projeto (Esteves, 2001: 92). Mais tarde, por ocasião da 
fundação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, Maria Veleda 
criticou a ausência das feministas monárquicas, deduzindo que se assustaram 
com as palavras “Liga Republicana”.  

 

“Sim. Isto será menos aristocrático e sobretudo menos parisiense 
do que La Paix e le Désarmement par les Femmes, não deve ser 
obrigado a um jantar por ano, canções ao piano e serenata à luz 
da lua… mas é o acordar do espírito feminino em Portugal, é o 
acordar da energia feminina, é um grito de alerta na noite sinistra e 
pavorosa, é a alma de um povo que se levanta em aspirações de 
justiça e de igualdade. (…) Não se conquistam direitos entre uma 
chávena de chá e um pastel de nata, entre dois paradoxos, dois 
ditos de espírito e uma romanza dolente. Conquistam-se direitos 
trabalhando, lutando e sofrendo”. (Maria Veleda, A República, 
29/08/1908: 2). 

 

A aproximação das portuguesas ao internacionalismo pacifista e 
feminista deriva das ligações de algumas das protagonistas nacionais a figuras 
de destaque no movimento internacional. Pacifismo e feminismo chegaram a 
Portugal por via francesa e anglo-saxónica. O International Council of Women 
já tinha diligenciado em 1906, através de Mrs. Sanford e Carolina Michaelis de 
Vasconcelos, a criação do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, mas 
será por influência do Conselho Nacional das Mulheres Francesas que verá a 
luz do dia em 1914, pela mão de Adelaide Cabete (Lamas, 1995: 48-49; 
Lousada, 2011: 27-40; Cova, 2011: 27-40; Esteves, 2011a: 21; 2011b: 163-
175). Esta associação, que se definia como neutra, religiosa e políticamente, 
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defendia o melhoramento das condições materiais e morais da mulher e 
pretendia federar todas as “agremiações femininas portuguesas, que se 
ocupem da mulher e da criança, esforçando-se por estabelecer a harmonia e 
bom entendimento entre todas, dispensando-lhes o seu apoio moral” (Estatutos 
do CNMP: 1914). Filiada no International Council of Women, foi a mais 
duradora (1914-1947) e a que maior relevo deu ao espírito pacifista, sobretudo 
no período entre as duas Guerras Mundiais. Durante a I Guerra, convidado a 
participar no Congresso Pacifista de Haia, em 1915, não compareceu em 
obediência às diretivas do International Council of Women, extensivas a todos 
os Conselhos Nacionais. Deste Congresso saiu a Comissão Permanente para 
a Paz Futura que se transformou em 1919 na Liga Internacional para a Paz e a 
Liberdade, que fixou a sede em Genebra, junto da Sociedade das Nações para 
contestar as condições do Tratado de Paz. O Conselho publicou na Alma 
Feminina o relatório do ICW dirigido à SDN em que exigia a participação das 
mulheres nas comissões permanentes e delegações oficiais (Lamas, 1995: 91-
98). 

Durante a I Guerra, embora se declarasse inicialmente pacifista, porque 
as mulheres, sendo por natureza geradoras de vida e educadoras, espalham 
ideias de solidariedade e de fraternidade e transmitem os valores da 
generosidade, pacifismo, prudência e humanismo, depressa reconheceu que, 
naquela “hora de angústia nacional”, as circunstâncias obrigavam a declarar 
imprópria a defesa do pacifismo (Raposo, 2001). O relevo do CNMP no 
movimento feminista internacional, deve-se sobretudo à realização de dois 
Congressos Feministas e da Educação em 1924 e 1928, para os quais 
convidou personalidades e entidades nacionais e individualidades estrangeiras, 
como a Condessa de Aberdeen, Madame Avril de Sainte-Croix e Paulina Luisi; 
ao apoio e participação nos Congressos Abolicionistas de 1926 e 1929 e à 
participação de Adelaide Cabete nos Congressos Feministas Internacionais de 
Roma, em 1923, e de Washington, em 1925. A permuta das revistas Alma 
Feminina do CNMP e A Mulher Portuguesa da APF com as suas congéneres 
europeias e sul americanas contribuíram também para a internacionalização do 
movimento feminista português. 

Ana de Castro Osório, dirigente da Associação de Propaganda 
Feminista, também não alinhou no discurso pacifista das dirigentes da 
International Women Suffrage Alliance, Jane Addams (2) e Aletta Jacobs (3), 
que justificava a necessidade de realizar o Congresso Internacional para a Paz 
Futura, entre 28 de Abril e 1 de Maio de 1915. Apesar da filiação da APF no 
IWSA, Ana de Castro Osório afirmava que a propaganda pacifista beneficiava 
os interesses da Alemanha, seguindo assim o manifesto lançado pelas 
feministas francesas Ghénia Avril de Sainte-Croix e Julie Siegfried do Conselho 
Nacional das Mulheres Francesas, e Margueritte Witt-Schlumberger e Jane 
Misme da União Francesa pelo Sufrágio das Mulheres. Logo em Novembro de 
1914, Jane Misme escreveu em La Française que “enquanto a guerra durar, as 
mulheres do inimigo serão também o inimigo” deduzindo-se que o debate sobre 
a guerra e a paz não poderia ter lugar entre as mulheres dos países 
beligerantes (Thébaud, 1994: 68). Durante a guerra, a propaganda pacifista 
gerava desconfianças, acusando-se a/os pacifistas de conluio com o inimigo ou 
de traição. Temia-se que os povos se desmoralizassem e os soldados se 
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recusassem a combater. Em França, Gabrielle Duchêne que chefiava a secção 
francesa da Comissão Internacional para a Paz Permanente foi acusada de 
estar ao serviço do Kaiser e excluída do Conselho Nacional das Mulheres 
Francesas e a professora feminista e sindicalista Hélène Brion foi julgada em 
Conselho de Guerra por distribuir panfletos de propaganda pacifista. Na 
Alemanha, Clara Zetkin e outras activistas foram presas após a Conferência 
Internacional da Paz, que as mulheres socialistas realizaram em Berna em 
1915. Em Portugal, Ana Castilho, Ana de Castro Osório e Maria Veleda, entre 
outras, também acusavam de germanofilia e de traição à Pátria todas e todos 
que não se mostravam favoráveis à participação na guerra. 

A propaganda da guerra com o apelo à defesa das pátrias em perigo 
levou a maior parte das feministas a aderir aos projectos militaristas dos 
governos nacionais, em detrimento da continuidade da luta que vinham 
empreendendo em prol dos seus direitos. Em Portugal, feministas e não 
feministas aderiram às políticas de guerra implementadas pelo governo da 
União Sagrada, em nome dos valores patrióticos e em defesa da integridade 
territorial e da identidade nacional. A diabolização do Outro, identificado como 
inimigo, também encontrou eco no discurso das feministas portuguesas. Os 
laços estabelecidos com o feminismo e o pacifismo internacional foram 
cortados “enquanto a guerra durasse” e assim permaneceram por algum 
tempo, sendo difícil reatá-los. A guerra obrigou as feministas a optar e o 
nacionalismo foi mais forte que o pacifismo. A guerra derrotou as internacionais 
femininas como derrotou a internacional operária (Thébaud, 1994: 69). 

 

Feminismo, Sufragismo e Republicanismo 

“A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas é já hoje um importante 
núcleo, um precioso reduto, levantando-se altivo e forte, diante das hostes 
reacionárias. A Liga propõe-se libertar a mulher portuguesa das garras do 
preconceito – e há-de libertá-la. Somos já muitas, somos muitíssimas, 
inteiramente dispostas a prestar à causa da liberdade o nosso mais leal e 
apaixonado concurso. E, venceremos. Se a mulher não tem a força física, tem 
a tenacidade, essa força moral, que tudo rende e avassala” (Maria Veleda, 
Vanguarda, 5/8/1909: 1). 

Estas palavras foram escritas dias depois da grande manifestação 
anticlerical, realizada a 2 de agosto de 1909 pela Junta Liberal e a Associação 
do Registo Civil, que reuniu cem mil pessoas, entre as quais se contavam 
cerca de trezentas mulheres da Liga. A manifestação tinha por objetivo exigir 
às Cortes o cumprimento estrito da lei da extinção dos conventos e das Ordens 
Religiosas e a legislação sobre o divórcio e o registo civil obrigatório. As 
mulheres assistiram à sessão parlamentar e quando António José de Almeida 
discursou referiu-se à Liga como “bloco irresistível” que libertaria a mulher 
portuguesa da tirania do preconceito e a conduziria à conquista de um regime 
libertador. Maria Veleda não conteve o entusiasmo e soltou um “Viva a 
República!” em pleno Parlamento monárquico. A comparência das mulheres de 
vários estratos sociais neste evento público foi a demonstração clara de que a 
Liga seria o suporte da mudança social e cultural que há muito se defendia. Ela 
representava a aliança entre política e feminismo e as mulheres, apesar do 
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meio acanhado em que viviam, começavam a dar provas de que tinham 
vontade e força para lutar pela sua emancipação e pela construção de um 
regime mais democrático e atento às suas reivindicações. Na perspectiva de 
Ana de Castro Osório, a Liga “sendo essencialmente e antes de tudo uma 
agremiação feminista, é também essencialmente republicana; porque só a 
República concederá à mulher a sua libertação política” (O Mundo, 23/05/1910: 
2). Maria Veleda confia que a Liga, como “núcleo de propaganda feminista”, se 
converta “numa invencível legião, para triunfo dos seus ideais” (Vanguarda, 
24/07/1909: 1). 

Esta aliança já tinha sido assumida por Maria Veleda, por ocasião do 
lançamento da associação no Centro Republicano António José de Almeida. As 
feministas monárquicas não compareceram, alegando não fazerem política por 
não usufruírem de direitos políticos. Esta alusão à componente política da Liga 
Republicana levou Maria Veleda a criticá-las e a aconselhá-las a conquistarem 
os direitos que não tinham, não em tertúlias nem subordinando a emancipação 
feminina à tutela da Igreja, mas trabalhando ao lado de quem apoiava as suas 
reivindicações. Lamentando as incompatibilidades ideológicas que só 
retardavam a vitória, exorta as dissidentes a reconsiderar, porque se “a 
República nos oferece o seu apoio, se nós só dela esperamos uma aurora de 
libertação, porque não aceitaremos esse apoio? Porque não faremos política, 
se é do interesse comum que a façamos, mas política avançada, política 
democrática, política das almas, comungando na Ideia Nova?” Também na 
opinião do “Jornal da Mulher”, dirigido por Albertina Paraíso, a Liga vinha ao 
encontro dos anseios das mulheres portuguesas de quebrarem o silêncio, 
tomarem voz e intervirem na vida pública. 

 

“A mulher portuguesa falou; enfim! Rompendo com preconceitos, 
esmagando a voz do espectro da tradição que de contínuo se 
ergue ameaçador ante ela para lhe cobrir os horizontes amplos e 
luminosos do futuro, a mulher portuguesa adiantou-se no 
proscénio da vida política contemporânea para falar. (…) A mulher 
portuguesa acordou. Ontem não sabia que existia, não sabia ainda 
definir o seu querer e ignorava o seu valor. Hoje levanta bem alto 
a voz da sua consciência e o brado da sua vontade. Desperta para 
salvar a Pátria e para se impor pelo sentimento aos que lhe têm 
escarnecido o pensamento. (…) Extraordinário e sublime exemplo 
este com que as nossas irmãs vão abrir definitivamente as portas 
da história do feminismo em Portugal (“Jornal da Mulher”, O 
Mundo, 30/08/1908: 4). 

 

A Liga e as actividades que desenvolveu são um marco no processo 
histórico do movimento feminista português, pelos objectivos a que se propôs, 
pelo número de mulheres envolvidas e pela obra de cidadania realizada. Esta 
afirmação não pretende minimizar tudo o que foi feito antes, tanto individual 
como colectivamente. O associativismo pacifista, a militância maçónica na Loja 
Humanidade, a defesa da educação com a criação da Associação Promotora 
das Escolas Maternais e a atividade literária e jornalística em prol dos ideais 
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feministas, da coeducação, do livre-pensamento e do republicanismo 
representaram a fase inicial da mobilização em frentes diversas. Os periódicos 
republicanos, sobretudo as secções dirigidas por mulheres, foram um precioso 
aliado na difusão das novas ideias e dos progressos do movimento feminista 
internacional, bem como da atividade de professoras e escritoras feministas em 
conferências educativas (4) nos Centros Republicanos, grémios civis, escolas, 
associações, fábricas, teatros, e nas manifestações cívicas, homenagens, 
romagens e comícios. O Grupo Português de Estudos Feministas, criado em 
1907, a “Tese Feminismo” apresentada por Maria Veleda ao I Congresso 
Nacional do Livre Pensamento em Abril de 1908 (5), discutida por homens e 
mulheres de tendência republicana, socialista/comunista e anarquista, e o 
plebiscito às mulheres portuguesas, lançado por Maria Veleda na “Tribuna 
Feminina” em 1908, prepararam o caminho e delinearam um projecto de 
emancipação a desenvolver. Ao plebiscito responderam 834 mulheres, o que 
correspondeu ao objetivo da sua mentora: “agitar o espírito da mulher 
portuguesa, procurar interessá-la pela ideia democrática, desafiá-la a sair 
desse sono de indiferença que a tem trazido desviada do problema social.” 
(Monteiro, 2012: 150) A maioria destas mulheres viria a fazer parte da Liga 
Republicana, o que significa que o plebiscito preparou o terreno para o seu 
aparecimento. Segundo os Estatutos, a Liga tinha como objectivos: 

 

“orientar, educar e instruir, nos princípios democráticos a mulher 
portuguesa (…); fazer propaganda cívica, inspirando-se no ideal 
republicano e democrático; promover a revisão das leis na parte 
que interessa especialmente à mulher e à criança (…); criar 
escolas infantis, escolas de serviço doméstico, maternidades, 
casas de trabalho, asilos-escolas e tudo quanto seja próprio para 
proteger e educar a criança e levantar a mulher da situação 
deprimente em que está na sociedade portuguesa” (6).  

 

Feminismo e republicanismo aqui presentes eram, à partida, 
indissociáveis. Os Estatutos reflectem os anseios de emancipação jurídica e 
cívica e os ideais republicanos e democráticos que orientavam as liguistas. A 
aliança firmada resultava da crença ilimitada na República como regime 
democrático que instauraria a verdadeira igualdade e das promessas 
veiculadas pelo discurso modernizador dos chefes republicanos que, além de 
esconjurar o conservadorismo monárquico, propunha-se acertar o passo de 
Portugal pelo dos países mais evoluídos no que toca à promoção dos direitos 
femininos. Reconheciam que o movimento de emancipação feminina era 
mundial e que o país andou sempre na retaguarda mas com a República 
chegaria a hora da libertação dos velhos preconceitos que mantinham as 
mulheres submetidas a leis retrógradas, desmoralizadoras e dissolventes, 
como então se dizia. Foi nos Centros Republicanos, que se teceram 
cumplicidades e entendimentos entre as feministas e os ideólogos do Partido, 
desde que elas foram chamadas a colaborar na obra educativa, incentivadas a 
escrever nos jornais e convidadas a discursar nas sessões de propaganda 
republicana. Uns e outras mostravam nos jornais e na tribuna que repugnava “à 
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consciência, ao bom senso e aos sentimentos humanitários por que deve 
nortear-se a sociedade moderna, que a mulher continue privada dos seus 
direitos civis, quando esses direitos são concedidos a todos os homens que 
estejam dentro das leis do seu país” (7). Ana de Castro Osório, no Congresso 
do Partido Republicano de 1909, viu confirmado o reconhecimento da 
associação e o apoio às suas reivindicações, bem como Maria Veleda obteve 
do Congresso de 1911 a aprovação da moção que apresentou a favor das 
“reivindicações feministas, tendo como principal objectivo a educação da 
mulher e a sua interferência na vida política do país” (8). 

Os compromissos do Partido foram constantemente adiados e acabaram 
por ser cumpridos apenas parcialmente. Reconhecia-se a injustiça da situação 
das mulheres, sobretudo a das casadas, que eram tuteladas por pais, maridos, 
tutores, irmãos e, em caso de viuvez, até pelo filho mais velho, não tendo 
direito a administrar os bens pessoais nem interferir na educação dos filhos, 
testemunhar em tribunal, publicar ou receber o próprio salário sem autorização 
do cônjuge nem abandonar o lar mesmo em caso de maus-tratos. As 
reivindicações feministas centravam-se nas alterações ao Código Civil, 
sobretudo nas leis que mais prejudicavam os direitos das mulheres e das 
crianças. Reivindicava-se o divórcio, a investigação da paternidade ilegítima, a 
igualdade de direitos entre os cônjuges na família e na educação dos filhos, no 
acesso à instrução e a todas as profissões, a salário igual para igual trabalho e 
o sufrágio feminino. A República legislou sobre a família, concedendo iguais 
direitos ao homem e à mulher, e o divórcio, tornando o casamento um contrato 
civil. Admitiu as mulheres na função pública e nas carreiras universitária e 
jurídica e instituiu a licença de maternidade para as professoras.  

A reivindicação do voto foi a mais discutida e contestada pela sociedade 
e pelos republicanos e gerou dissensões entre as feministas. Alegava-se e 
temia-se que o conservadorismo, o fanatismo religioso e a ignorância da 
maioria das mulheres as impedisse de votar em consciência. Era preciso 
educá-las para que estivessem à altura da responsabilidade de votar, o que 
significava votar pela República. As feministas, embora reconhecendo a 
urgência em instruir e educar cívica e politicamente as mulheres, alegavam que 
os homens, não sendo menos ignorantes, ninguém punha em causa o direito 
de serem eleitores. Se ao longo do século XIX, os regimes constitucionais 
alargaram cada vez mais o direito de cidadania a um maior número de 
cidadãos, porque haveriam as mulheres de ser excluídas desse direito no 
século XX? Em plena polémica, Maria Veleda escreve: “Dê-se o voto às 
sufragistas (…) sem lhes perguntar se são conservadoras ou não, porque os 
homens também o são e nem por isso lhes cerceiam os seus direitos políticos 
– e ter-se-á feito justiça.” (A Capital, 28/07/1911: 2) Elas começaram a 
perceber que os ideais se situam num plano intelectual e moral mais elevado 
que a prática política e o exercício do poder. Se alguns chefes republicanos 
como Magalhães Lima e Bernardino Machado, entre outros, se mantiveram 
fiéis às promessas do Partido, outros olvidaram-nas logo que foram investidos 
de algum poder político e elas sentiram-se traídas. 

A questão do voto também dividiu as feministas. Na Liga colocou-se a 
questão do voto restrito a uma elite e do voto para todas, independentemente 
da educação, da riqueza, do talento e do estatuto social. Ana de Castro Osório 
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e Maria Veleda protagonizaram esta contenda nos jornais, enquanto Carolina 
Beatriz Ângelo levava aos tribunais a pretensão de votar para a Assembleia 
Constituinte. A discussão da lei eleitoral, a percepção de que a ambiguidade da 
noção de cidadania podia ser aproveitada a favor das mulheres e a decisão de 
algumas liguistas se recensearem para votar, ocorreram na Liga mas foi a 
recém-criada Associação de Propaganda Feminista que colheu os louros da 
ousadia e persistência de Carolina Beatriz Ângelo, tanto a nível nacional como 
internacional. Depois desta vitória individual em 28 de Maio de 1911, até Maria 
Veleda acreditou que o poder político não iria contraditar a decisão do poder 
judicial e daria a voto pelo menos a algumas mulheres. Com a ausência de Ana 
de Castro Osório no Brasil e a morte de Carolina Beatriz Ângelo em 1911, 
Maria Veleda, como dirigente da Liga, chama a si a liderança da campanha a 
favor do voto até 1915, convencida que a conquista se faria de pequenos 
passos, pois enquanto as mulheres não fizerem “ouvir a sua voz nas câmaras, 
ou não se fará nada em seu favor, ou o que se fizer será uma obra incompleta 
e imperfeita” (A Madrugada, 31.10.1912: 4). Apesar da campanha pelo sufrágio 
na imprensa e das representações ao Parlamento, ao Presidente da República 
e a alguns deputados em particular, a lei eleitoral de 1913 excluiu 
inequivocamente as mulheres. Entre esperanças e desilusões, as feministas 
continuaram a luta até que o regime o permitiu, utilizando sobretudo os órgãos 
de imprensa das respectivas associações (9), as petições e as representações 
aos órgãos de soberania, feitos isolada ou colectivamente. A Liga entregou a 
última petição a Sidónio Pais, em 19 de Junho de 1918 e o Conselho continuou 
a reivindicá-lo nos Congressos Feministas de 1924 e 1928.  

O valor simbólico do voto era elevado, por permitir às mulheres a 
participação efectiva na vida política do país. Ser eleitora e elegível, ter 
representação no Parlamento, conferia maior força e dignidade à voz e acção 
das mulheres na resolução dos grandes problemas sociais de que há muito se 
vinham ocupando: a defesa dos direitos das crianças, das mulheres e dos mais 
desfavorecidos, a educação e a coeducação, os direitos do operariado e dos 
professores do ensino livre, a profissionalização feminina, o direito ao trabalho 
remunerado e à independência económica; a luta contra a prostituição, o 
lenocínio, o abuso sexual de menores, o alcoolismo, as injustiças sociais, o 
tráfico de pessoas e a corrupção política. Era um feminismo humanista 
empenhado na emancipação feminina e na libertação da Humanidade, como 
bem o definiram Ana de Castro Osório (10), Maria Veleda (11) e Albertina 
Paraíso (12), entre outras. Elas só seriam livres e iguais quando a outra 
metade da humanidade as reconhecesse como tal e agisse em conformidade. 

Contrariando o estereótipo da passividade e os limites impostos ao seu 
sexo, as mulheres através das associações deram corpo a ideias que 
procuravam atenuar alguns destes problemas. Fundaram cursos diurnos e 
noturnos de instrução primária, cursos de comércio, contabilidade, francês, 
enfermagem e de trabalhos manuais e artísticos; promoveram e participaram 
em conferências de caráter educativo e político, acolheram e educaram 
crianças abandonadas, escreveram e representaram teatro revolucionário e 
feminista, empenharam-se na criação da Caixa Geral do Trabalho, travaram 
campanhas contra o infanticídio, a venda de álcool e tabaco a menores e o 
tráfico de brancas, envolvendo-se directamente na condenação de duas 
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criminosas que aliciavam adolescentes para a prostituição. Na imprensa e na 
tribuna criticaram as omissões, o desleixo e a cumplicidade das autoridades 
perante a violação dos mais elementares direitos dos cidadãos, condenaram as 
manigâncias e lutas políticas, os desentendimentos na família republicana e os 
desvios do programa do Partido Republicano.  

Politicamente, sempre que a República esteve em perigo, as mulheres 
acorriam em sua defesa. Por ocasião das incursões monárquicas, em 1911 e 
1912, Ana Castilho, Madalena Cândido e Maria Veleda percorreram o norte e 
centro do país com o Grupo Pró-Pátria, discursando em defesa do regime. Ana 
de Castro Osório e Maria Veleda incendiaram a opinião pública e conspiraram 
contra a ditadura de Pimenta de Castro e a Liga promoveu o bando precatório 
a favor das vítimas da Revolução de 14 de Maio de 1915. Quando Portugal se 
preparava para intervir na frente europeia da Guerra de 14-18, Ana Castilho, 
Beatriz Pinheiro, Filipa de Oliveira e Mariana Silva juntaram-se àquelas duas 
feministas para discursarem e promoverem conferências sobre as razões e o 
interesse da beligerância portuguesa. Apesar das divergências na Liga que 
levaram à criação da APF em 1911 e da Associação Feminina de Propaganda 
Democrática em 1915, elas consideraram que os superiores interesses da 
Pátria se sobrepunham às simpatias partidárias. As associações femininas, 
porque as suas dirigentes aliaram os ideais feministas e republicanos, 
balançaram sempre entre a neutralidade e o apoio partidário, o que motivou 
divergências e desuniões. As desavenças dos partidos reflectiram-se na vida 
associativa. A criação da AFPD é fruto desta ambiguidade de alianças entre 
feminismo e política. A esperança de que a prática política no interior do 
Partido Democrático, ao lado dos maiores apoiantes da emancipação feminina, 
lhes traria mais direitos políticos não passou de uma ilusão. Com a declaração 
de guerra da Alemanha a Portugal em 9 de Março de 1916, chegaria o 
momento de outras mulheres disputarem o espaço público a pretexto do apoio 
às vítimas da guerra. As feministas, apercebendo-se de que a conjuntura 
nacional e internacional não era favorável à luta sufragista, canalizaram 
esforços e energias para a intervenção social na frente interna da guerra. 
Outras se lhes juntaram, muitas delas sem passado militante, mas dispostas a 
mostrar o seu patriotismo. 

 

Patriotismo e nacionalismo 

Após a declaração de guerra, em Março de 1916, surgiram no panorama 
nacional duas associações femininas de quadrantes ideológicos opostos, uma 
monárquica e católica e outra republicana e anti-clerical, presididas 
respectivamente pela Condessa de Burnay, Maria Amélia de Carvalho Burnay 
(1847-1924) e por Elzira Dantas Machado (1862-1942), esposa do Presidente 
da República. À frente da Assistência apareciam os nomes Palmela, Ficalho, 
Rio Maior, Alcáçovas, Mafra, Mayer, Ulrich, Olivais, Anjos, Pinto Basto e Van 
Zeller, entre outros que outrora frequentaram os paços reais e ainda 
dominavam a alta finança e a grande atividade económica. O núcleo fundador 
da Cruzada agregava as esposas, filhas e parentes próximas dos ministros da 
União Sagrada e da elite republicana, em que sobressaíam os nomes Arriaga, 
Almeida, Braamcamp Freire, Correia Barreto, Costa, Macieira, Norton de 
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Matos, Pereira D’Eça e outros mais individualizados como o de Ana de Castro 
Osório, Sofia Quintino (1878-1964) e Regina Quintanilha (1893-1967). Esta 
associação albergou mulheres que nunca tinham tido qualquer ativismo e 
velhas feministas como Elzira Dantas Machado e as suas filhas, Ana de Castro 
Osório e muitas outras que militavam na Liga e na APF, e definia-se como 
“uma instituição patriótica e humanitária, destinada a prestar assistência 
material e moral aos que dela necessitarem por motivo do estado de guerra 
com a Alemanha” (13). A Assistência das Portuguesas às Vítimas da Guerra 
apresentou-se “sem qualquer cor política”, vocacionada para o apoio material, 
moral e religioso aos combatentes e famílias.  

A assistência hospitalar, com a criação de Escolas de Enfermeiras de 
Guerra que pudessem cuidar dos feridos e doentes nos hospitais da frente e da 
retaguarda era objectivo comum às duas associações. Ambas defendiam um 
projeto inovador, destinado a todas as mulheres que pretendessem ingressar 
numa carreira digna e muito valorizada em tempo de guerra. Enquanto as 
monárquicas pretendiam unir as mulheres da aristocracia e do povo pelo 
sentido do dever e espírito de caridade, as republicanas pretendiam corrigir as 
carências do sistema de saúde e propor novas formas de solidariedade, 
emancipação e realização profissional. O projeto da Cruzada visava ampliar os 
objectivos e campos de acção da Comissão Feminina «Pela Pátria», fundada 
em 1914 por Ana de Castro Osório, Ana Castilho (?-1916), Antónia Bermudez e 
Maria Benedicta Mouzinho de Albuquerque Pinho para fazer propaganda 
patriótica e mobilizar as associações femininas e as mulheres portuguesas 
para a confeção de agasalhos e a recolha de donativos para os soldados e 
outras vítimas da guerra. O projeto da Assistência surge na sequência lógica 
das organizações pias, de caridade e filantropia que a aristocracia apoiava e 
que perderam terreno com a laicização do Estado e da sociedade.  

No campo republicano e com iguais propósitos, nasceu no Porto, em 
Março de 1916, a Junta Patriótica do Norte, cujo Núcleo Feminino de 
Assistência Infantil organizou e geriu a Casa dos Filhos dos Soldados. Sob a 
presidência de Filomena Nogueira de Oliveira, o Núcleo era constituído por 21 
mulheres, assumidamente democratas e patriotas, e encarregou-se do 
acolhimento, educação e formação profissional dos órfãos de guerra, promoveu 
actividades culturais para angariar fundos e mobilizou a sociedade portuense 
para apoiar o orfanato e participar na propaganda patriótica e manifestações 
cívicas em homenagem e memória dos que caíram em combate (Monteiro, 
2014: 771-779). No campo monárquico, surgiu em Coimbra a Sociedade da 
Cruz Branca que colaborou na obra das madrinhas de guerra, na recolha de 
donativos para apoio aos combatentes e nas Festas da Flor. As Festas da Flor 
foram um dos meios de angariação de fundos utilizados por monárquicas e 
republicanas não só nas grandes cidades mas também na província. Ficaram 
bem documentadas na Ilustração Portuguesa as Festas da Flor promovidas por 
Genoveva de Lima Mayer em 1917 que mobilizaram cerca de 1200 mulheres 
em Lisboa, Porto e Coimbra, em benefício da Assistência das Portuguesas, e 
as da Cruzada no Jardim da Estrela. Todas estas associações pretendiam ser 
financeiramente autónomas, recorrendo ao sistema de quotas, campanhas de 
recolha de donativos e à realização de iniciativas culturais e recreativas que 
realçassem o carácter patriótico das associações. A Cruzada e a Assistência 
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estendiam a sua propaganda e ação a todo o país, através de sub-comissões e 
núcleos que apoiavam os combatentes e famílias das suas comunidades. A 
Subcomissão da Cruzada no Brasil foi a que mais donativos recolheu 
(Monteiro, 2011: 193-194). 

Monárquicas e republicanas prestaram relevantes serviços aos 
combatentes, famílias e órfãos de guerra. Substituiram-se ao Estado na 
assistência social inexistente. Criaram creches e orfanatos, Casas de Trabalho 
para as mulheres dos mobilizados que não tinham meios de subsistência, 
legalizaram casamentos, aconselhavam e acompanhavam processos de 
pensões de sangue, pagaram subsídios e rendas de casa e recuperaram 
objectos penhorados de muitas famílias. O apoio material e moral das 
madrinhas de guerra foi prestado pelas duas associações. Sofia Burnay de 
Mello Breyner (1875-1948), com o apoio dos núcleos da província e da 
Sociedade da Cruz Branca, organizou uma apreciável rede de madrinhas de 
guerra que enviavam para a frente agasalhos, alimentos, jogos e instrumentos 
musicais para “matar as saudades da Pátria”. A Cruzada, na impossibilidade de 
conseguir uma madrinha para cada soldado, instituiu-se como madrinha de 
todos os combatentes, aos quais distribuiu uma placa de identificação com o 
emblema da instituição e se encarregou da correspondência com as famílias, 
além do apoio material prestado em moldes semelhantes aos da Assistência. 

A Cruzada nasceu sob a égide do governo da União Sagrada e teve o 
seu apoio até ao Sidonismo, razão pela qual a obra realizada ganhou maior 
amplitude e notoriedade. O governo concedeu-lhe os meios necessários à 
concretização do ambicioso projecto que realizou na ampliação dos serviços de 
saúde, com a criação do Instituto Médico-Cirúrgico de Campolide, o Instituto de 
Reeducação dos Mutilados de Guerra, o Hospital de Recuperáveis em Hendaia 
e a Escola de Enfermeiras de Guerra. Pelo decreto n.º 2493 de 3 de Julho de 
1916, o Ministro da Guerra, Norton de Matos, conferiu à Cruzada os direitos 
nacionais e internacionais exclusivos da Cruz Vermelha como auxiliar dos 
serviços de saúde do exército, o que não foi bem aceite pela instituição nem 
pela oposição. Além da cedência dos edifícios transformados em hospitais e 
dos que serviram de sede à Casa do Trabalho, à creche «O Viveiro», à Escola 
Profissional n.º 1 e aos orfanatos, o governo concedeu a isenção de franquia 
na correspondência e autorização para lançamento de uma lotaria patriótica, 
em benefício das obras de assistência aos mobilizados e outras vítimas do 
conflito. 

Todavia, as pretensões das monárquicas não foram satisfeitas. A Escola 
de Enfermeiras da Assistência não foi autorizada e as senhoras que 
pretenderam diplomar-se tiveram que se inscrever nos cursos da Cruz 
Vermelha. As rivalidades ideológicas, alimentadas sobretudo pelos homens na 
imprensa e nos debates parlamentares, reflectiam por um lado o 
descontentamento da oposição e dos monárquicos pela desigualdade com que 
o governo tratava as associações e pela falta de assistência religiosa aos 
mobilizados na frente de combate e, por outro lado, o receio dos republicanos 
pela influência que o catolicismo pudesse exercer junto dos combatentes, 
desmoralizando-os e alienando-os dos deveres patrióticos. Este conflito 
ideológico afectou as relações entre as mulheres e as associações, com as 
republicanas a proclamarem mais alto o valor do seu patriotismo e os 
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fundamentos e justeza da sua obra social e educativa (Moura, 2006: 41-75). As 
relações das mulheres com o poder político também estiveram sujeitas à 
ideologia que orientou as estratégias da conduta de guerra dos diferentes 
governos. O Sidonismo veio alterar a relação de forças. Se as monárquicas 
foram hostilizadas pelo governo da União Sagrada, as republicanas foram 
perseguidas e algumas exiladas com os maridos, enquanto a sua acção foi 
condicionada pela suspensão de poderes sobre a obra encetada. Os hospitais 
passaram para as mãos do Estado e a Comissão de Enfermagem deixou de ter 
poder sobre a Escola de Enfermeiras. O Sidonismo restabeleceu algum do 
poder perdido das monárquicas, chefiadas agora pela Condessa de Ficalho, 
Maria Josefa de Melo (1863-1941). Estas admiravam Sidónio Pais por ter 
restabelecido a ordem no país e as relações com a Santa Sé e por chamá-las a 
colaborar nas suas obras de caridade.  

Cabe ainda a referência ao Corpo de Damas Enfermeiras da Sociedade 
Portuguesa da Cruz Vermelha que prestaram serviço no Hospital Temporário 
da Junqueira, no Hospital de Ambleteuse, nos hospitais do CEP, no Hospital 
para Tifosos no Porto e noutros pequenos hospitais do Norte do país instalados 
por ocasião da epidemia da gripe pneumónica. Grande parte destas 
enfermeiras voluntárias pertencia à aristocracia e alta burguesia com ligações 
familiares às mulheres da Assistência das Portuguesas às Vítimas da Guerra, 
como é o caso da enfermeira-chefe Maria Antónia Jervis de Atouguia Ferreira 
Pinto Basto (1852-1930), Eugénia Manoel, Luisa Zarco da Câmara, Maria 
Amélia Sotto Mayor, Maria da Câmara Leme, Maria de Jesus Zarco da Câmara 
e Maria Mayer, entre outras. As enfermeiras da Cruzada que prestaram serviço 
no Instituto de Reeducação dos Mutilados de Guerra e nos Hospitais Militares 
da Estrela e de Belém, bem como as Damas Enfermeiras da Cruz Vermelha, 
tiveram um papel fundamental no quadro da guerra, pela dedicação ao serviço 
dos outros, pelo pioneirismo de uma profissão militarizada que invadiu o 
território masculino, testou os limites da resistência física e psicológica feminina 
e contribuiu para a transformação das identidades e das relações sociais de 
género. 

 

Considerações finais 

Foi através do associativismo que as mulheres portuguesas redefiniram 
e afirmaram a sua identidade, fizeram ouvir a sua voz sobre assuntos de 
interesse colectivo e firmaram publicamente compromissos em torno de ideais 
comuns de liberdade, igualdade, paz, justiça, solidariedade e democracia. As 
associações foram laboratórios de ideias, de discursos alternativos ao sistema 
vigente, de debate e de invenção de novas estratégias de luta e espaços 
criativos de ação e de cidadania. Foram também palcos de união e desunião 
mas também de criação e consolidação de laços de amizade e de 
solidariedade. As mulheres, nas associações pacifistas, feministas, maçónicas, 
republicanas, políticas, nacionalistas e patrióticas, desafiaram a ordem legal 
porque foram além do socialmente permitido ao seu sexo, combateram a 
subalternidade e a marginalização e protagonizaram a modernidade que 
pretendiam imprimir à sociedade e ao país. O contra-discurso feminino afirmou-
se lentamente e difundiu-se largamente através da imprensa associativa, 
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criando uma comunidade alargada de leitoras e leitores que se identificava, 
simpatizava, aderia ou combatia os ideais feministas. O associativismo e a sua 
imprensa foram uma janela aberta sobre o movimento feminista nacional e 
internacional, sobre o país e o mundo, ao trazerem para o debate público os 
problemas sociais e políticos e reclamarem para as mulheres o lugar a que 
tinham direito. Através das associações, as mulheres, embora privadas de 
muitos dos direitos que reivindicavam, agiram no quotidiano como cidadãs, 
ultrapassando muitas das barreiras sociais, culturais e políticas e alargando o 
conceito de cidadania. 

 

Notas: 

(1) Maria do Carmo Lopes, durante a I República, pertencerá à Comissão Central da 
Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha e à Comissão dos Prisioneiros de Guerra 
Portugueses (1916-1919). Dirigiu Cursos de Enfermeiras e prestou serviços médicos na 
instituição, sobretudo durante as revoluções, revoltas e tumultos.  

(2) Jane Addams, sufragista e pacifista americana, fundou em 1915, o Women’s Peace Party e 
foi uma das principais impulsionadoras do Congresso Internacional para a Paz Futura, 
realizado em Haia, em 1915. 

(3) Aletta Jacobs e Carrie Chapman Catt foram as sufragistas pacifistas que mais contribuíram 
para o reconhecimento internacional da APF-Associação de Propaganda Feminista. 

(4) Em 1908, Maria Veleda criou cursos nocturnos e conferências educativas nos Centros 
Republicanos Afonso Costa, António José de Almeida e Botto Machado.  

(5) A Tese Feminismo, de autoria de Ana de Castro Osório e Maria Veleda, foi discutida em 
duas sessões. Natividade Monteiro (2010), “O debate em torno da Tese Feminismo 
apresentada ao I Congresso Nacional do Livre-Pensamento em 1908”, Quem tem medo dos 
Feminismos?, Congresso Feminista 2008 – Actas, Vol. II, Funchal, Nova Delphi, pp. 101-110.  

(6) Estatutos da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, A Mulher e a Criança, Abril de 
1909, p. 11. 

(7) Maria Veleda, Vanguarda, 24/07/1909, p. 1. 

(8) Boletim do Partido Republicano Português (1912), Lisboa, Tipografia Leiria, p. 53. 

(9) A Madrugada da LRMP, A Mulher Portuguesa da APF e o Boletim Oficial do Conselho 
Nacional das Mulheres Portuguesas que tomará depois o nome de Alma Feminina. 

(10) Ana de Castro Osório, Almanaque Democrático, 1908, Lisboa, Tip. Liberty, p. 31; O 
Tempo, 10/04/1911, p. 2. 

(11) Maria Veleda, A República, 1/6/1908, p. 3; Vanguarda, 22/5/1910, p. 2. 

(12) “Jornal da Mulher”, O Mundo, 30/06/1906, p. 2.  

(13) Estatutos da Cruzada das Mulheres Portuguesas (1916), Lisboa, Imprensa Nacional. 
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5. 40 ANOS APÓS ABRIL – EVOLUÇÕES E CONTINUIDADES 
 
O 25 de Abril de 1974 marcou uma diferença imensa na nossa vida 
Diana Andringa, Jornalista, doutorada em Sociologia da Comunicação 

 

Tinha 26 anos no dia 25 de Abril de 1974.  

Por volta das 6 horas da manhã, uma vizinha com quem estivera presa 
na Cadeia do Forte de Caxias, a Fernanda Tomás, bateu à minha porta e 
anunciou que tinha havido um golpe militar. Ambas pensámos que era um 
golpe da direita, do general Kaúlza de Arriaga e que o mais provável era 
voltarmos a ser presas. Pensei: “Desta vez vão fazer-me tortura do sono.” O 
que significava impedirem-me de dormir durante várias noites, a fim de me 
fazerem ficar tão inconsciente que pudesse dar-lhes informações. Por isso, 
pensei: “O melhor é dormir enquanto posso” – e voltei para a cama. Horas 
depois, o telefone acordou-me. Era um amigo jornalista, também ex-preso 
político: “A Revolução está na rua – e tu estás em casa?” 

As minhas lembranças desse dia são nebulosas. Sei que o passei em 
reuniões com advogados e militares, para garantir que eram libertados todos os 
presos políticos – incluindo os que tinham estado envolvidos em ações 
armadas, que a Junta Militar não queria libertar. 

Já falei várias vezes de presos políticos. A minha juventude foi marcada 
por essa realidade. E embora não tenha passado pelas torturas por que 
passaram outros presos, estar 20 meses presa entre os 22 e os 24 anos 
marcou, naturalmente, a minha vida. 

Mas porque é que isso me aconteceu? Como, porquê, me meti em 
política? A resposta é simples: porque a política a tanto me obrigou. 

Explico: nasci, em 1947, branca de segunda, que assim se chamava aos 
africanos de origem portuguesa. Portuguesa de segunda, também: os brancos 
de segunda não tinham os mesmos direitos dos de primeira, nascidos em 
Portugal. Tinham limitações na carreira no funcionalismo ou nas Forças 
Armadas, por exemplo. Mas depois diziam-nos que Portugal era uno e 
indivisível, do Minho a Timor. E essa incoerência despertava-nos para muitas 
outras… 

No sítio onde nasci, o Dundo, na Lunda Norte, então capital 
administrativa da Companhia dos Diamantes de Angola, os negros só entravam 
com um passe especial, e tinham de abandonar a vila antes das nove da noite, 
para não serem presos. A escola primária era segregada – ou seja, havia uma 
para brancos e outra para negros – o hospital tinha uma parte para brancos e 
outra para negros, até na missa havia segregação. À mais pequena suspeita 
de um delito, ou até por, num dia de doença, não poderem trabalhar tanto 
quanto lhes era exigido, os negros eram espancados com palmatória e chicote. 
Vi, e nunca esqueci, as mãos de um negro que trabalhava na nossa casa 
transformadas em bolas sangrentas pelas palmatoadas, depois de uma das 
nossas vizinhas o ter acusado de um roubo que não existira. 
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Quando a luta de libertação eclodiu em Angola, tinha 13 anos. Custou-
me pensar que, como portuguesa e branca, talvez não tivesse lugar naquele 
país – mas fui compreendendo a justiça da luta, e por defendê-la. Foi aliás por 
isso que vim a ser presa, anos depois. 

Em Portugal, era outra a segregação na escola. A maioria dos meus 
colegas da primária não tinha sapatos nem livros nem brinquedos e, muitas 
vezes, tinha fome. Estudavam pelos livros que quando podíamos lhe 
emprestávamos. E, mesmo sabendo as professoras isso, pagavam com 
reguadas os erros que eventualmente dessem. 

Mais tarde, no Colégio de Dominicanas onde estive do 1º ao 5º ano de 
então, consegui ser repreendida pelas coisas mais extraordinárias: aos 11 
anos, fui considerada comunista por, com outra colega, ter escrito no quadro 
VIVA O DELGADO! Havia eleições, Humberto Delgado, general da Força 
Aérea, candidatava-se contra o candidato de Salazar, Américo Tomás, e a 
minha ação nada tinha que ver com política: o meu sonho era ser aviadora, 
obviamente preferia o Delgado.  

Aos 12, quando, ao 3º enxoval para bebé dado à mesma família, que já 
ia em mais de uma dezena de filhos, perguntei se não seria melhor que 
tivessem menos filhos, fui acusada de ser malthusiana. Tive de perguntar em 
casa o que queria dizer, porque não sabia qual o meu crime. 

Boa aluna, tive más notas a Geografia por duas razões: uma, depois da 
entrada das tropas indianas em Goa, ter escrito num ponto em que faziam 
perguntas sobre o Estado Português da Índia que já não havia Estado 
Português da Índia. Era verdade – mas politicamente incorrecto. Outra, por ter 
feito um excelente ponto sobre a Rússia – a professora fez-me notar que era 
estranho que soubesse tanto sobre um país comunista. Convém dizer que ao 
longo dos anos de Colégio, muitas vezes rezámos novenas pela conversão da 
Rússia, que parecia ser uma especial incumbência de Nossa Senhora de 
Fátima… 

E quando, uma vez, fui castigada por me ter recusado a aceitar um 
castigo de joelhos – na altura era católica e respondi que de joelhos só me 
punha perante Deus – a Madre Superiora achou que era louca e recomendou à 
família que me internasse. Foi excelente, porque a indignação familiar permitiu-
me, finalmente, ir para um liceu. 

No liceu fiz a área de Ciências, pelo que se notava eventualmente 
menos o enviesamento político dos conteúdos, se exceptuarmos a Filosofia, 
em que nos era vedado conhecer existencialistas, marxistas, até mesmo 
personalistas cristãos. Lembro-me que o meu professor ficou muito chocado 
por me ver com um livro de Emmanuel Mounier e que só com outro professor 
era possível discutir Sartre, em conversas quase clandestinas no comboio 
Oeiras-Cais do Sodré. 

Em outubro de 1964 entrei em Medicina. Comecei a trabalhar na 
Associação de Estudantes, aliás Pró-Associação. Cedo comecei a ouvir falar 
de estudantes presos e a participar em manifestações para a sua libertação. A 
21 de janeiro de 65, muitos dos meus amigos foram presos, num grupo de 
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cerca de 50 estudantes de Lisboa, Coimbra e Porto. Fiz o meu primeiro Boletim 
e a minha primeira greve contra essas prisões. 

A partir daí, seria impossível não ter uma atitude política.  

As prisões continuaram a atingir amigos próximos e tomávamos 
conhecimento das torturas a que eram submetidos; a guerra colonial obrigava 
jovens de 18 anos a pensarem se integravam as Forças Armadas ou 
desertavam; no Hospital de Santa Maria, convivia com doentes internados por 
graves carências alimentares, com as más condições de assistência médica. 
Em Novembro de 1967, as inundações na zona de Lisboa fizeram-me conhecer 
ainda melhor as precárias condições de vida de grandes setores da população.  

Nesse mesmo ano, um amigo com quem trabalhara na Imprensa 
Estudantil – o Ruben de Carvalho, mais tarde chefe de redacção do Avante – 
convidou-me para a revista Vida Mundial. O então diretor, um velho 
republicano, ficou chocado: uma mulher jornalista? Nem pensar. As mulheres 
não reuniam as necessárias capacidades. Entrei como tradutora. Escrevia 
artigos, sobretudo de noticiário internacional. Não assinava, claro. Só depois da 
mudança de diretor passei a jornalista. E, claro, tive choques com a Censura 
que me cortava textos. Tudo isso me interpelava e me obrigava a agir. Como 
gostava de dizer o José Medeiros Ferreira, que morreu há alguns dias, lutar 
contra a ditadura e contra o colonialismo era um imperativo categórico.  

Entretanto, a luta de libertação em Angola entrava no seu nono ano. 
Decidi escrever um artigo sobre a situação em Angola, algo como "Angola, oito 
anos depois". Precisava de informações. Contactei amigos angolanos, vários 
dos quais tinham passado pela Casa de Estudantes do Império. O artigo, que 
escrevi esforçando-me por dar todas as perspetivas, foi totalmente cortado pela 
Censura. Mais tarde, em 1969, viria, aliás, a sair da revista numa demissão 
coletiva de jornalistas e colaboradores. Mas a amizade com esses angolanos 
reencontrados permaneceu e deu origem a uma espécie de organização solta, 
que recebia e enviava informação para Angola e cuidava de reunir objetos de 
utilidade para o grupo que actuava clandestinamente em Luanda e para a 1ª 
Região Militar: medicamentos, stencils, livros, fotografias, eventualmente uma 
máquina de escrever. Pequenas coisas: por exemplo, levar roupa de Inverno a 
um preso angolano que tremia de frio em Peniche. Mandar listas de presos no 
Tarrafal para a Cruz Vermelha, na Suíça. Pôr no estrangeiro uma carta que não 
poderia ter saído de Portugal, dirigida ao Comité Diretor do MPLA. Entendia 
também que havia coisas que devia fazer por ser jornalista – e, com alguma 
ingenuidade, tentei entrar em contacto com a 1ª região militar do MPLA para ir 
fazer lá uma reportagem. O amigo que devia fazer o contacto levou de Lisboa 
para Luanda uma mensagem em que falava dessa hipótese – e quando ele foi 
preso percebi que seria presa pouco depois. 

Assim foi. A 27 de Janeiro de 1970 fui presa no meu local de trabalho. A 
PIDE tinha ido a minha casa, mas eu já tinha saído – ao apanhar o autocarro vi 
o carro da PIDE dirigir-se para a rua onde morava... Prenderam uma amiga que 
morava na rua ao fundo. A mãe dela foi a minha casa avisar-me, deparou com 
a PIDE, telefonou a outra amiga, que me avisou. Tive tempo de preparar-me. 
Não tinha organização, não sabia como passar à clandestinidade, achei que as 
fronteiras estariam alertadas e que era tão pouco importante que, se fosse 
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presa, sairia rapidamente. Avisei a família, passei uma procuração ao 
advogado e aguardei a prisão. 

Há um lindíssimo texto de Manuel Alegre em que fala da sua prisão e diz 
algo como “Mas poderia eu ter escolhido outro lado?” Senti isso quando 
cheguei a Caxias, em 27 de Janeiro de 1970. Não que gostasse de estar presa: 
mas por entender que, de algum modo, merecer ser presa pela PIDE era uma 
honra, que nem sequer estou certa de ter merecido. 

A PIDE desconhecia muito do nosso processo. Habituada a interrogar o 
PCP, as perguntas que me faziam - quota, pseudónimo, com quem tivera 
reuniões clandestinas - não faziam sentido. Razões de classe e de família 
fizeram com que não fosse torturada, a não ser pelo isolamento – que suportei 
razoavelmente. Ao fim de uns dois meses e meio, passei a regime normal, 
dividindo a cela com duas militantes do PCP, a Fernanda Tomás e a Graciete, 
que muito me ajudaram com a sua experiência prisional.  

Depois de ser solta, considerando estar “queimada” por ser conhecida 
da PIDE, mantive-me afastada dos partidos políticos. Só no pós-25 de Abril 
acabei por aderir ao MRPP. Mas apercebi-me que não sou muito dotada para a 
disciplina e a vida partidárias.  

O 25 de abril de 1974 marcou uma diferença imensa na nossa vida. O 
país fechado e triste em que vivíamos transformou-se num país alegre, onde 
pessoas desconhecidas se falavam como se se conhecessem, onde mesmo as 
pessoas até aí mais marginalizadas perceberam, de súbito, que tinham direito 
a ter direitos, onde as mulheres tomaram muitas vezes as mãos a condução 
das lutas mais duras. E, claro, terminou a guerra colonial e as colónias 
tornaram-se países independentes.  

Por isso, quando, às vezes, alguma pessoa mais desanimada me diz: 
“Pois, o 25 de Abril foi muito bonito, mas o que é que valeu? Olha como 
estamos agora!”, eu, por muito que não me reveja neste agora, respondo 
imediatamente: “De que é que valeu? Olha, as colónias tornaram-se países 
independentes – e, por pior que tudo corra, ser livre é melhor do que não ser; e 
a situação das mulheres mudou radicalmente. Isso já ninguém nos tira!” Depois 
posso lembrar-me de outras coisas, algumas das quais até fazem com que 
algumas pessoas fiquem um bocado zangadas comigo, como que se há 
licenciados desempregados é porque há muitos licenciados, e haver muitos 
licenciados é melhor do que só uma ínfima minoria dos jovens chegar à 
Universidade, como era antes do 25 de Abril, ou que se se espera muito para 
ser atendido no Serviço Nacional de Saúde é porque as pessoas passaram a 
poder ir ao médico e fazer tratamentos e operações que nesse tempo não 
podiam… 

Do ponto de vista das mulheres, como das colónias, não há qualquer 
dúvida que foram vitórias – e vitórias que dificilmente podem voltar para trás.  

Embora, no tocante às mulheres, haja ainda muita gente com uma 
mentalidade altamente retrógrada, do ponto de vista legal a aposta na 
igualdade de direitos está ganha.  

A mulher vota em igualdade com o homem, tem o mesmo direito a ser 
eleita, o mesmo direito ao ensino, pode exercer as mesmas profissões 
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(incluindo as que antes lhe eram vedadas, como juíza ou diplomata), pode 
candidatar-se a um emprego, pedir um passaporte, viajar, sem ter de exibir a 
autorização do marido; o marido deixou de ter o direito a abrir correspondência 
da mulher; já não cabe só ao homem decidir qual a morada da família; tanto a 
mulher como o homem podem pedir o divórcio e voltar a casar; a mortalidade 
infantil e a mortalidade de mulheres no pós-parto diminuíram de níveis do 3º 
Mundo para os melhores níveis da Europa e, se ficar grávida e por uma razão 
atendível não puder ou não quiser ter a criança, pode interromper a gravidez 
antes das 10 semanas, numa instituição hospitalar, em condições de 
segurança.  

Alguns passos legais tinham sido dados na breve Primavera política de 
1969 – tinha terminado, por exemplo, a ideia de que um homem que 
apanhasse a mulher a cometer adultério a podia matar, tendo por único castigo 
mudar 6 meses de comarca, enquanto a mulher que apanhasse o marido a 
cometer adultério e o matasse era julgada por homicídio – mas a maioria das 
grandes mudanças no estatuto da mulher devemo-las ao regime inaugurado no 
pós-25 de Abril. 

Está tudo resolvido, então? Claro que não, porque muito mais difícil do 
que mudar as leis é mudar as mentalidades. Basta olhar para a Assembleia da 
República para ver que continua a não haver igual representação de mulheres 
e homens. Já tivemos direito a uma ministra grávida, mas desde a Maria de 
Lourdes Pintasilgo que não voltámos a ter primeiras-ministras – e ela foi uma 
excelente primeira-ministra. Para trabalho igual continua também a não haver 
salário igual, as mulheres ganham normalmente abaixo dos homens. As tarefas 
familiares também ainda não são igualmente repartidas e as mulheres têm dias 
de trabalho muito mais pesados do que os dos homens, porque ao trabalho no 
exterior se soma o trabalho doméstico.  

As ausências ao serviço por assistência à família continuam a ser mais 
dadas por mulheres que por homens, permitindo aos patrões argumentar que 
se pagam menos às mulheres é porque estas faltam mais,,, 

E, sobretudo, apesar das mulheres terem, legalmente, os mesmos 
direitos, de terem melhores resultados na escola e na Universidade, de 
ganharem para a casa tal como os homens, continuam a ser muitas vezes 
vistas como pessoas de segunda, que podem ser espancadas e mesmo mortas 
quando algo do que fazem não agrada ao homem com quem partilham a vida 
e, por vezes, os filhos.  

A violência doméstica é um flagelo que está longe de ter sido erradicado, 
como bem o mostram as estatísticas das mulheres mortas anualmente pelos 
seus companheiros. E, o que é mais grave, parece continuar a existir nas 
jovens gerações a ideia de que a violência no namoro é aceitável, tipo “quanto 
mais te bato mais gosto de ti.” E essa ideia de que, quando gostamos de 
alguém, temos o direito de o ou a agredir é uma ideia totalmente errada, que 
vem desse tempo em que a lei fazia do homem o “bom chefe de família”, dono 
da mulher e dos filhos como se de animais domésticos se tratassem. Em que o 
homem podia matar a mulher adúltera e não ser julgado por homicídio.  

Esta ideia da mulher como propriedade do homem é daquelas que custa 
a mudar. Basta ver o número de mulheres atacadas pelos ex-maridos ou ex-
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namorados, que não conseguem aceitar que ela viva a sua vida 
independentemente deles. A desculpa é que estavam loucos de amor, mas a 
verdade é muito mais crua: estavam loucos de fúria, porque não aceitavam 
perder o que consideravam sua propriedade.  

Ainda há poucos dias foi divulgado um estudo feito pela Agência para os 
Direitos Fundamentais da União Europeia que revelou que uma em cada três 
mulheres da UE foi vítima de pelo menos um episódio de abuso sexual, físico 
ou psicológico. Nos 12 meses anteriores à realização do estudo, 3,7 milhões de 
mulheres sofreram violência sexual e 13 milhões foram alvo de violência física. 
E há uma percentagem muito maior de portuguesas – 93%, contra 78% da 
média da União Europeia – a considerar que a violência contra mulheres em 
Portugal é “muito comum” (60%) ou “bastante comum” (33%).  

A ideia de que os homens são donos das mulheres, revela-se de muitas 
maneiras. Por exemplo, na forma como muitos homens acham que têm o 
direito de dirigir frases obscenas às mulheres que passam, mesmo, muitas 
vezes, às muito jovens. 

Há uns meses, uma jovem militante de um partido político achou que 
valia a pena discutir esse hábito enraizado em Portugal de dirigir frases 
sexistas a mulheres, a que se usa chamar “piropo”. Ficou muita gente 
indignada. A jovem só tinha falado em discutir, mas houve logo jornais que 
disseram que o partido a que ela pertencia queria proibir os piropos e também 
houve logo quem dissesse que estava em perigo a liberdade de expressão. 

A liberdade de expressão? Mas qual é a liberdade que temos de 
salvaguardar na frase “Ai querida, se eu pudesse papava-te toda!” – e estou a 
citar uma das mais ingénuas dessas frases... Não será mais importante 
salvaguardar o direito das mulheres a passearem na rua sem serem 
incomodadas?  

Vieram uns dizer “Ah, mas os piropos até são bons para a auto-estima 
das mulheres!” Não creio que um osso veja aumentada a sua auto-estima 
quando um cão o olha com ar esfaimado – e não vejo que ser olhada como um 
naco de carne melhore a auto-estima seja de quem for... Aliás houve uma 
jornalista, a Fernanda Câncio, que fez uma reportagem sobre a tal questão do 
“piropo” em que tornava bem claro que não, as mulheres não querem ouvir 
bocas dos homens, preferem passear sossegadas sem ninguém as incomodar. 

Portanto, 40 anos depois do 25 de abril, as leis para a igualdade 
existem, as mentalidades é que ainda precisam de mudar. Temos de continuar 
a recordar que a liberdade e a democracia foram proclamadas para todos, que 
a Mulher é uma cidadã de pleno direito, a igual do Homem, e os Direitos 
Humanos também se lhe aplicam. Esse é um combate que não podemos 
deixar de continuar a travar, mesmo quando tudo parece já conseguido do 
ponto de vista legal. 
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Os livros e a censura antes do 25 de Abril  
Irene Rodrigues, Livreira 

 

Resumo:  

A valorização da memória, em especial das mulheres, leva não só à 
desocultação dos seus quotidianos, mas também à recuperação de retalhos de 
vida que envolvem associações, locais de trabalho, experiências de ativismo e 
resistência. Este texto, que agora se publica, corresponde a parte da 
comunicação, no ciclo temático sobre “O 25 de Abril, ruturas e continuidade”, 
de Irene Rodrigues, nascida no Montijo, onde se encantou desde jovem com as 
bibliotecas itinerantes da Gulbenkian e que passou parte da sua vida envolvida 
em livrarias, exemplos de resistência ao regime fascista de Salazar. Este artigo 
envolve, ainda, a partilha das vozes de Irene Rodrigues e Cândida Ferreira, 
primeiras trabalhadoras da Livrelco – cooperativa livreira de universitários, que 
teve um papel importante como espaço alternativo e de esquerda da 
intelectualidade portuguesa na luta contra o regime. 

 

1 – A Livrelco uma cooperativa de estudantes ao serviço da cultura 

A Livrelco, Cooperativa Livreira de Universitários foi criada em 1962, por 
um grupo de alunos do Instituto Superior de Agronomia, apoiados pelo 
professor Henrique de Barros. Era uma cooperativa de estudantes, ao serviço 
da cultura, e a sede encontrava-se na rua Barbosa do Bocage.  

A Cooperativa Livrelco, começou por ter um papel importante com a 
chamada “secção de folhas”, com trabalhos de dactilografia para os estudantes 
do Instituto de Agronomia e do Instituto Superior Técnico, ainda que 
maioritários não eram os únicos. Também os estudantes da Faculdade de 
Letras, enviavam os trabalhos quando tinham de apresentar as suas teses. Isto 
fazia parte dos convénios com as associações de estudantes. Este trabalho era 
desenvolvido pela Cândida Ferreira, primeira trabalhadora a ser admitida para 
a Livrelco em Janeiro 1967, entrevistada e selecionada pelo então membro dos 
corpos gerentes da Cooperativa, Presidente da Livrelco em 1966/67, o 
estudante Mário Lino. A Cândida Ferreira, agora em Paris, recorda, muitas 
vezes as nossas vivências neste espaço da Livrelco para onde entrei em Maio 
de 1967, iniciando a minha aprendizagem como livreira. 

Nos anos de 1967/68 são desenvolvidas várias acções pelos corpos 
gerentes e sócios próximos da Cooperativa. A secção de folhas continua a sua 
actividade; imprimir e editar teses, e outras brochuras para os estudantes, mas 
a Livraria toma forma e ganha espaço e empresta ao projecto novos objetivos. 
Passa-se de uma livraria que não tinha stock (só eram encomendados os livros 
requisitados pelos sócios), a uma livraria com stock permanente e é neste novo 
contexto que acontece a minha entrada.  
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Campanha das lagartinhas 

Livrelco lugar de formação política 

O ano de 1967 foi uma época de renovação para a Livrelco. No final do 
ano surgiu a primeira campanha para angariar novos sócios e a criação de um 
corpo de colaboradores. Inicia-se uma grande campanha, elaborada sobretudo 
por alunos de arquitectura (entre eles os estudantes Nuno Portas; Alberto 
Oliveira, Henrique Oliveira, etc..), a que chamámos a “campanha das 
lagartinhas”. Distribuímos 5000 lagartas em papel com o logo da cooperativa, 
10.000 desdobráveis e propostas de sócios. Os slogans utilizados eram 
incisivos, provocadores e cheios de cores: “Não vá à bruxa, vá à Livrelco”, 
“Contra os ultra do lucro”, “Contra a anti-cultura com violência”. 

Esta campanha foi um momento de tomada de consciência política e de 
uma grande importância na vida das empregadas da Livrelco. O facto de 
termos percorrido as ruas de Lisboa, nos tratores postos à nossa disposição 
pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA), com a propaganda que distribuímos 
na cidade universitária, no ISA e noutras ruas da cidade, deu-nos uma grande 
força. Lisboa cheia de Sol e um tractor a percorrê-la carregado de lagartinhas e 
de jovens que sonhavam com um Portugal melhor. Era fabuloso…. O objetivo 
da campanha era o de atingirmos os 1000 sócios, mas ultrapassámos os 
objectivos pretendidos, angariámos muitos sócios e em Maio de 68 éramos 
uma cooperativa de 2600 sócios. Os descontos de 15% e 20% nos livros eram 
muito atraentes para os estudantes consumidores de livros. 

No maio de 68, os corredores da Livrelco fervilhavam de palavras e 
murmúrios que falavam de forma muito viva do que se passava em França. O 
entusiasmo atravessava os corredores da cooperativa e chegava aos nossos 
ouvidos. O “Maio 68” era comentado, sonhado na cooperativa, ainda que não 
compreendêssemos muito bem os “jogos políticos” deste acontecimento, o que 
se dizia era demasiado excitante para despertar a nossa atenção. Foi assim 
que fomos tomando conhecimento do que estava a acontecer com a revolta 
estudantil e a luta dos operários, naquela cidade distante, notícias essas que a 
censura com o seu lápis azul, pouco ou nada deixava que a comunicação 
social informasse, ou deixava, mas segundo os interesse dos censores da 
ditadura. 

 

Expansão com a angariação de novos/as sócios/as 

A entrada de novos/as sócios/as obriga a mudanças na organização, 
recrutamento de mais empregadas e novas instalações, dado que o aumento 
do stock de livros se concretizava, dando lugar a uma livraria aberta. A Livrelco 
muda de instalações para dois andares na Rua José Carlos dos 
Santos/Entrecampos. Foram tempos em que a cooperativa ampliou bastante a 
livraria. Fizeram-se viagens ao estrangeiro (França e Inglaterra) para fazer 
contactos com as editoras estrangeiras a fim de consolidar o nosso stock de 
livros estrangeiros. François Maspero e la Joie de Lire eram interlocutores 
privilegiados, dado as obras que editavam e que eram necessárias para 
divulgar ideias e práticas sociais e politicas, europeias e internacionais. 
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As muitas actividades culturais desenvolvidas deram azo a encontros 
literários e culturais cujo valor e influência foram importantíssimos, (tertúlias 
literárias, debates apaixonantes sobre vários temas, movimentos culturais, 
etc.,) que abriam caminho para uma sociedade mais justa. Recordamos a 
participação da Natália Correia e do Ary dos Santos que animaram alguns 
desses encontros. 

Em 1969, os corpos gerentes, entretanto eleitos, introduziram novas 
modalidades de funcionamento, mudança dos estatutos da cooperativa, e os 
aderentes e futuros sócios/as podiam ser doravante estudantes no último ano 
do Liceu. A direção de Carlos Carvalhas instituiu novas regras de 
funcionamento, por exemplo, o estatuto de trabalhadora estudante foi 
questionado. O objectivo visado era a igualdade entre todos, mas sendo assim, 
as trabalhadoras da cooperativa deixavam de ter direitos a horas específicas 
para estudarem. 

 

 

As eleições de 1969 vividas na Livrelco 

As primeiras eleições consideradas como “livres” e que foram uma 
espécie de mise en scéne para enganar o país e o estrangeiro que a hora era 
de “abertura” foram as de 1969. A repressão que se abateu contra aqueles que 
se implicaram na campanha, mostrou bem a finalidade das ditas eleições livres. 
A Livrelco como lugar de encontro e de cruzamento de ideias sociais e políticas 
exercia um fascínio e um poder real sobre a juventude que encontrava aí um 
lugar onde era possível, ler, analisar e discutir a situação política, ouvir música 
de Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Luís Cilia… e sonhar com um 
futuro democrático. 

 

Eleições dos corpos gerentes em 1970/71 

Em 1970/71 aparecem duas listas. Uma do PCP e outra dos restantes 
grupos políticos (EDE, mais tarde MRPP, e outros ML…). Os novos corpos 
gerentes vinham de horizontes ligados ao que se chamava a extrema-
esquerda. O Lima Rego, o Victor Nogueira, o Vladimir Roque Laia, o António 
Tabuada, o Carlos Paisana, o Victor Ramalho, etc. Achamos que nunca houve 
uma mulher na direção da cooperativa. Tínhamos várias sócias, mas nenhuma 
chegou a ser da direção. 

 

Era um tempo de mudança para a cooperativa e para as trabalhadoras 

Era um tempo de mudança… Era o tempo de uma certa proximidade 
com o “Tempo e o Modo”, era o tempo da difusão dos “Cadernos da Prática” de 
Mao Tsé Tung, era um tempo onde se viam aparecer na cooperativa cartazes 
“A pequena burguesia é um tigre de papel”; “Abaixo a guerra colonial”; “Guerra 
do povo à guerra colonial” e outros cartazes do mesmo género. Foi uma época 
de grande “arejamento” na Cooperativa, em que os estatutos dos/as 
empregados/as foram revistos à luz de novas maneiras de considerar a 
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organização laboral e o lugar atribuído às empregadas nesta organização. 
Apareceram assim os “estatutos dos empregados” e um “conselho de 
empregados”. Participávamos nas Assembleias Gerais e podíamos expor os 
nossos problemas e ideias.  

 

As “visitas surpresa” da PIDE/DGS 

A Livrelco teve um papel muito importante na aquisição e divulgação de 
livros proibidos pela censura, tanto nacionais como estrangeiros. A lista era 
extensa e englobava livros desde o ensaio ao romance, de teoria política, de 
economia marxista, de denúncia da guerra colonial. Tudo o que tivesse a 
palavra África no título, entrava na lista, já que a versão oficial da guerra não 
podia ser contrariada. 

A Livrelco conseguia fazer entrar no nosso país muitas dessas edições 
estrangeiras. Fazê-los passar pela fronteira era sempre motivo de grandes 
preocupações. Dentro dos pacotes com os livros autorizados vinham os 
“camuflados” os outros que estavam na lista dos censurados. Quando o 
despachante da alfândega não dava por “eles” lá chegavam à cooperativa para 
serem divulgadas obras de: Lenine, Marx, Engels, Che Guevara, Fidel de 
Castro, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Sartre, Simone de Beauvoir, Simone Weill, 
Bakunine, etc., etc… Mas, quando descobriam os livros nos ditos pacotes era 
logo tudo apreendido. 

Das edições em língua portuguesa lembramo-nos de autores como: 
Soeiro Pereira Gomes, Manuel Alegre, Jorge Amado, Cardoso Pires, Gorki, 
Cardoso Pires, etc. Os temas tabu eram muitos: tudo o que tivesse a ver com 
sexo, fosse ele de poesia, científicos, ou outros, era tudo censurado. Foram 
proibidas e retiradas do mercado obras como: a Antologia da Poesia Erótica e 
Satírica, de Natália Correia, As Novas Cartas Portuguesas, O Segundo Sexo, 
entre outras. Até os posters do Che Guevara, que tínhamos nas nossas salas 
de trabalho, eram sempre retirados e levados. Voltávamos a pedir mais ao 
estrangeiro e quando chegavam eram colocados precisamente nos mesmos 
sítios. 

Quando a PIDE vinha trazia sempre uma longa lista com a indicação dos 
títulos considerados perigosos, subversivos, contra a moral e os bons 
costumes. Chegavam, punham-se a mirar os livros expostos nas mesas e a 
farejar nas prateleiras e em tudo o que considerassem suspeito. Mas havia 
sempre uns esconderijos (falsas estantes, debaixo das cadeiras de trabalho, 
etc..) onde rapidamente conseguíamos esconder alguns dos títulos procurados. 
Tínhamos sempre vários esconderijos que nunca foram descobertos pelos 
pides.  

Alguns dos pides que iam à Livrelco eram muito ignorantes. Recordamos 
um desses momentos, em que apareceram por lá; foram direitos à sessão 
técnica e tiraram todos os exemplares do livro intitulado Betão Armado, das 
edições “Mir de Moscovo”, indicado nos cursos de engenharia. Não constava 
da lista, mas com a palavra “Armado e Moscovo”, era perigoso e tinham medo 
de que aqueles esquerdistas os utilizassem em ações de guerrilha, ou qualquer 
coisa assim!!! E lá foram os livros técnicos levados para a António Maria 
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Cardoso e deixados os autos de apreensão. Também um dia estiveram perante 
uma obra de Lenine, pois a editora tinha colocado como autor o nome de 
Vladimir Illitch Ulianov. Como este nome não lhes dizia nada, ainda bem, o livro 
foi deixado no mesmo sítio. 

As visitas da PIDE/DGS foram múltiplas ao longo da vida da Livrelco. Os 
corpos gerentes estavam habituados a isso e as trabalhadoras também. Os 
momentos das “visitas” indesejáveis eram sempre vividos com uma certa 
tensão e muito incómodo por mais uma visita. Os corpos gerentes eram 
frequentemente chamados à rua António Maria Cardoso, sede da PIDE, para 
serem interrogados sobre as práticas da cooperativa e a política de escolha 
dos livros. 

Viviam-se tempos de grande agitação política estudantil e de grande 
denúncia da ditadura fascista, da repressão policial, da guerra colonial. 
Recordamos os impressos de denúncia da guerra colonial que passávamos ao 
stencil na Associação de Estudantes, da Faculdade de Medicina e depois 
distribuíamos “às escondidas” pelas caixas de correio. 

 

A mobilização contra o Decreto 520/71 

A Livrelco era uma cooperativa de âmbito cultural que como os cine-
clubes e outras associações tiveram um papel muito importante na divulgação 
e agitação política nessa altura. Por isso, a Pide e o governo de Marcelo 
Caetano estavam dispostos a acabar com as cooperativas culturais sem fins 
lucrativos. Assim sendo, o governo publicou o Decreto 520/71, que constituiu 
um ataque frontal para tentarem eliminar as cooperativas que exerciam 
atividade que não fosse exclusivamente económica e que eram uma arma de 
luta cultural contra o regime vigente. Este Decreto determinava que todas as 
cooperativas tinham de submeter os seus estatutos, no prazo estipulado, à 
aprovação da autoridade competente. No caso de os estatutos não serem 
aprovados as cooperativas seriam encerradas. 

Criou-se um grande movimento de luta e mobilização que durou meses. 
Havia cooperativas que hesitavam entre entregar, ou não, os estatutos 
(DEVIR), sendo que a Livrelco liderou desde o início esta contestação e a não 
entrega dos estatutos. Houve uma mobilização enorme, de norte a sul do país, 
mobilização de corpos gerentes e empregadas/os, viagens às cooperativas do 
Porto (UNICOOPE), às cooperativas de Alverca, cooperativas da margem sul 
(Barreiro, Seixal, etc.) LIVROP, DEVIR, CED; ÁRVORE, etc. Existiram reuniões 
na Faculdade de Medicina, reuniões no I.S.Técnico, com um grande apoio do 
Dr. Mariano Roque Laia, que nos acompanhava na maior parte destas viagens. 
Um momento histórico de combate às leis opressivas de Marcelo Caetano. Foi 
imensa a luta para que as cooperativas continuassem a existir. Foi a última luta 
da Cooperativa Livrelco e de outras cooperativas culturais em Portugal, contra 
a violência feita ao movimento cooperativista português.  

 

O fim da Cooperativa Livrelco 
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Em Fevereiro de 1972 a Livrelco é encerrada definitivamente pela 
PIDE/DGS. Quando as/os trabalhadoras/es chegaram às 9h00 à Cooperativa 
Livrelco, encontraram o seu local de trabalho selado, em nome do dito decreto. 
Na altura do encerramento a Livrelco tinha 7 mil sócios/as. Tinha sido 
silenciada a Livrelco. Foram muitos/as os/as empregados/as destas 
cooperativas que ficaram no desemprego. Em 1972 é também assassinado 
pela PIDE no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISCEF), 
o estudante Ribeiro dos Santos, amigo e sócio da Livrelco.  

 

A Livrelco foi um lugar de formação 

A Cooperativa Livrelco, corpos gerentes, e empregadas/os 
desempenharam um papel na difusão de obras nacionais e estrangeiras 
proibidas pelo Estado fascista. Assim fazendo, formaram-se e divulgaram 
ideias contidas em livros duma importância capital para a juventude. Cerca de 
3300 obras foram proibidas pela Censura durante os 48 anos dos regimes de 
Salazar e Caetano. Foi um país sujeito a leis que limitavam a liberdade de 
expressão. Aprendemos através das diferentes instâncias, corpos gerentes, 
assembleias-gerais, conselhos de administração, conselho de empregadas/os, 
o caminho da democracia e a necessidade de continuarmos ao “serviço da 
cultura” acessível a todos/as. 

 

2 – A Livraria Opinião de 1973 a 1980 

A Livraria Opinião abriu em finais de 1972, composta por elementos, 
vindos sobretudo, da Livraria Divulgação. Eu e a Cândida passámos a ser 
trabalhadoras desta livraria muito original, situada na Rua Nova da Trindade, 
(em frente ao jornal República), num prédio de 4 andares onde funcionava a 
livraria, a venda de discos, a galeria de arte e um pequeno bar. 

Até 1974 foi ponto de encontro de jornalistas, escritores, gentes das 
artes, cantores de intervenção. Nessa época, a maior parte dos jornais (Diário 
de Lisboa, Diário Popular, A Capital, O Século, A Bola, O Record) tinham as 
suas instalações no Bairro Alto, perto da “Opinião” e o Conservatório estava 
próximo. Era também um espaço onde se podiam encontrar as publicações 
proibidas de livros nacionais e estrangeiros; de jornais, revistas e discos. Ao fim 
da tarde, a livraria Opinião era ponto de encontro onde se discutiam ideias 
culturais e não só. 

A Livraria Opinião também sofreu com a censura existente até ao 25 de 
Abril de 1974. Várias foram as visitas indesejáveis da odiosa PIDE, portadora 
da longa lista, com a indicação dos títulos considerados subversivos, para 
levarem os livros e discos proibidos. Mas não nos intimidavam e 
continuávamos a encomendar e a divulgar muitas das publicações proibidas 
pelo estado fascista. Daí a existir na Opinião o disco Cantigas do Maio, de José 
Afonso, que no dia 24 de Abril de 1974 foi comprado pelo Carlos Albino, na 
altura jornalista do jornal República e, que nessa madrugada passaria na Rádio 
Renascença como senha para a saída das tropas revoltosas que fizeram o 25 
de Abril.  
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Depois de 1974, a Livraria Opinião passou a ser ponto de encontro de 
muitos refugiados políticos, vindos dos seus países de acolhimento, que 
queriam saber mais sobre a revolução dos cravos e desejavam permanecer 
entre nós. Eram sobretudo pessoas que tinham «fugido» da América Latina 
(Chile, Argentina, Brasil; Uruguai, Bolívia etc.) países onde existia grandes 
ditaduras militares. Foram tempos de grande intensidade e enriquecimento 
político. O 25 de Abril libertou-nos duma ditadura de 48 anos. A censura tinha 
finalmente sido abolida.  

A Opinião teve também um papel muito importante na venda de livros, 
revistas, discos, filmes, proibidos em Espanha, junto de público espanhol. 
Organizámos vários ciclos de cinema, em zonas fronteiriças (norte, centro, sul) 
com a Espanha. Além da projeção e debate dos filmes tínhamos também 
exposição e venda de livros, revistas, discos. Estes ciclos foram sempre muito 
participados por pessoas que vinham de Espanha, que assim tinham 
oportunidade de ver os filmes e adquirir os livros e discos, proibidos em 
Espanha, ainda sob o regime do ditador Franco. 

Para mim e para a Cândida Ferreira todas estas vivências foram a nossa 
escola política e constituíram também um espaço para a nossa emancipação 
como mulheres. 
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Uma rapariga numa vila industrial  
Isabel do Carmo, médica, autora. 

 

Quando eu nasci e na zona onde eu nasci, o Barreiro era dominado pelo 
caminho de ferro, que aí se estabelecera no final do século XIX. O percurso 
das mercadorias para saírem ou entrarem em Lisboa era a travessia do Tejo e 
depois os vagões do caminho de ferro. Era o que acontecia por exemplo com a 
cortiça. A instalação do caminho de ferro, com a estação, a construção e a 
conservação da linha e sobretudo as oficinas, deu origem a uma concentração 
operária, que viria a determinar muito da sua história. A concentração industrial 
da Companhia União Fabril (CUF) foi posterior, situava-se no outro polo da vila 
e teve características diferentes. Havia, neste país pouco industrializado, só 
algumas zonas de concentração operária e daí o seu protagonismo no 
movimento social. Barreiro e Marinha Grande foram pontos especiais na 
revolução republicana, nas greves durante a República, na resistência à 
ditadura e na organização política. Mas não encontramos no Barreiro grandes 
nomes ligados ao exercício do poder político e muito menos nomes ligados à 
rede de influências e poder do dinheiro. Alfredo da Silva e seus descendentes e 
colaterais não eram do Barreiro e pouco ou nada por lá passavam. 

Nesta terra, as suas características muito urbanas, industriais e de 
trabalho, levaram à constituição de muitas sociedades de recreio, pequenas ou 
grandes associações, pequenos e médios clubes de futebol. A população auto-
organizava-se dessa forma, muitas vezes para efeitos lúdicos (bailes, futebol), 
outras para efeitos de instrução e cultura – teatro, cinema, conferências, 
concertos, cursos. Era vulgar as pessoas dizerem que pertenciam aos 
“Franceses”, aos “Penicheiros”, ao “Luso”, aos “Galitos”, ao “Leça”, ao 
“Palmeiras”, ao “22”. 

Terra de operários de vários estratos e de uma pequena burguesia um 
pouco acima, estas várias pertenças não deixavam de estabelecer subtis 
diferenças não ditas. 

Havia uma escola de esperanto, onde o meu pai era professor. E a 
minha memória está tão ligada ao esperanto e às suas ideias, que não me 
lembro se foi antes ou depois de eu nascer que a escola foi fechada pela 
polícia do Estado Novo. De qualquer modo eu convivi nos anos da minha 
infância com esperantistas. Eu própria aprendi esperanto e só quando cheguei 
ao liceu com dez anos e passei a aprender francês e ao que parece a baralhar 
as duas línguas, a viva e a imaginada, é que o meu pai achou por bem parar 
com o ensino do esperanto. Mas ainda hoje tenho os livros, que simbolizam 
esse maravilhoso sonho de uma língua universal. No andar por cima da minha 
casa, vivia uma família que era secretamente comunista, como muitos da 
minha rua e em que um dos filhos era esperantista. E foi através do esperanto 
que conheceu uma rapariga holandesa e com ela casou e viveu, comunicando 
os dois apenas através dessa língua inventada. Lembro-me de nós os 
visitarmos e de toda aquela visita decorrer em esperanto. A língua era 
composta por palavras, substantivos, verbos e tudo o resto, retiradas às várias 
línguas europeias, numa construção em puzzle, guardando as fonéticas 
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originais, num internacionalismo equitativo. Tudo isto é como se tivesse sido 
um sonho que se esfumou, como se estivesse a falar de um mundo imaginário. 

Mas era o meu mundo da infância. Os outros dois professores de 
esperanto eram o Manuel Firmo e o Manuel Bôto, anarco-sindicalistas. Ora 
como eles partiram para Espanha, para integrar as Brigadas Internacionais, em 
1936, foi muito antes de eu nascer que a escola foi fechada. Em matéria de 
escola a funcionar à noite e onde eu ia com o meu pai, que organizava os 
trabalhos de secretaria, o que existia então era o Instituto dos Ferroviários, que 
tinha sido fundado pelo meu avô Carmo e que funcionava como internato para 
os órfãos de ferroviários. À noite havia aulas para trabalhadores, que 
consistiam em desenho industrial, matemática e português. 

Só quando o Manuel Firmo e o Manuel Bôto fizeram o seu percurso com 
a derrota dos republicanos espanhóis, a fuga para França, o regresso, a 
clandestinidade e o Tarrafal é que eu, criança ainda, tomei contacto com 
aquelas maravilhosas histórias de aventuras, que englobavam as respetivas 
mulheres, D. Pepita e D. Angélica. Qualquer delas era muito diferente do 
padrão respeitável da mulher do Barreiro, recatada e sobretudo “honrada”. E de 
qualquer modo, a barreira do Tejo e a sua forçada travessia a barco 
estabelecia uma fronteira e um isolamento. Éramos mais provincianos em 
matéria de hábitos e costumes. E havia na sociedade portuguesa esta questão 
paradoxal. A moral dominante era a da classe dominante. Nós não éramos 
católicos, nem acreditávamos no céu nem no inferno, nem falávamos de 
pecado, mas a grelha moral de leitura republicana ou mesmo comunista era 
sobreponível à da Igreja. Aliás era um orgulho dizer que, sem Deus nem Diabo, 
nos regíamos por leis de conduta tão retas. Isto aplicava-se particularmente às 
raparigas e às mulheres. A virgindade era uma questão de honra, o casamento 
civil tinha os preceitos do religioso, as mulheres estavam sujeitas ao domínio 
masculino, toda a hierarquia patriarcal estava preservada. Estes princípios 
determinaram a vida das pessoas do sexo feminino durante gerações. Na 
família, na escola, no trabalho, as mulheres foram sujeitas a estas regras e a 
este duplo poder, o das classes e o das famílias, que lhes moldavam a vida. O 
mais curioso é que isto se replicava nas organizações políticas clandestinas, 
onde as mulheres foram formiguinhas heroicas das redes subterrâneas e das 
lutas.  

As mães solteiras, os abortos clandestinos e os seus seguimentos 
hospitalares foram sobretudo um pesadelo para as classes mais pobres. Mas 
era um mal que atravessava a sociedade. 

Com os anos sessenta do século XX e sobretudo com o aparecimento 
da pílula anticoncecional, a estrutura social começou a abalar, apesar da 
ditadura. Mas foi o movimento revolucionário do 25 de Abril de 1974, que 
começou a mudar tudo rapidamente. No entanto, a mudança está longe de 
chegar ao fim. E dentro das cabeças é tudo mais lento do que nas leis.  
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Mulheres na política portuguesa  
Maria Antónia Pires de Almeida, Doutorada em História 
Contermporânea, Investigadora do CIES, ISCTE, IUL, mafpa@iscte.pt.  

 

Resumo:  

A revolução de 25 de abril de 1974 alterou a participação das mulheres na 
política portuguesa. A partir de uma perspetiva histórica, este artigo oferece 
uma resenha da legislação e uma avaliação sociológica da classe política 
portuguesa com o objetivo de abordar a questão do género. Apesar do regime 
democrático estar quase a atingir as quatro décadas de existência, a realidade 
é que ainda se verifica uma sub-representação das mulheres nos cargos de 
representação política em Portugal. Em todos os níveis de governo avaliados 
as mulheres têm níveis mais altos de escolaridade e profissões com maior grau 
de especialização, especialmente nas áreas do ensino e da gestão. Os partidos 
mais à esquerda apresentam maior equidade de género.  

Palavras-chave: política portuguesa, mulheres, transição, democracia, 
participação. 

 

A revolução de 25 de abril de 1974 e a transição para a Democracia 
alteraram a participação das mulheres na política portuguesa, assim como o 
seu acesso aos cargos de representação. A partir de uma perspetiva histórica, 
este artigo oferece uma resenha da legislação e uma avaliação sociológica da 
classe política portuguesa com o objetivo de abordar a questão do género 
nesta temática. O regime democrático está em vigor desde a aprovação da 
Constituição da República em 1976 e das primeiras eleições legislativas 
realizadas em 25 de abril de 1976. Apesar das suas quase quatro décadas de 
existência, a realidade é que ainda se verifica uma sub-representação das 
mulheres nos cargos de representação política em Portugal, tanto eleitos como 
nomeados, o que se inscreve no tema mais vasto do acesso deste género a 
todos os aspetos da vida social, económica e cultural. Contudo, em todos os 
níveis de governo avaliados as mulheres têm níveis mais altos de habilitações 
académicas e apresentam classificações profissionais com maior grau de 
especialização, especialmente nas áreas do ensino e da gestão. Sem surpresa, 
são os partidos mais à esquerda que apresentam maior equidade de género.  

A questão inicial desta investigação foi a seguinte: será que o regime 
democrático aumentou a participação política das mulheres em Portugal, 
influenciando o acesso a cargos eletivos? Para responder a esta questão, 
resume-se aqui a participação das mulheres nos cargos políticos portugueses 
ao longo do século XX e aferem-se as consequências da transição da para a 
democracia. 

 

Um pouco de História: 

A presença das mulheres na política aumentou a nível mundial ao longo 
do século XX e está bem documentada. Em Portugal a primeira mulher a votar 
chamava-se Carolina Beatriz Ângelo. Era uma médica, viúva e mãe que em 
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1911 invocou a sua qualidade de chefe de família para votar nas eleições para 
a Assembleia Constituinte. Na falta de leis específicas sobre o género, e dado 
que não lhe foi reconhecido o direito à inscrição como eleitora, recorreu aos 
tribunais, tendo-lhe sido concedido o direito de voto pelo Juiz João Baptista de 
Castro, pai da escritora Ana de Castro Osório. Como consequência, a lei foi 
alterada, negando-se o direito de voto às mulheres, ainda que chefes de 
família. Ainda antes da instituição do Estado Novo, com a Constituição de 
1933, foi emitida a primeira lei que concedeu o direito de voto às mulheres, 
mas limitado às chefes de família ou detentoras de diplomas de ensino 
secundário ou superior. O Decreto nº 19.894, de 05/05/1931 previu, pela 
primeira vez, expressamente, o voto das mulheres nas eleições dos vogais das 
juntas de freguesia e do poder legislativo, quando chefes de família; porém, 
enquanto para os eleitores do sexo masculino bastava saberem ler, escrever e 
contar, para as mulheres era necessário comprovar por diploma os cursos 
secundário ou superior; dois meses depois, o Decreto nº 20.073, 15/07/1931 
alargou o voto das mulheres às cidadãs emancipadas e previu a possibilidade 
destas exercerem funções públicas nos respetivos concelhos, na qualidade de 
vereadoras. Em 1945 o voto das mulheres foi alargado às eleições para o 
Presidente da República e para a Assembleia Nacional: o Decreto-Lei nº 
35.426, 31/12/1945 definiu como eleitores os cidadãos portugueses do sexo 
masculino, maiores ou emancipados, que soubessem ler e escrever português, 
ou, caso não o soubessem, que pagassem ao Estado impostos não inferiores a 
100$00; e os cidadãos portugueses do sexo feminino, maiores ou 
emancipados, com as seguintes habilitações mínimas: curso geral dos liceus, 
curso do magistério primário, cursos das escolas de belas artes, cursos dos 
conservatórios, cursos dos institutos industriais e comerciais. 

Nestas circunstâncias, entre 1934 e 1973 apenas 14 mulheres estiveram 
representadas na Assembleia Nacional e na Câmara Corporativa, muitas delas 
com cargos dirigentes na Mocidade Portuguesa e na Obra das Mães pela 
Educação Nacional e no Instituto Maternal, e apenas uma exerceu o cargo de 
Subsecretária de Estado da Assistência, Maria Teresa Lobo em 1971 (Vargas, 
2000: 43-44, Cruz, Pinto, 2004-2005). Ana Vargas fez uma investigação sobre 
este tema no resto do mundo: a Nova Zelândia foi o primeiro país a dar o 
direito de voto e de ser eleitas às mulheres, em 1893, seguida da Austrália em 
1902. Na Europa o primeiro país foi a Finlândia, já na década de 1930. 
Espanha foi em 1931, França em 1944 e, logo nas primeiras eleições de 1945 
foram eleitas 33 mulheres neste país, representando 5,5% (Vargas, 2000: 58-
59).  

Com a transição para a democracia em Portugal, a lei eleitoral 
estabeleceu pela primeira vez a igualdade total dos sexos (Decreto-Lei nº 621-
A/74, de 15/11/1974), assim como várias outras leis abriram caminho para a 
igualdade dos direitos cívicos, sociais e políticos. As comissões administrativas 
das câmaras municipais foram os primeiros órgãos políticos a terem mulheres 
como presidentes em 1974, em simultâneo com a nomeação da primeira 
mulher a exercer o cargo de secretária de Estado da Segurança Social do 
Primeiro Governo Provisório, em 16 de maio de 1974, e logo a seguir ministra 
dos Assuntos Sociais nos segundo e terceiro Governos Provisórios entre julho 
de 1974 e março de 1975: Maria de Lourdes Pintasilgo, que também foi a 
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primeira e única mulher a exercer o cargo de Primeiro-Ministro, em 1979. A 
partir das primeiras eleições em 1976, um número crescente de mulheres 
começou a ser eleito tanto para a Assembleia da República, como para as 
Câmaras Municipais, e depois para o Parlamento Europeu, assim como 
algumas foram nomeadas para cargos de governo (Almeida, 2009).  

No entanto, apesar de não existir formalmente qualquer discriminação 
entre homens e mulheres, “o que não impede que, por razões culturais, 
económicas e sociais de facto se verifiquem” (Caracterização dos Eleitos…, 
1986: 227), verifica-se ainda em Portugal, como na maioria dos países, uma 
“sub-representação feminina nos órgãos de poder político” (Viegas, Faria, 
1999a, 1999b), que se explica pela existência de uma discriminação encoberta 
contra as candidatas dentro dos próprios partidos e pela falta de tempo, 
energia e redes de socialização política disponíveis para as mulheres: “the 
existence of (covert) discrimination against women-office-seekers, lack of time, 
energy and networks for women often taking up domestic tasks and a political 
socialisation stressing a gender based division of (political) labour help to 
understand why ‘politics remains a man’s game’” (Steyvers, Reynaert, 2006: 
46). 

 

Mulheres no Governo: 

Em 1979, pela primeira vez e única até agora, uma mulher foi nomeada 
Primeiro-Ministro num governo que durou 5 meses: Maria de Lurdes 
Pintassilgo, uma engenheira química que já fora deputada da Câmara 
Corporativa e que tinha sido ministra dos Assuntos Sociais do terceiro governo 
provisório de Vasco Gonçalves. A sua carreira posterior incluiu cargos como 
embaixadora da UNESCO, conselheira do Presidente Ramalho Eanes e 
deputada ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista em 1986. A primeira 
mulher ministra foi convidada para o governo de Cavaco Silva em 1985. Em 
resumo, a participação de mulheres em governos entre 1976 e 1995 limitou-se 
a seis Ministras, 33 Secretárias de Estado e quatro Subsecretárias de Estado, 
o que representa 5,8% do total dos membros dos governos deste período.  

 

Governadoras civis:  

O cargo de governador civil também se manteve um exclusivo masculino 
até 1980, ano em que foi nomeada a primeira governadora civil, mais 
precisamente no distrito de Évora. Até 1994 foram nomeadas mais três 
mulheres para este cargo, o que, para um total de 114 governadores civis 
nomeados entre 1974 e 1994 representa 3,5% (França, 1994). Em Lisboa foi 
nomeada a primeira vice-governadora civil em 1974, o que confirma a 
conclusão de “as mulheres têm mais facilidade em ocupar posições 
secundárias do que posições primordiais” (Viegas, Faria, 1999b: 51).  

 

Deputadas:  

Houve 19 mulheres eleitas para a Assembleia Constituinte de 1975, 
constituindo 7,7% do total dos deputados. Nas primeiras eleições legislativas, 
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realizadas em 25 de abril de 1976, foram eleitas 13 deputadas à Assembleia da 
República, o que representou apenas 4,9% do total nesse ano. Entre 1979 e 
1991 foram eleitas uma média de 18 deputadas em cada legislatura: 7,25%. 
Em 1995 o panorama alterou-se, com a eleição de 32 mulheres, 13,9%; em 
1999 já foram eleitas 40, representando 17,3% dos deputados; em 2002 foram 
44, 19,2%, e em 2005 o número chegou aos 62: 27%. Nestes anos, o Partido 
Comunista teve sempre a maior percentagem de mulheres eleitas, seguido do 
Partido Socialista. A entrada do Bloco de Esquerda no Parlamento veio alterar 
esta situação, já que este partido inseriu nos seus estatutos a obrigatoriedade 
dos 50% da representação de género. 

 

Quadro I: Assembleia da República em 2005 

2005 
Total dos 
Deputados Mulheres % 

PS 121 47 38,84 

PSD 75 7 9,33 

CDS 12 1 8,33 

PCP/PEV 14 3 21,43 

BE 8 4 50,00 

Totals 230 62 27,00 

 

Tal como no governo, os deputados portugueses refletem uma evolução 
das elites políticas portuguesas no sentido de habilitações cada vez mais altas 
e técnicas. Verificam-se variações entre os partidos. Por exemplo, em 1975, 
80% dos deputados do Partido Comunista Português tinha apenas o ensino 
secundário e os partidos de direita apresentavam as mais altas percentagens 
de licenciados. Atualmente os partidos apresentam perfis dos seus eleitos que 
são muito semelhantes. As principais profissões estão ligadas ao Direito, 
seguidos de gestores e professores. No que diz respeito à idade, os deputados 
das primeiras legislaturas eram muito mais novos do que os do final dos anos 
90, estando a verificar-se atualmente uma renovação.  

 

Presidentes de Câmara:  

Com a transição para a democracia verificou-se uma completa 
descontinuidade das elites políticas locais (Almeida, 2013). Tradicionalmente 
os presidentes das câmaras eram proprietários rurais, especialmente no Sul, 
ou pessoas ligadas a profissões de prestígio local, com habilitações superiores 
numa grande maioria dos casos, destacando-se os engenheiros, oficiais do 
exército, médicos e professores. No regime democrático, o grupo dos 
proprietários rurais foi completamente afastado do cargo de presidente da 
câmara, uma vez que os critérios de recrutamento foram alterados, com o 
cargo a passar de nominativo para eletivo.  

No que diz respeito às habilitações, apesar de um período transitório no 
qual se verificou a nomeação de pessoas com habilitações muito mais baixas 
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para as comissões administrativas que geriram as câmaras até às primeiras 
eleições de 1976, e depois alguns foram eleitos, atualmente verifica-se uma 
recomposição do grupo no sentido dum maior nível de escolaridade, tal como 
na sociedade portuguesa em geral. 

Foi nas comissões administrativas nomeadas entre 1974 e 1976 que 
pela primeira vez houve mulheres a ocupar o cargo de presidente de um 
município. Apesar de algumas câmaras já terem incluído mulheres no seu 
corpo de vereadores, como por exemplo a de Ponte de Sor entre 1957 e 1961 
ou Loulé em 1973, (Drª Jovita Sousa Maia de Carvalho em Ponte de Sor, 
Livros de Actas, Arquivo da Câmara Municipal da Ponte de Sor, e Drª Isilda 
Maria Renda Pires Martins em Loulé), esta possibilidade já existia desde o 
referido Decreto nº 20.073, 15/07/1931. Em 22 de maio de 1973 foi nomeada a 
primeira mulher vice-presidente de câmara no concelho de Gouveia, distrito da 
Guarda (Maria de Lurdes Fernandes de Almeida, Licenciada em Direito, Diário 
do Governo IIª série, nº 123, 25/05/1973). Contudo, durante o período do 
Estado Novo não houve uma única mulher a exercer o cargo de presidente da 
câmara. Havia, contudo, mulheres como chefes de secretaria e tesoureiras nas 
câmaras municipais, portanto trabalhos administrativos. 

As primeiras mulheres nomeadas presidentes de comissões 
administrativas foram: na Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, Aldina Ester 
Ribeiro da Silva Graça, licenciada em Direito, notária, e em Oleiros, distrito de 
Castelo Branco, Maria Guiomar Romão, doméstica (Portarias de 08/07/1974, 
DG II, nº 178, 01/08/1974, e de 14/09/1974, DG II, nº 233, 07/10/1974). No total 
foram nomeadas nove mulheres, o que corresponde a 1,9% do universo 
considerado. Entre os 227 vice-presidentes nomeados para as comissões 
administrativas, seis eram mulheres, o que corresponde a 2,6%. De um total de 
2547 membros destas comissões, incluindo vogais, apenas foram nomeadas 
92 mulheres, ou 3,6%.  

Depois de meio século de presidentes de câmara nomeados pelo 
Ministro do Interior, por proposta do governador civil do distrito, as primeiras 
eleições autárquicas realizaram-se em 12 de dezembro de 1976. Os 
presidentes das câmaras passaram a ser eleitos, depois de propostos pelos 
partidos políticos. Os critérios de elegibilidade incluem a relação direta com os 
eleitores, o passado profissional e social e as caraterísticas demográficas e 
sociológicas da região em causa. Salienta-se também o trabalho social 
realizado, em vez do capital possuído, que era de facto critério de nomeação 
do regime anterior. 

Houve 1170 presidentes de câmara em Portugal entre 1976 e 2005 e 
apenas 37 mulheres, ou 2,8% do total dos eleitos nesse período. Analisando as 
habilitações dos presidentes de câmara neste período, verifica-se que 44% 
tinham uma licenciatura e 9% uma habilitação técnica. Quando às categorias 
profissionais dos presidentes de câmara neste período, salientam-se os 
profissionais liberais com 26,2%, os professores com 18,1% e os funcionários 
públicos com 11,4%. As 37 mulheres presidentes de câmara apresentam 
maiores percentagens de profissões liberais especializadas, com licenciatura, 
maioritariamente professoras e economistas.  
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Quadro II: Presidentes das Câmaras 1976 – 2005  

Datas das 
eleições 

Mulheres 
eleitas % 

Homens 
eleitos % Total 

1976 5 1,6 299 98,4 304 

1979 4 1,3 301 98,7 305 

1982 6 2 299 98 305 

1985 4 1,3 301 98,7 305 

1989 7 2,3 298 97,7 305 

1993 5 1,6 300 98,4 305 

1997 12 3,9 293 96,1 305 

2001 16 5,2 292 94,8 308 

2005 19 6,2 289 93,8 308 

Totais 78   2672   2750 

Médias 8,7 2,8 296,9 97,2 100 

 

As mulheres presidentes das comissões administrativas tinham estudos 
superiores em 55,5% dos casos, enquanto os homens os tinham em apenas 
49,2%; somando os vogais, as mulheres apresentavam habilitações superiores 
em 64,13% dos casos, enquanto os homens em apenas 25,1%. Durante o 
período eleitoral, entre 1976 e 2005, 58% das mulheres tinham habilitações 
superiores, enquanto os homens tinham apenas 43%. No que diz respeito aos 
grupos profissionais, as mulheres presidentes das comissões administrativas 
apresentam uma maioria de 55,5% de professoras e especialistas das 
profissões intelectuais e científicas: três professoras do ensino secundário e 
duas licenciadas em Direito (uma conservadora do registo civil e uma notária), 
enquanto os homens destes grupos representam apenas 45,3%. Ao longo do 
período eleitoral as mulheres aumentaram esta percentagem para 59%, 
enquanto os homens desceram para 44%. Estes dados confirmam que as 
“mulheres eleitas apresentam nível sócio-profissional superior à média dos 
eleitos” (Organização das mulheres comunistas, 2003: 73). Quanto à 
distribuição geográfica das mulheres na presidência das câmaras: salientam-se 
os distritos do litoral com 71% e os valores mais altos nos distritos de Lisboa, 
Setúbal e Aveiro, o que coincide com as taxas de atividade feminina por região 
(Viegas, Faria, 1999b). 
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Quadro III: Mulheres presidentes de câmara, distribuição por distrito, 
1976-2005 

Distribuição, por distrito, das 
mulheres presidentes de câmara, 
1976-2005: Nº % 

Angra do Heroísmo 1 3,2 

Aveiro 4 12,9 

Castelo Branco 2 6,5 

Coimbra 2 6,5 

Évora 2 6,5 

Faro 1 3,2 

Guarda 1 3,2 

Leiria 1 3,2 

Lisboa 4 12,9 

Ponta Delgada 1 3,2 

Portalegre 2 6,5 

Porto 2 6,5 

Santarém 2 6,5 

Setúbal 5 16,1 

Viana do Castelo 1 3,2 

Total 31 100 

 

Este grupo apresenta uma média de idades na tomada de posse de 44,3 
anos, mais alta que a média total de 43,4, o que nos permite afirmar que as 
mulheres são em geral eleitas com mais idade do que os homens. O tempo 
médio de duração dos seus mandatos é de 7,3 anos (pouco abaixo da média 
geral de 8,4) e são maioritariamente naturais de outros concelhos: 50% são de 
outros distritos, 22,7% são do mesmo distrito, mas de outro concelho e apenas 
27,3% são naturais do mesmo concelho onde foram eleitas (contra os 64,4% 
do total). A residência é também no próprio concelho em 90% dos casos e mais 
7% no mesmo distrito. As opções partidárias das mulheres eleitas repartem-se 
por 38,7% do PSD, 29% do PS e 29% do PCP e suas coligações. Apesar do 
PSD ser o partido que reúne a maior parte das mulheres eleitas, são os 
partidos mais à esquerda do espectro político que detém a maioria: somando o 
PS com o PCP e suas coligações, obtemos um total de 58%, o que aplica a 
Portugal as conclusões de Ronald Inglehart e Pippa Norris, quando afirmam 
que, na maioria das nações no presente, as mulheres têm valores mais à 
esquerda e também votam mais à esquerda (Inglehart, Norris, 2003: 99). Mas 
não confirmam, a nível local, a afirmação de José Manuel Leite Viegas e Sérgio 
Faria de que “em termos partidários, o PCP e as coligações eleitorais por ele 
integradas são a força política que mais tem investido no sexo feminino” 
(Viegas, Faria, 1999b: 65). 
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Quadro IV: Mulheres presidentes de câmara, distribuição por partidos 
políticos, 1976-2005 

Grupo profissional / Partido 
Político 

CDS / 
PPM PCP PS PSD 

Bancários   1     

Domésticas 1       

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas   4 2 3 

Funcionários Públicos   1 1 3 

Pessoal Administrativo e Similares, 
Pessoal dos Serviços e Vendedores   1     

Professores     5 4 

Quadros Superiores e Dirigentes da 
Administração Pública e Empresas       2 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio   2 1   

Total 1 9 9 12 

 

Acrescento que as mulheres não se destacam pela positiva nos seus 
comportamentos enquanto representantes das populações nos cargos que 
ocupam. No poder local as autarcas acabam por ter os mesmos 
comportamentos dos homens nos mesmos cargos, incluindo os casos de baixa 
transparência e mesmo de corrupção.  

 

Deputadas europeias: 

Para completar o retrato da representação política das mulheres, 
podemos ver as percentagens das deputadas portuguesas eleitas ao 
Parlamento Europeu. 

 

Quadro V: Percentagem das mulheres portuguesas eleitas deputadas 
europeias, 1987 – 2004 

 

Datas das 
eleições % 

1987 4,2 

1989 12,5 

1994 8 

1999 18,5 

2004 25 
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Algumas conclusões: 

Em comparação com o panorama internacional, os números aqui 
apresentados colocam Portugal na média da representação das mulheres. 
Ronald Inglehart e Pippa Norris contabilizaram as mulheres como líderes 
políticos e apresentaram os seguintes valores referentes a 2002: 4,7% de 
mulheres eleitas chefes de estado ou de governo e 10% membros de 
governos. Porém, em relação aos países europeus, Portugal encontra-se em 
baixo na lista, por exemplo, da participação das mulheres nos parlamentos: em 
2002 a Suécia tinha 42,7% de deputadas, a Espanha 28,3% e Portugal 19,2%, 
como vimos; França encontrava-se num lugar mais baixo com 10,9% (Vargas, 
2000: 62). Como factores explicativos da crescente participação das mulheres 
nos cargos de poder político, os autores referem que as múltiplas barreiras 
estruturais, institucionais e culturais, têm vindo a desaparecer, como resultado 
da modernização, sobretudo entre as gerações mais novas das sociedades 
pós-industriais (Inglehart, Norris, 2003: 127-129). 

Perante um universo tão reduzido, a caraterização do grupo das 
mulheres presidentes de câmara torna-se necessariamente limitada e quase 
personalizada. De qualquer modo, podemos adiantar que os níveis de 
escolaridade apurados nos revelam habilitações mais altas para as mulheres 
do que para os homens, o que se enquadra na realidade demográfica 
portuguesa. Por exemplo, no que diz respeito à evolução da taxa de 
feminização da população discente e docente no ensino superior, em 
1990/1991 as mulheres matriculadas no ensino superior já eram 55,5%; as 
mulheres que concluíram o ensino superior eram 65,7% e as mulheres 
professoras 37,1% (Viegas, Faria, 1999b: 40). 

Nos governos verifica-se uma tendência para escolher mulheres com 
doutoramentos e especializações nas áreas para as quais são nomeadas. 
Aparentemente o seu recrutamento incide sobre as suas qualidades técnicas, 
mais do que as carreiras políticas prévias.  

A transição de regime introduziu sem dúvida as mulheres nos vários 
níveis de governo, se bem que até agora ainda não tenha havido mulheres 
eleitas para o cargo de Presidente da República, como no Brasil e noutros 
países. No trabalho existe formalmente igualdade de sexos, se bem que, de 
facto, as mulheres ainda sejam uma minoria nos lugares de topo das carreiras 
de gestão. Pode afirmar-se que a participação das mulheres na vida política, 
económica e social beneficiou com o processo de democratização. De qualquer 
modo, ainda há um longo caminho para a verdadeira igualdade de género em 
Portugal. 
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Resumo: 

A História tem privado as mulheres de exercerem a cidadania plena a vários 
níveis. Nas últimas décadas, com a consciência desta discriminação, a 
igualdade de género tornou-se um objetivo a atingir a nível internacional, 
levando a alterações na legislação e à implementação de medidas de ação 
positiva em diversos países do mundo. Estas conduziram um enorme 
progresso em contextos como o da política. Apesar disso, a participação das 
mulheres continua baixa, revelando a existências de outros obstáculos, 
invisíveis. Este artigo apresenta uma síntese de duas investigações, nas quais 
participaram profissionais e não profissionais da política, que permitiu enumerar 
os principais obstáculos à participação e permanência das mulheres na política. 

 

Palavras-chave: política, desigualdades de género, ação positiva, obstáculos. 

 

Contextualização 

As mulheres têm sido discriminadas ao longo da História em razão do 
seu sexo. Até meados do século passado, estavam privadas de todos os seus 
direitos (civis, sociais e políticos) na maior parte dos países ocidentais, estando 
condenadas a viver uma “cidadania parcial”, como refere Rian Voet (1998, 
p.11). 

Ao nível político, como já referi noutros trabalhos (ver, por exemplo, 
Santos, 2010; 2011), a discriminação baseada no sexo ainda é bastante visível. 
Basta olharmos para bases de dados mundiais, como a da Inter-Parliamentary 
Union (IPU, 2014) que nos esclarecem que, salvo algumas exceções, como no 
caso dos países Nórdicos, a discriminação continua a ser, de facto, uma 
realidade mundial. 

No plano das reformas legislativas, de entre os Estados-Membros da 
União Europeia, praticamente todos acordaram o voto às mulheres após a I e II 
guerras mundiais, sendo a Finlândia o primeiro Estado a fazê-lo, em 1906, e 
Portugal o último (ver Santos, 2011, para mais detalhes). 

A verdade é que, até ao século XX, esta realidade, claramente 
discriminatória, era em geral percebida como “normal”, sendo pouco 
questionada. Em meados deste século, no entanto, começou a registar-se uma 
mudança de perspetiva, nomeadamente por parte das instituições 
internacionais, como é o caso das Nações Unidas, do Conselho da Europa e 
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da União Europeia, e as discriminações baseadas no sexo passaram a ser 
percebidas como um grave problema social que era necessário combater (ver, 
por exemplo, Giovanna Procacci e Maria Rossilli, 1997). Em seguida, estas 
grandes organizações internacionais “influenciaram”, por diversas vias, os 
governos de vários Estados-Membros. 

É neste contexto de mudança que surge a estratégia geralmente 
designada “gender mainstreaming”, que reconhece que os direitos das 
mulheres são direitos humanos. Foi, então, introduzida a perspetiva integrada 
de género nas instituições, nas políticas, e nas atividades de planeamento e 
tomada de decisão dos 189 Estados-Membros das Nações Unidas. Foi 
também por esta altura que surgiram as medidas de ação positiva (“affirmative 
action”), políticas, ou programas de ação, que procuram lutar contra a 
discriminação e alcançar a diversidade. Segundo Barbara Bergmann, esta é 
uma solução justa e indispensável para combater um problema crónico na 
sociedade ocidental, consistindo em “planear e atuar para acabar com a 
ausência de determinadas pessoas - que pertencem a grupos que têm sido 
subordinados ou excluídos - de certas atividades, posições ou instituições” 
(Bergmann, 1996: 7). 

No contexto político, Mona Lena Krook e outras/os autoras/es (ver a este 
propósito, por exemplo, Drude Dahlerup, 2008; Dahlerup e Lenita Freidenvall, 
2008; Krook, 2007, 2009; Krook, Joni Lovenduski e Judith Squires, 2009) 
identificaram quatro tipos de medidas que têm sido implementadas em mais de 
uma centena de países de diversas partes do mundo: 1) os lugares 
reservados (são reservados lugares para as mulheres nas assembleias 
políticas, para os quais os homens não são elegíveis); 2) quotas voluntárias 
dos partidos (são adotadas voluntariamente pelos partidos, que se 
comprometem a assegurar um determinado número mínimo, ou percentagem, 
de mulheres para cargos eleitos); 3) as quotas legislativas (adquirem força de 
lei, enquanto parte da lei eleitoral ou obrigação constitucional, e exigem que 
todos os partidos apresentem um determinado número de lugares para as 
mulheres; é um exemplo a “Lei da Paridade”); e 4) as quotas "soft" (estas são 
geralmente designadas por “recomendações”, “diretrizes”, ou outras medidas 
que procurem o equilíbrio entre os sexos). 

Embora estas medidas tenham sido implementadas com sucesso, como 
constitui um excelente exemplo o caso do Ruanda (que se encontra em 
primeiro lugar, no ranking mundial, com 63.8%), a realidade mostra que estas 
não são uma condição necessária, como se verifica pelos casos, raros, da 
Finlândia (42.5%) e da Dinamarca (39.1%), nem são uma condição suficiente, 
como ilustra o caso da França (atualmente com 26%, apesar da 
implementação da Lei da Paridade) e do Brasil (com apenas 8.6%, apesar da 
implementação das quotas baseadas no sexo) (IPU, 2014).  

Apesar de todas as medidas adotadas, a presença das mulheres na 
política continua baixa, não chegando sequer aos 22% a nível mundial (IPU, 
2014). Entre os 198 países do mundo, em 2012 apenas 19 mulheres ocupavam 
os mais altos cargos de poder político: 11 chefes de Estado (entre as quais, 
três rainhas - a da Dinamarca, da Holanda e do Reino Unido - e oito 
presidentes - da Argentina, Brasil, Costa Rica, Kosovo, Libéria, Lituânia, Suíça, 
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Malawi) e oito chefes do Governo (na Alemanha, Austrália, Bangladesh, 
Dinamarca, Islândia, Jamaica, Tailândia, e Trinidad e Tobago). Tal facto é 
revelador da existência de fortes resistências à mudança dos poderes 
instalados no mundo da política. 

 

O caso português 

Em Portugal, só com o 25 de Abril de 1974 é que as mulheres ganharam 
o direito a votar e a ser eleitas sem quaisquer restrições formais. Ao longo de 
duas décadas, elas continuaram praticamente ausentes da política, situando-se 
a percentagem de deputadas entre os 5 e os 8% entre 1974 e 1991. Só em 
1995 se começou a registar uma subida do número de mulheres no Parlamento 
português, tendo praticamente triplicado, desde a Revolução de Abril (26,5% 
em 2011). É possível que para este progresso tenha contribuído o debate em 
torno da “Lei das Quotas” que ocorreu em 1998/1999, pois embora a lei não 
tenha sido aprovada serviu, certamente, para consciencializar a sociedade para 
esta questão discriminatória e as/os “profissionais da política”, em particular 
(Santos, 2010, 2011).  

Porém, a participação das mulheres na política e nos cargos de decisão 
continua, segundo Dina Canço e Fernanda Santos (2011), a ser uma das 
questões críticas no nosso país. Ao nível local, o número de mulheres é ainda 
mais baixo, sendo a evolução nos órgãos do poder bastante inexpressiva (e.g., 
Albertina Jordão, 2005), sobretudo nos cargos onde as medidas não se 
aplicam. Por exemplo, entre as 308 câmaras municipais existentes, foram 
eleitas apenas 23 mulheres para presidentes de Câmara (Canço e Santos, 
2011). 

A verdade é que, em Portugal, os princípios da igualdade instalaram-se 
com lentidão e, frequentemente, através de disposições constitucionais de 
carácter geral. Só, em 1980, com a ratificação da Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (The 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
CEDAW), adotada em 1979 pela Assembleia das Nações Unidas) ficou 
consagrada a possibilidade de implementação destas medidas (Art. 4.º). A 
Constituição da República Portuguesa (CRP) declara o direito a todas as 
pessoas de “tomar parte da vida política e na direção dos assuntos públicos do 
país” (art. 48º, n.º 1) e de aceder, “em condições de igualdade e liberdade, aos 
cargos públicos” (art. 51º, n.º 1). O artigo 109.º da Constituição, na redação 
decorrente da 4ª Revisão Constitucional, em 1997, também colocou novos 
termos do acesso das mulheres aos cargos políticos, passando esta a inserir-
se na classe das constituições que contêm medidas de ação positiva no 
sentido de promover a participação das mulheres na política. 

Em termos de medidas, em 1999, houve, então, uma tentativa (falhada) 
de adotar o sistema de quotas (Proposta de Lei n.º 194/VII, votada na 
Assembleia da República, em Março de 1999). No entanto, há partidos políticos 
que têm procurado integrar mais mulheres nas suas estruturas, quer sem o 
recurso a quotas (como é o caso do Bloco de Esquerda e dos Verdes que, de 
forma informal, procuram a paridade total), quer através da adoção das quotas 
voluntárias dos partidos (no caso do Partido Socialista). Em 2006 (1), foi 
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aprovada a “Lei da Paridade” que requer que as listas de candidatura 
apresentadas à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu e às 
autarquias locais, sejam compostas por forma a assegurar uma representação 
mínima de 33, 3% de cada um dos sexos. Importa salientar que, embora a “Lei 
da Paridade” seja assim designada, não assegura o verdadeiro equilíbrio entre 
os sexos (ou seja, 50-50%). No entanto, engloba dois fatores positivos: o facto 
de especificar o ordenamento nas listas (devendo cada terceiro/a candidata/o 
na lista ser de sexo diferente das/os anteriores) e de prever sanções em caso 
de violação da lei (e.g., a redução do montante de subvenções públicas para as 
campanhas eleitorais).  

 

Para lá dos obstáculos formais 

Logo após ter sido adotada a igualdade na lei, começou-se a perceber 
que não eram apenas obstáculos formais que impediam as mulheres de chegar 
aos cargos de poder. Persistiam barreiras informais (invisíveis, como o vidro), 
que continuavam a dificultar quer o seu acesso ao mundo da política (como se 
houvesse um “muro de vidro”), quer a sua ascensão aos mais altos cargos de 
poder e tomada de decisão (encontrando uma espécie de “teto de vidro”), ou a 
impedir que elas permanecessem nesses cargos muito tempo (fenómeno que a 
literatura tem designado “falésias de vidro”). De facto, mesmo quando as 
mulheres conseguem ultrapassar todas as barreiras e chegar aos lugares de 
topo, como estão frequentemente sujeitas a várias pressões e obstáculos, elas 
acabam por não resistir e abandonam os cargos, como foi verificado, em 1995, 
no nosso país por Ana Maria Bettencourt e Maria Margarida Pereira. 

Alguns fatores identificados na literatura podem, de alguma forma, 
ajudar a explicar a exclusão das mulheres da política e as variações registadas 
entre países. Por exemplo, Christine Pintat (1997) salienta os movimentos 
sociais de fundo, acompanhados de alterações de mentalidades, e os 
progressos económicos e Pippa Norris e Ronald Inglehart (2001) realçam não 
só a importância dos fatores socioeconómicos (tem a ver com os níveis de 
desenvolvimento sócioeconómico, como a proporção de mulheres que ocupa 
cargos de chefia e o seu nível educacional), mas também os fatores culturais 
(tem a ver com as atitudes tradicionais face aos papéis de género) e fatores 
institucionais (prende-se, por exemplo, com a escolha do sistema eleitoral e a 
opção pela adoção de quotas para as mulheres) (2). A este propósito, 
investigadoras/es, como Farida Jalalzai e Mona Lena Krook (2010) e Lena 
Wängnerud (2009), destacam a relevância dos partidos e dos sistemas político 
e eleitoral e, em Portugal, Michael Baum e Ana Espírito-Santo (2009) salientam 
também o papel da ideologia política. 

 

Duas investigações, um contributo – Alguns obstáculos informais 

As nossas investigações teóricas e empíricas sobre esta temática 
permitiram-nos acrescentar que a ideologia meritocrática e ideologia do género 
têm um papel central, constituindo enormes obstáculos quer à entrada das 
mulheres na política, quer à sua permanência nesse mundo masculino (ver, por 
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exemplo, Santos, 2011; Santos e Lígia Amâncio, 2010a, 2010b, 2011, 2012a, 
2012b; Santos, Amâncio e Hélder Alves, 2013). 

De facto, perante a escassa investigação nesta área, em Portugal, há 
mais de uma década que nos temos dedicado às questões da desigualdade de 
género no contexto da política e às medidas de ação positiva que procuram 
combater a discriminação e promover a igualdade entre homens e mulheres. 
Realizámos investigações qualitativas e quantitativas com não profissionais da 
política e com profissionais. Começámos por desenvolver uma investigação 
com estudantes universitárias/os, já detalhada noutras publicações (Santos, 
2004; Santos e Amâncio, 2007, 2010a; Santos et al., 2013), destinada a 
verificar a sua tolerância/resistência às quotas e a analisar a influência da 
ideologia de género na avaliação do mérito, como salienta Iris Marion Young 
(1990), geralmente é percebido como “neutro” pelo senso comum. O Estudo 1, 
revelou, desde logo, uma dificuldade em encontrar uma medida de mérito 
padronizada e “objetiva”. De facto, este estudo mostrou que, embora não 
houvesse um consenso quanto a um perfil de competências padrão para o 
cargo de deputado/a, o conjunto de traços de personalidade emergente (e.g., 
“inteligência”, “pragmatismo” e “convicção”) surgiu particularmente associado 
aos significados do masculino. O Estudo 2 mostrou que as atitudes das 
pessoas face às quotas variam consoante o grupo-alvo das mesmas. De facto, 
as/os participantes revelaram-se mais favoráveis às quotas dirigidas a pessoas 
com deficiências e a regiões subdesenvolvidas do que às quotas dirigidas a 
minorias étnicas e a mulheres. Portanto, as pessoas não parecem ser contra as 
quotas em si, as suas avaliações parecem antes ser influenciadas pelas 
perceções que têm do grupo-alvo das quotas. O terceiro e último estudo desta 
investigação, centrado numa situação de seleção de um/a candidato/a a 
deputado/a através de uma quota, confirmou a relevância da meritocracia, 
sobretudo para os homens, que atribuíram mais mérito, independentemente do 
sexo da pessoa selecionada. Contudo, também revelou que a avaliação que 
as/os participantes fizeram do mérito das/os candidatas/os não é imune à 
ideologia de género, sobretudo a avaliação das mulheres, que variou 
consoante as condições, atribuindo, em geral, mais mérito ao candidato. O 
resultado mostra, assim, que estas mulheres genderizam o mérito, parecendo 
haver uma espécie de dúvida relativamente ao mérito das mulheres no 
contexto político. 

Aproveitando o contexto de implementação da Lei da Paridade em 
Portugal, dedicámo-nos a esta temática no âmbito da minha tese de 
doutoramento (Santos, 2010), com a realização de uma investigação que teve 
como objetivos gerais contribuir para aprofundar os conhecimentos sobre os 
fatores explicativos da desigualdade de género na política e os 
obstáculos/resistências às medidas destinadas a promover a igualdade. 
Procurámos perceber o que pensam as mulheres em geral, enquanto grupo 
dominado, as mulheres políticas, enquanto membros do grupo dominado que 
conseguiram ascender ao grupo dominante (i.e., designadas na literatura por 
tokens, porque percebidos como representantes, exemplos da sua categoria e 
não como indivíduos), e os homens, profissionais e não profissionais da 
política, enquanto grupo dominante. A investigação engloba três estudos. Muito 
sinteticamente, numa primeira fase, foi realizado um estudo com entrevistas 
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individuais a 20 profissionais da política (11 deputadas e 9 deputados, com 
idades entre 28 e 62 anos) de todos os partidos políticos com assento 
parlamentar (Santos e Amâncio, 2011) e outro estudo com nove entrevistas de 
grupo a 51 estudantes universitárias/os (26 do sexo feminino e 25 do sexo 
masculino) com idades entre 18 e 41 anos (Santos e Amâncio, 2010a). Numa 
segunda fase, foi realizado outro estudo quantitativo e qualitativo de fontes 
oficiais de dados e de 206 textos da imprensa escrita, durante o ciclo eleitoral 
de 2009 (selecionados concretamente entre Março e Novembro de 2009), para 
medir o in/cumprimento da Lei da Paridade na constituição das listas (Santos e 
Amâncio, 2012b). O conjunto dos resultados destes estudos revela alguns 
fatores explicativos da desigualdade de género na política e da resistência ao 
seu combate (ver Santos e Amâncio, 2012a, para uma síntese das grandes 
conclusões desta investigação). Saliento os seguintes fatores: 

1) a ambiguidade do contexto político leva à tolerância à 
discriminação e à injustiça – De facto, a política é um contexto 
ambíguo, porque não é totalmente fechado a todas as pessoas, nem 
totalmente aberto. É um contexto restrito. Porém, como, por vezes, 
algumas mulheres conseguem ultrapassar as barreiras e entrar, existe 
a ideia de que é possível lá chegar. Dada a incerteza gerada, o baixo 
número de mulheres na política pode levar a diferentes interpretações, 
entre as quais a tolerância à discriminação e à injustiça; 

2) a culpabilização das vítimas/mulheres – A responsabilização das 
mulheres pela situação da desigualdade de género na política foi 
salientada tanto pelas/os deputadas/os, como pelas/os estudantes 
universitárias/os, referindo, nomeadamente que as mulheres se devem 
empenhar mais e mostrar que têm competências. Este tipo de 
discursos, que responsabiliza as mulheres pela situação e nega a 
discriminação social a que as mulheres estão efetivamente sujeitas 
(desresponsabilizando, assim, a sociedade), é um obstáculo à entrada 
das mulheres na política, porque entende que já há igualdade na 
sociedade e que, por isso, já não são necessárias medidas de ação 
positiva; 

3) a genderização da “profissão” da política (exceto no caso das 
deputadas) – Na definição do perfil da/o boa/bom política/o, 
destacaram-se atributos mais associados aos significados do 
masculino, o que significa que a política continua a ser percebida como 
sendo um domínio dos homens; 

4) o convite – Entre as diversas formas de mobilidade apontadas, para 
entrar política e para progredir na “carreira”, destacou-se este 
mecanismo. Ora, sendo a política um mundo tradicionalmente 
masculino, o convite coloca, certamente, as mulheres em 
desvantagem, nomeadamente porque lhes exige uma participação em 
redes e uma visibilidade que elas ainda não têm; 

5) a centralidade da ideologia meritocrática e a genderização do 
mérito – A meritocracia revelou-se fundamental para toda a população 
entrevistada. As deputadas, sobretudo de esquerda, manifestaram-se 
mais conscientes de que o mérito não é neutro, numa democracia que 
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continua androcêntrica. De facto, a avaliação do mérito é influenciada 
pela ideologia do género: no acesso à política e aos cargos de poder, o 
mérito nunca foi critério central no caso dos homens, como o é no caso 
das mulheres, face a quem existe sempre um forte sentimento de 
“desconfiança” ou de “dúvida” quanto à sua competência política. Tal 
facto, revela o mérito é genderizado; 

6) a genderização da esfera privada – As mulheres continuam a estar 
mais ligadas à esfera privada do que os homens. Esta realidade, 
juntamente com o facto de o funcionamento da política permanecer 
bastante masculino, conduz a desigualdades entre homens e mulheres, 
o que coloca as últimas numa situação claramente desvantajosa. Por 
exemplo, a ausência de horários requer uma disponibilidade que se 
coaduna mal com as funções da generalidade das mulheres ao nível 
da vida privada (a quem continua a caber toda a gestão da casa e o 
cuidado da família), sendo, assim, mais difícil não só chegarem à 
política, como depois exercerem a atividade; 

7) o fator socioeconómico – Nesta sequência, o fator socioeconómico 
revela-se importante para que as mulheres políticas consigam 
“conciliar” melhor as vidas política e familiar, permitindo-lhes, 
nomeadamente, recorrer a apoio externo e terem, assim, uma maior 
disponibilidade para a política. 

Em suma, os principais obstáculos identificados são essencialmente 
fatores de natureza institucional e ideológica (Santos e Amâncio, 2012a), 
prendendo-se com a organização político-partidária (espelhada, por exemplo, 
na ausência de horários no mundo da política) e com a persistência de uma 
visão social que continua a manter a ordem de género; que considera que a 
esfera privada é um território feminino e que o mundo da política é um território 
masculino.  

 

Notas: 

(1) Pela Lei Orgânica nº 3/2006, de 21 de Agosto (retificada pela Declaração de Retificação n.º 
71/2006 de 4 de Outubro). Esta lei não se aplica aos órgãos das freguesias com 750, ou 
menos, eleitoras/es, ou para os órgãos dos municípios com 7500, ou menos, eleitoras/es.  

(2) A evolução dos últimos anos, nomeadamente devido às ações e medidas implementadas 
em mais de uma centena de países do mundo, mostra que o padrão não é assim tão claro, 
pelo menos quanto aos fatores socioeconómicos e culturais (ver Jalalzai e Krook, 2010; IPU, 
2014). 
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6. SER FAMOSA É TER O NOME NAS PALAVRAS CRUZADAS 

OU PORQUE O TRABALHO DAS MULHERES É DESVALORIZADO 
 
Texto introdutório 
Albertina Jordão, Mestra em Estudos sobre as Mulheres. 
 

O 5º ciclo da Universidade Feminista foi dedicado ao trabalho. No ano 
em que celebramos os 40 anos do 25 de Abril, o seu impacto no trabalho e no 
emprego das mulheres não podia deixar de ser incluído neste ciclo. O trabalho 
e o emprego das mulheres têm sido tratados como um mundo à parte, veja-se 
a título de exemplo a forma como o “trabalho das mulheres” constituía capítulo 
específico na revisão do regime jurídico do contrato individual de trabalho de 
1969 (Decreto-Lei n.º 49 408/ de 24 de Novembro de 1969).  

A primeira parte do título deste ciclo resulta de um excerto do diálogo 
entre a antropóloga americana Margaret Mead e a sua filha, a partir do Diário 
de Margaret Mead, versão francesa Du Givre sur les Ronces, quando esta a 
questionou sobre a ausência do nome da mãe nas palavras cruzadas. Se a 
mãe fosse famosa figuraria num dos passatempos mais populares do mundo 
ocidental. A segunda parte do título encerra o paradoxo entre a  fama e a 
desvalorização. As diferentes sessões do ciclo conferiram-lhe sentido e 
ajudaram a compreender este paradoxo. 

O trabalho realizado pelas mulheres tem sido socialmente desvalorizado 
ou menorizado. Representava uma mão-de-obra dócil, disciplinada, 
obedecendo sem discussão, cedendo a trabalhar horas extraordinárias, mais 
barata, submissa, pronta a todos os sacrifícios. Em 1927, o decreto n.º 14.498 
referia-se nestes termos ao trabalho das mulheres: “Na grande concorrência 
que as indústrias entre si estabelecem, tanto no mercado interno como no 
externo, é factor capital, para o barateamento do preço do custo, obter mão- 
de- obra fácil e barata. Daí vem o recrutamento de menores e mulheres para as 
fábricas e oficinas”. 

A ordem social e jurídica tratou de separar umas de outros e, assim, 
manter a organização do trabalho convenientemente segregada, 
sectorialmente concentrada e economicamente vantajosa. Por isso fazem 
sentido as seguintes interrogações. “Interessa o que és? Ou o que fazes?”  

Com a industrialização, a progressiva generalização de um novo 
conceito de trabalho — decorrente do primado da economia de mercado e da 
dissociação do trabalhador do produto do seu trabalho, tal como do local, dos 
meios e dos saberes necessários à produção — foi determinante para excluir 
as mulheres da categoria trabalho.  

Esta unidade temática procurou interpelar-nos acerca da construção da 
invisibilidade das mulheres trabalhadoras e sobre o modo como as diferentes 
ciências sociais contribuíram para (des)ocultar e desconstruir mitos e 
generalizações apressadas sobre a divisão sexual do trabalho. A história de 
finais do século XIX e início do século XX é muito esclarecedora quanto à 
conveniente invisibilidade e/ou separação das mulheres, colocando-as à parte. 
A sua participação no mutualismo é uma boa ilustração dessa separação.  



185 

 

É inquestionável, pelo menos desde meados do século XX, a 
participação activa das mulheres no mundo do trabalho, em particular nas 
sociedades ocidentais (como abundantemente se refere em vários estudos). 
No entanto, essa participação tem sido consentida e à custa de salários mais 
baixos, trabalhos mais monótonos, com inserção na economia informal e 
relações contratuais precárias. Muitas das evidências estatísticas da 
participação das mulheres no mundo do trabalho remunerado foram ilustradas 
na sessão sobre dinâmicas laborais, desigualdades de género e precariedades. 
Neste esforço de desocultação importa questionar os “principais indicadores” 
utilizados nas análises sobre o mundo do trabalho, o “seu significado e 
limitações”. Bem como o papel das teorias clássicas “de enquadramento dos 
efeitos da escolaridade e formação na situação laboral”, em particular a teoria 
do capital humano, que parece ser contraditada quando relacionamos as 
habilitações escolares e a ausência de sucesso profissional no caso das 
mulheres jovens. Por isso são necessários novos quadros teóricos, que 
incluam o ciclo de vida, para encontrarmos explicações para a persistente 
discriminação que continuam a enfrentar as mulheres no mundo do trabalho. 

Neste ciclo foram trazidas evidências empíricas que demonstram como a 
“sobressexuação das mulheres” em determinadas profissões tem jogado quer 
em desfavor delas, quer na desvalorização, ausência de reconhecimento e 
melhoria das condições de trabalho dessas profissões. O trabalho doméstico 
associado à “condição servil”, sem direitos e muitas vezes nem sequer 
reconhecido como trabalho e, aquele que tem sido quase exclusivamente 
destinado às mulheres, as operadoras de caixa das grandes superfícies, cujos 
quotidianos laborais são caracterizados pelas rotinas e imprevisibilidades, 
decorrente da desregulação dos horários de trabalho. E que dizer da relação 
sindicalismo e feminismo? Na sessão que lhe foi dedicada referimos que 
ambos parecem gerar o mesmo sentimento de desconfiança e de escasso 
diálogo. Como é percepcionada a acção dos sindicatos, organizações de 
defesa e organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, na promoção da 
igualdade e no combate às desigualdades e às discriminações? Este é um 
domínio que está pouco estudado e que não pode ser visto de forma isolada 
das dinâmicas sociais. Por isso devemos resistir à tentação da crítica fácil e de 
fora que os acusa de reproduzir as desigualdades existentes no trabalho. Ficou 
demonstrado pelas várias áreas disciplinares e abordagens que se registaram 
mudanças significativas na participação das mulheres no mundo do trabalho, 
mas também foi afirmado que mudança não é sinónimo de progresso e que 
contextos económicos mais difíceis são campos férteis para a reconstrução das 
desigualdades. 

Este ciclo foi um Trabalho de: Albertina Jordão, Manuel Abrantes, 
Margarida Chagas Lopes, Inês Brazão, Sara Falcão Casaca, Sofia Alexandra 
Cruz, Sónia Frias, Teresa Pinto, Vera Santana, Virgínia Batista e Virgínia 
Ferreira. 
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A construção da invisibilidade das mulheres trabalhadoras. Uma 
perspetiva histórica  

Teresa Pinto, CEMRI – U. Aberta, tpinto@cemri.uab.pt  

 

Resumo: 

As mulheres sempre trabalharam é já uma expressão recorrente nas 
investigações de diversas áreas do saber, em particular da História, e foi 
utilizada, mesmo, no título de uma obra de Sylvie Schweitzer (2002), para 
sublinhar a importância de orientar as pesquisas para a revelação e 
entendimento dos processos de invisibilização das mulheres trabalhadoras, 
contrariando a noção de que o acesso das mulheres ao trabalho teria sido uma 
conquista do século XX. Este artigo pretende contribuir para clarificar, numa 
perspetiva histórica, como se construiu e continua a construir a invisibilidade 
das mulheres trabalhadoras, através da problematização de alguns dos 
mecanismos que a fabricaram e a sustentam. 

Palavras-chave: História das mulheres; mulheres trabalhadoras, 
domesticidade feminina, género, invisibilidade das mulheres 

 

Introdução 

As mulheres sempre trabalharam é já uma expressão recorrente nas 
investigações de diversas áreas do saber, em particular da História, e foi 
utilizada, mesmo, no título de uma obra de Sylvie Schweitzer (2002), para 
sublinhar a importância de orientar as pesquisas para a revelação e 
entendimento dos processos de invisibilização das mulheres trabalhadoras, 
contrariando a noção de que o acesso das mulheres ao trabalho teria sido uma 
conquista do século XX. Esta noção, no entanto, está de tal forma arreigada no 
senso comum, que a imagem suscitada pela expressão as mulheres sempre 
trabalharam é comummente associada a tarefas do foro doméstico, por efeito 
de uma projeção errónea da ideologia da domesticidade sobre as sociedades 
pré-industriais. 

Este artigo pretende contribuir para clarificar, numa perspetiva histórica, 
como se construiu e continua a construir a invisibilidade das mulheres 
trabalhadoras, através da problematização de alguns dos mecanismos que a 
fabricaram e a sustentam, tais como o insuficiente conhecimento do trabalho 
das mulheres antes e depois da sociedade industrial; a naturalização enraizada 
do paradigma oitocentista da domesticidade feminina; o duplo efeito de 
contaminação da ideologia da domesticidade feminina nos documentos (1) 
legados a partir, sobretudo, de oitocentos, e na interpretação desses dados 
pela comunidade científica; o anacronismo na aplicação de conceitos; e a 
perpetuação de mitos sobre o trabalho das mulheres resultantes dos fatores 
anteriores. 

 

mailto:tpinto@cemri.uab.pt
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1. Alguns mitos sobre o trabalho das mulheres 

Alterando a ordem atrás enunciada, para facilitar a explanação, e sem 
preocupação de exaustividade, que ultrapassaria o âmbito deste artigo, 
recordem-se alguns dos mitos que, parecendo reforçar os percursos de 
mudança da relação das mulheres com o trabalho ao longo da última centúria, 
assentam em pressupostos que as investigações realizadas nas últimas 
décadas no âmbito dos Estudos sobre as Mulheres e do Género não 
confirmam.  

i. As mulheres sempre trabalharam, mas foi a revolução industrial que 
criou oportunidades mais efetivas de trabalho para as mulheres, abrindo-
lhes postos de trabalho nas indústrias e novos empregos no setor de 
serviços e, progressivamente o acesso a carreiras intelectuais e liberais.  

O processo de industrialização reconverteu as atividades laborais de 
muitas mulheres e de muitos homens. A multiplicação das unidades fabris e, 
sobretudo a partir de finais do século XIX, fábricas de grande dimensão, 
salvaguardados os diferentes ritmos e setores de produção industrial em 
função do contexto económico de cada região e/ou país, absorveram 
contingentes importantes de mão-de-obra feminina e masculina, em grande 
parte fruto de movimentos migratórios. Por efeito da divisão sexual do trabalho, 
o trabalho masculino concentrou-se em determinadas indústrias e o feminino 
noutras. Na Grã-Bretanha, na Alemanha, em França, em Espanha e em 
Portugal, entre outros países, assistiu-se à progressiva feminização das 
indústrias têxtil, do vestuário, da alimentação e do tabaco, por exemplo 
(Franzoi, 1987; Perrot, 1998; Folguera, 1997). No que respeita a Portugal, 
Teresa Salgado salienta que nas três indústrias de ponta na segunda metade 
do século XIX, têxtil, tabaco e papel, predominava a mão-de-obra feminina, a 
qual era proveniente do Norte e Beiras interiores (Salgado, 1982). A análise 
diferenciada dos municípios revelou, ainda, “cidades de homens” e “cidades de 
mulheres”, de acordo com as ofertas dos mercados de trabalho (García e 
Pareja, 2002; Baptista, 1999). 

O que sobressai, todavia, no processo de industrialização, é que este 
assentou, desde o seu início, numa pluralidade de mercados de trabalho, ou 
seja, para além da produção realizada em manufaturas e fábricas, verificou-se 
a persistência da produção oficinal e um incremento da produção ao domicílio, 
bem como o desenvolvimento de um conjunto de serviços exigidos pelas novas 
formas de organização social e do trabalho, sendo que estas modalidades 
estavam sobretudo a cargo das mulheres e representavam uma percentagem 
muito significativa dos proventos familiares. O trabalho ao domicílio e o oficinal, 
por exemplo, feminizaram-se e sustentavam determinados sectores da 
indústria fabril na segunda metade do século XIX e primeiras décadas do 
século XX, mas a sua existência não tinha lugar no universo mental coevo 
(Borderias e Pérez-Fuentes, 2009). A alteração das conceções de privado e de 
público e a consolidação da sua antinomia (Ariès e Duby, 1990; Mattoso, 2010) 
determinavam a invisibilidade das atividades produtivas mercantilizadas 
realizadas nos espaços associados ao privado. Em determinados sectores, 
designadamente no têxtil, na confeção e no papel, a intensificação do trabalho 
familiar a cargo das mulheres e realizado ao domicílio constituiu uma condição 
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do próprio desenvolvimento capitalista (Dubesset e Zancarini-Fournel, 1993; 
Franzoi, 1987; Lewis, 1984; Scott, 1994). Acresce que as mulheres se 
inseriram, massivamente, em inúmeros ramos da economia informal e que 
esta, quer gerando novas atividades, quer integrando outras mais tradicionais, 
perdurou como elemento constitutivo do próprio sistema capitalista (Franzoi, 
1987; García e Pareja, 2002). 

ii. As mulheres sempre trabalharam, mas foi a I Guerra Mundial que lhes 
criou condições propícias para trocarem o espaço doméstico pelo das 
indústrias pesadas e outros setores de atividade onde predominava a 
mão-de-obra masculina.  

Os trabalhos historiográficos que procederam a uma análise sexuada, 
ou, se se preferir, a uma análise generizada (2), da I Guerra Mundial 
evidenciaram que esta, ao invés de ter constituído um acelerador da entrada 
das mulheres no mercado de trabalho, correspondeu, sobretudo, a um período 
(curto) durante o qual as diversas forças sociopolíticas, sindicais, patronais e 
governamentais foram consensuais em alterar os parâmetros que estabeleciam 
os trabalhos próprios para cada sexo, ou seja, a reconversão profissional das 
mulheres foi mais significativa do que o aumento do emprego feminino. O 
recrutamento massivo de mulheres para a indústria pesada durante a guerra 
incorporou, essencialmente, empregadas domésticas, desempregadas de 
sectores de atividade afetados pela guerra e jovens em idade escolar e não 
donas-de-casa (Lewis, 1984; Thébaud, 1995; Blunden, 1982). Assim, as 
alterações ocorridas dizem menos respeito ao acesso das mulheres ao 
trabalho e, portanto a um pretenso aumento das taxas de atividade femininas, 
do que a uma reconversão da divisão sexual do trabalho, havendo mesmo 
autoras que defendem que a guerra exacerbou a diferenciação entre os papéis 
atribuídos às mulheres e aos homens (Rudelle, 1997). 

iii. As mulheres sempre trabalharam, mas foi sobretudo no após II Guerra 
Mundial, no contexto dos “trinta gloriosos”, que a percentagem de 
mulheres assalariadas registou um aumento significativo, invertendo a 
curva em U das taxas de atividade feminina e encetando um processo 
incessante até aos nossos dias.  

Os resultados da investigação empírica sobre a história das mulheres e 
das relações sociais entre mulheres e homens, realizada desde os anos 
setenta do século XX e particularmente estimuladas pela introdução do 
conceito de género na análise histórica (Davis, 1996, 19761; Scott, 1986), 
revelaram que a caracterização em U da evolução do trabalho feminino entre o 
último quartel de oitocentos e as décadas de cinquenta e sessenta do século 
XX, com uma acentuada quebra resultante do processo de industrialização e 
uma inversão proporcionada pela entrada massiva das mulheres no mercado 
de trabalho após a II Guerra Mundial, se mostrou inconsistente. Tem sido 
comprovado que, para além do trabalho rural que continuava a absorver uma 
percentagem muito significativa da população ativa feminina, os ofícios e as 
atividades industriais e comerciais contavam com o trabalho das mulheres sem 
ruturas significativas em relação à sociedade pré-industrial. A multiplicidade 
dos trabalhos realizados pelas mulheres, que podiam conciliar atividades de 
produção e de prestação de serviços, tal como trabalhar, no mesmo dia, fora e 
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dentro de casa são outras características reveladas pelas pesquisas (Scott, 
1994; Hudson, 1997). A redução da atividade laboral das mulheres durante o 
processo de industrialização não correspondeu, pois, à realidade. Como 
sublinhou Catherine Hall, “só as pessoas ricas podiam permitir-se não fazer 
trabalhar a mulher” (Hall, 1990: 62), pelo que a presumida quebra da taxa de 
atividade feminina resultou de um efeito discursivo objetivado em mecanismos 
de invisibilização do trabalho das mulheres (Arbaiza, 2002; Schweitzer, 2002).  

 

2. Os mecanismos de invisibilização do trabalho das mulheres 

As fontes oficiais e estatísticas e as medidas regulamentadoras do 
trabalho feminino nas indústrias, ambas implementadas ao longo do século 
XIX, foram dois dos mecanismos mais eficazes na ocultação do trabalho 
mercantilizado das mulheres.  

 

2.1. As estatísticas e a ocultação do trabalho feminino 

Os censos, instrumentos de recolha de informação estatística sobre a 
população, exibiam uma aparência de objetividade que escamoteava a 
influência da ideologia e dos valores dominantes na construção dos conceitos 
que subjaziam aos seus critérios de organização e de classificação. Na 
realidade, a definição e redefinição dos critérios de seleção e de classificação 
das atividades produtivas, de acordo com o valor social atribuído aos diversos 
trabalhos, tornariam invisível, nas estatísticas, o trabalho das mulheres, 
excluindo-as progressivamente das categorias de trabalho produtivo. Nancy 
Folbre sublinhou a influência determinante da Economia Política na nova 
formatação dos censos em Inglaterra e, por influência desta, nos Estados 
Unidos na segunda metade do século XIX. Na primeira metade do século, os 
recenseamentos inquiriam sobre as ocupações das famílias como unidades 
produtivas e a noção do homem individualizado e como ganha-pão estava 
completamente ausente (Folbre, 1991). Em Inglaterra, o censo de 1881 foi, 
segundo Jane Lewis (1984), o primeiro a excluir da categoria de “trabalho 
produtivo” as tarefas realizadas no âmbito doméstico pelas mulheres. Estas 
passaram a surgir, consequentemente, como “desocupadas”, o que se traduziu 
na redução da taxa de atividade feminina. Nos EUA, foi a partir de 1870 que o 
formato federal, com as respetivas terminologias, se conseguiu impor nos 
censos, pois, até então, apenas os Estados mais industrializados usavam 
categorias ocupacionais em vez do registo das atividades concretas. Em 
consequência, um elevado número de mulheres que ganhavam dinheiro 
recorrendo a hóspedes, trabalhando ao domicílio para fábricas ou ajudando no 
negócio ou propriedade rural familiares deixaram de ser contabilizadas como 
trabalhadoras. Como a aplicação prática dos recenseamentos não excluiu 
imediata e completamente o trabalho realizado pelas mulheres ao domicílio, em 
1911 os recenseadores foram firmemente instruídos a não incluir essas 
mulheres no censo. Como consequência, as taxas de atividade feminina, que 
permaneciam desde os anos 1850 com valores similares às dos homens, na 
ordem dos 98%, decresceram para cerca de 42% (Lewis, 1984).  
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A investigação desenvolvida noutros países, como Portugal, Espanha e 
França, tem revelado igualmente este processo de reclassificação das 
categorias de trabalho recenseadas. Ao mesmo tempo que a categoria “sem 
profissão” substituiu as anteriores designações de atividades femininas, 
ocorreu o processo inverso de aumento das categorias relativas aos empregos 
masculinos. A exclusão sistemática das mulheres trabalhadoras das 
estatísticas coevas também se deveu à inexistência de categorias que se 
ajustassem à pluriatividade que caracterizava o trabalho feminino, ou seja, à 
realização simultânea de diversas ocupações sem espaços e tempos 
profissionais bem definidos. Com efeito, os recenseamentos da população 
apenas registavam a atividade principal de cada indivíduo, homem ou mulher, o 
que implicava dificuldades de opção na seriação profissional das mulheres e a 
impossibilidade de inscrever todas as atividades efetivamente exercidas 
(Arbaiza, 2002; Baptista, 1999; Fernandes, 1995; Guinote, 2010; Perrot, 1998; 
Soto Carmona, 1984).  

Em Portugal, entre 1890 e 1911, os censos revelam globalmente uma 
redução da participação feminina nos sectores profissionais e um aumento da 
sua presença nas categorias de “pessoas sem ocupação”. Regista-se, assim, 
no período de duas décadas, uma diminuição das taxas de atividade feminina 
(de 35,2% para 22,3%) e de feminização da população ativa (de 36,4% para 
27,4%), tendência que se mantém descendente nas décadas seguintes. Os 
valores registados no censo de 1890 relativamente ao trabalho das mulheres, 
para além do sub-registo das mulheres rurais, já poderão refletir uma redução 
do registo de mulheres cujas atividades não se integravam nas categorias 
criadas. No entanto, os Censos da População anteriores a 1890 (1864 e 1878) 
não apresentam dados que permitam estabelecer uma linha evolutiva desde 
décadas anteriores (Baptista, 1999; Evangelista, 1971). Não deixa de ser 
significativo, todavia, que o recenseamento de 1890 listasse, ainda, uma 
maioria de profissões masculinas na categoria “trabalhos domésticos”. Nas 
instruções do recenseamento de 1900, porém, sugeria-se que aquela categoria 
fosse destinada às mulheres casadas sem profissão determinada, ou seja, 
todas aquelas cujas atividades não se enquadravam nas categorias definidas 
no censo. 

Em suma, a informação relativa ao trabalho feminino, fornecida pelos 
recenseamentos da população, comportava três tipos de limitações: a não 
contabilização regular das mulheres como ativas na população agrícola; a 
ocultação do trabalho ao domicílio; a não declaração da atividade quando 
realizada a tempo parcial. Deste modo, verifica-se um progressivo sub-registo 
do trabalho feminino naquelas fontes estatísticas, o que conduziu os/as 
historiadores/as a caracterizarem a evolução do trabalho feminino desde 
meados do século XIX a meados do século XX em forma de U como foi atrás 
referido. (Ballesteros, 2002; Borderías e Pérez-Fuentes, 2009). Este fenómeno 
é convergente nos diferentes países europeus, pois as taxionomias 
socioprofissionais eram uniformizadas com base em regulamentos internacionais, 
acordados nos Congressos Internacionais de Estatística, que serviam de base à 
elaboração dos recenseamentos nacionais (Baptista, 1999). 

Retome-se o valor da taxa de atividade feminina registada no censo de 
1890 (35,2%) com a consciência de que ela traduz a incapacidade de recensear a 
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massa de trabalhadoras rurais (num país em que o setor primário se manteve 
preponderante até cerca da década de 1940) e as mulheres integradas numa 
multiplicidade de atividades realizadas no domicílio, no contexto oficinal ou no seio 
da economia informal. Como foi atrás referido, estes valores foram decrescentes 
nas décadas seguintes e apenas se inverteriam na década de setenta. As 
diferenças de critérios e de categorias entre os censos, desde 1864 (considerado 
o primeiro Recenseamento Geral da População realizado em Portugal), dificultam 
ou impossibilitam, em alguns aspetos, as análises comparativas, e os dados 
obtidos devem ser interpretados com reservas. Uma série temporal comparativa, 
assente na criação de um conceito harmonizado de população ativa com base nos 
Recenseamentos Gerais da População até 1991 (Carrilho, 1996), permite retirar 
os dados possíveis de evolução da taxa de atividade feminina, entre 1930 e 1991, 
constantes no quadro 1.  

 

Taxa de atividade feminina segundo o conceito harmonizado (3) 

Censos Taxa de atividade feminina (%) 

1930 19,95 

1940 16,91 

1950 22,56 

1960 20,96 

1970 18,82 

1981 29,01 

1991 35,48 

Fonte: Carrilho, 1996: 85. 

 

A leitura do quadro revela que, com base nos censos, a taxa de atividade 
feminina apenas em 1991 atinge um valor semelhante ao (sub-representado valor) 
de 1890, obrigando a um questionamento sobre a ideia de um progresso em 
continuum da situação das mulheres face ao trabalho. Recorde-se que o 
paradigma do progresso foi também uma construção oitocentista, assente na 
convicção de um avanço sem limites e conducente a um grau supremo e universal 
do progresso civilizacional possibilitado por um incessante aumento da produção 
material (Le Goff, 1984b). 

 

2.2. As regulamentações do trabalho e a ocultação do trabalho 
feminino 

No último terço de oitocentos, alguns sectores da sociedade inquietaram-se 
perante as elevadas taxas de atividade feminina remunerada. Esta era declarada 
incompatível com a função maternal. Procedeu-se, pois, à progressiva integração 
de medidas regulamentadoras do trabalho das mulheres e/ou de menores nas leis 
de proteção do trabalho na maior parte dos países europeus. A Conferência 
Internacional do Trabalho, realizada em Berlim, de 15 a 29 de Março de 1890, 
constitui o marco fundamental do aprofundamento e generalização da legislação 
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protetora do trabalho dos menores e das mulheres na indústria no espaço 
europeu. A iniciativa, convocada pela Alemanha, reuniu delegados de catorze 
países europeus. Até àquela data, as regulamentações sobre trabalho infantil e 
feminino eram, na maior parte dos países, rudimentares ou, mesmo, inexistentes, 
como acontecia em Portugal (Pinto, 2008b).  

A regulamentação do trabalho feminino surgiu pela primeira vez em 
Inglaterra com o Factories Amendment Act of 1844, resultante do impacto social 
de uma campanha desenvolvida em torno das condições imorais do trabalho das 
mulheres nas minas que tinham sido divulgadas por uma comissão de inquérito no 
início da década. Naquela legislação as mulheres eram equiparadas aos 
adolescentes dos 14 aos 19 anos. No final do terceiro quartel do século XIX, 
apenas a Inglaterra, a Alemanha (que integrou e desenvolveu a lei prussiana), a 
França e a Suíça tinham legislação mais consistente sobre a matéria. Neste último 
país, em 1877, uma lei geral para todo o território helvético, proibiu o trabalho 
noturno e dominical aos menores de 18 anos e às mulheres e estabeleceu o 
descanso obrigatório para os períodos pré e pós parto (Franzoi, 1987). Países 
como a Áustria, a Bélgica, o Canadá, a Finlândia, a Holanda, a Hungria, a Itália, a 
Rússia e os EUA, só começaram a legislar ao longo da década de 1880 
(Deneckere, 2005). 

Ao longo das décadas de 1880 e 1890, à medida que o discurso sobre a 
especificidade da condição das mulheres, com base na função social da 
maternidade e no princípio da diferenciação e da complementaridade entre os 
sexos, se foi tornando prevalecente, as medidas de restrição laboral para as 
mulheres foram sendo incrementadas e, na Conferência Internacional de Berlim 
de 1890, os países procuraram harmonizar os preceitos no espaço europeu. 

A legislação laboral decretada na Alemanha em 1891 continha 
regulamentações específicas para as crianças e mulheres que traduziam um 
processo de investigação e de debate político sobre o trabalho fabril iniciado na 
década de setenta (Franzoi, 1987). Em França, a Lei de 2 de Novembro de 1892 
encerrou um período de intensos debates sobre a proteção laboral da 
maternidade desencadeados a partir de 1886. Nesse mesmo ano, a Bélgica 
aplicou um inquérito mais sistemático à organização do trabalho nas indústrias, 
que viria a sustentar a lei de 1889, pela qual o trabalho subterrâneo era vedado às 
mulheres e regulamentado no caso dos e das menores. O trabalho noturno 
feminino, porém, só viria a ser proibido em 1911 (Gubin e Puissant, 1995). Em 
Espanha, após alguns documentos legislativos das décadas de setenta e oitenta, 
a legislação mais completa, que estabeleceu a idade mínima de acesso ao 
trabalho, só foi promulgada em 19 de Março de 1900 (Capel, 1999).  

Em Portugal, o debate sobre a regulamentação do trabalho na indústria foi 
introduzido, em 1881, com um projeto de lei assinado por Saraiva de Carvalho, 
ministro do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria (MOPCI), e foi-se 
arrastando ao longo de uma década. O estudo que precedeu a proposta de lei 
incluía um parecer da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa sobre as 
profissões que deveriam ser vedadas às mulheres menores de 15 anos. A 
Comissão de Inquérito, constituída por dois médicos, dois deputados e um 
industrial, declarou não ter conhecimento de profissões que não pudessem ser 
exercidas por mulheres com menos de 15 anos e aconselhara a que não se 
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restringisse em demasia o campo da atividade feminina. Não obstante, a proposta 
de Saraiva de Carvalho, seguindo a tendência europeia, estipulou que a utilização 
de menores do sexo feminino nos trabalhos subterrâneos fosse proibida e 
contemplou quinze dias de descanso após o parto (Pinto, 2008b). 

Em 1885, o deputado Augusto Fushini, sublinhava, num projeto de lei sobre 
a regulamentação do trabalho dos menores na indústria, que o desenvolvimento 
industrial registado em Portugal no passado próximo ocorrera, sobretudo, em 
setores que empregavam mão-de-obra infantil e feminina, como era o caso da 
fiação, dos tecidos e da estamparia, pelo que urgia adotar medidas protetoras 
para os menores. Estas, todavia, só se diferenciariam em função do sexo a partir 
da puberdade, altura em que as características físicas de cada um dos sexos se 
começavam a adequar, de modo distinto, ao ato procriador. Propunha, ainda, que 
a maioridade para o trabalho fosse de 16 anos para os rapazes e de 21 anos para 
as raparigas.  

As mulheres adultas figuraram, pela primeira vez, como destinatárias 
explícitas de regras restritivas ao trabalho na indústria, numa proposta de lei de 
1887, apresentada por Emídio Navarro, à data ministro do MOPCI. O ministro 
retomou a diferença etária que Fushini utilizara, dois anos antes, para distinguir os 
menores de cada um dos sexos e alargou às mulheres adultas a interdição do 
trabalho subterrâneo, vedado, até então, apenas aos menores de 14 anos e às 
menores de 21 anos. No entanto, ao fixar a carga máxima que os menores eram 
autorizados a transportar, distingue idades, mas não sexos. A aprovação de um 
diploma regulamentador do trabalho dos menores e das mulheres foi sendo, 
contudo, protelada até à Conferência de Berlim de 1890. Na sequência desta, 
Portugal publicou, em 1891, o primeiro diploma sobre o trabalho de menores e de 
mulheres em estabelecimentos industriais, o qual foi regulamentado em 1893. 
Determinava-se que, para efeitos de trabalho, a menoridade terminava aos 16 
anos para o sexo masculino, prolongando-se, no caso das mulheres solteiras até 
aos 21 anos. As restrições definidas para o trabalho dos menores não 
estabeleciam distinção entre os sexos, à exceção do trabalho noturno que era 
vedado às mulheres em qualquer idade. A aplicação deste princípio não foi fácil, 
sobretudo em setores de atividade fortemente feminizados e nos quais o trabalho 
durante a noite era indispensável. O caso mais polémico, em Portugal, foi o das 
fábricas de conservas de peixe, que só viria a ser resolvido em 1914, com uma 
legislação de exceção (Pinto, 2008b). 

Na primeira década do século XX, porém, os inspetores do MOPCI 
reportavam que os diretores dos estabelecimentos recorriam a diversos 
subterfúgios para omitir as situações de trabalho ilegal, escamoteando o número 
exato de horas, realizado por menores e por mulheres, quando aquele excedia os 
limites estipulados na lei, e definindo como incerto ou de caráter caseiro, portanto 
alheio ao regime da fábrica, o trabalho laboral das mulheres (Pinto, 2008b). Estes 
relatórios são reveladores de como se legitimavam os mecanismos utilizados para 
ocultar o trabalho efetivo das mulheres nas indústrias, com base no pressuposto 
ideológico de que toda a atividade laboral do sexo feminino se incluía na categoria 
de trabalho caseiro ou doméstico. Isto significa, por outras palavras, que a 
representação coeva do trabalho das mulheres tendia a fornecer uma imagem 
distorcida da realidade, mas que se ajustava ao paradigma da domesticidade. 
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3. O paradigma da domesticidade feminina e o problema da mulher 
trabalhadora 

A domesticidade e a maternidade fixaram-se, ao longo da centúria de 
oitocentos, como elementos constitutivos da identidade feminina, incorporando 
ideologicamente a conceção Rousseauniana de mulher ideal, e converteram-se 
em pedras basilares da família e, através desta, da sociedade. O paradigma da 
domesticidade trouxe como corolário o princípio da mulher inativa, ou seja, da 
mulher que não trabalha segundo o novo conceito de trabalho decorrente do 
primado da economia de mercado. Esta associação das mulheres à esfera 
doméstica foi validada com base numa alegada existência histórica, que 
remetia para um passado longínquo e, portanto, a-histórico. Esta 
representação persiste, ainda hoje, quer no discurso do senso comum, quer em 
alguns discursos científicos, nomeadamente quando se fazem referências à 
situação tradicional das mulheres ou à família tradicional. A expressão 
tradicional remete aparentemente para um “todo-o-sempre passado”, mas, na 
realidade, reporta-se, no caso de Portugal, ao período do Estado Novo ou, no 
caso das classes médias altas, às últimas décadas do século XIX e primeiras 
do século XX. Para períodos históricos anteriores, esta representação não 
encontra eco nos resultados da investigação histórica (Pinto, 2008a). 

Nos séculos XVII e XVIII, o trabalho era considerado como a atividade 
realizada por cada elemento de família no contexto de uma determinada 
estratégia familiar de subsistência e reprodução (Garrido, 1996). Na sociedade 
pré-industrial, a divisão sexual do trabalho não implicava uma delimitação 
precisa entre as esferas doméstica e produtiva, isto é, entre a produção para 
uso e a produção para troca, ou entre a economia formal e a informal. As 
atividades realizadas por cada um dos sexos eram valorizadas como 
produtivas. A família era uma unidade de produção. A conceção de família era 
distinta da atual. Era a coabitação que definia a família, independentemente 
dos laços consanguíneos entre os seus elementos. A sobrevivência do 
agregado familiar dependia do trabalho de todos os seus membros, homens, 
mulheres e crianças. Raparigas e rapazes começavam a trabalhar muito cedo, 
fosse nas fainas agrícolas, fosse nas oficinas.  

As investigações têm mostrado que uma parte significativa da população 
dos séculos XVII e XVIII podia inserir-se em diferentes unidades económicas 
familiares e/ou integrar-se em distintos setores de atividade económica (Mota, 
1986). Muitas mulheres jovens empreendiam longas deslocações para 
trabalhar como jornaleiras agrícolas, como aprendizas ou como criadas 
domésticas. Muitas mulheres casadas não se coibiam de trabalhar 
frequentemente fora de casa e durante longas jornadas, recorrendo a amas 
para lhes tratar dos filhos. No último quartel do século XIX, em Portugal, a 
persistência de mulheres almocreves que empreendiam, sozinhas, longas 
viagens, ou de mulheres que migravam sazonalmente, por exemplo, das Beiras 
para o Alentejo, para trabalhar nas fainas agrícolas, ilustra aquela realidade 
(Praça, 2005, 1872). 

A retórica da domesticidade feminina não atuou facilmente fora das 
classes médias, que a engendraram. Até então a mulher trabalhadora não se 
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distinguia do homem trabalhador e ser boa trabalhadora era um requisito 
essencial nas escolhas matrimoniais das classes populares. Em finais do 
século XIX, em muitos países, a mulher que não concorria para o orçamento 
familiar continuava a ser malvista nos meios operários e pequeno burgueses, 
que contrapunham à mulher preguiçosa a mulher ativa (Sohn, 1996, Praça, 
2005, 1872; Scott, 1994).  

A integração das mulheres no trabalho fabril sustentou o argumento 
discursivo de que o trabalho das mulheres era uma novidade introduzida pela 
industrialização. Nessa conformidade, a mulher trabalhadora foi encarada 
como problema social, questão magistralmente explicada por Joan Scott no 
seu artigo “A mulher trabalhadora” (1994). Concomitantemente, a aplicação 
rigorosa do novo conceito de trabalho, mais consentâneo com o capitalismo 
industrial, excluiu a maior parte das mulheres da categoria “trabalho”, pois, 
como foi atrás explanado, os seus parâmetros não davam cabimento à 
multiplicidade de situações laborais que elas apresentavam. Reduzida a 
proporção daquelas que se incluíam naquela categoria, a sua situação 
assumia, então, um carácter excecional, o que corroborava a ideia da 
predominância da inatividade feminina. A progressiva e concomitante 
dissociação do trabalhador/operário do produto do seu trabalho e sua 
consequente conversão em força de trabalho, que se vende, como uma 
mercadoria, pelo valor de um salário, atuou no mesmo sentido, ao favorecer a 
associação da mulher trabalhadora à prostituta. Temia-se que, face aos baixos 
salários auferidos, claramente insuficientes para assegurar a sua 
sobrevivência, as mulheres transpusessem os limites do trabalho lícito, 
fragilizando simbolicamente a fronteira entre o bem e o mal (Blunden, 1982).  

 

Conclusão 

Durante muito tempo o processo de industrialização foi associado a uma 
alteração radical da “economia familiar”, com a clivagem entre produção e 
reprodução, entre produção para uso e produção para troca e entre esfera 
pública e esfera privada, a qual não deixava outra alternativa às mulheres 
senão confinarem-se ao espaço doméstico e às funções de reprodução, de 
acordo com a incorporação da domesticidade na noção de feminidade.  

Este postulado convergia com a diminuição da taxa de atividade 
feminina a partir do último quartel do século XIX, calculada a partir dos 
recenseamentos da população, e reforçava a ideia da inversão daquela taxa 
após a II Guerra Mundial por uma entrada significativa das mulheres no 
mercado de trabalho. Nesta conformidade, segundo Pat Hudson (1997), foram 
desenvolvidas duas linhas interpretativas fundamentais. Uma, mais otimista, 
atribuía à industrialização o acesso progressivo das mulheres ao mercado de 
trabalho; a outra, mais pessimista, responsabilizava aquele mesmo processo 
pela dissociação das mulheres do processo de produção e, consequentemente, 
pelo aumento da sua dependência económica relativamente aos homens. 

Como atrás se expôs, não se verificou uma quebra substancial do 
trabalho das mulheres na segunda metade do século XIX e inícios do século 
XX. O cruzamento de fontes permitiu verificar que os índices de participação 
das mulheres, incluindo as casadas, em atividades remuneradas se 
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mantiveram elevados durante todo o século XIX e primeiras décadas do século 
XX. Estes dados, ao refutarem a alegada tendência em U do trabalho das 
mulheres, obrigaram a questionar a ênfase atribuída à evolução, em sentido 
positivo, da participação das mulheres no mercado de trabalho depois da II 
Guerra Mundial, e à consequente definição daquela como um momento de 
rutura com a tendência anterior. 

A progressiva industrialização e a crescente monetarização da 
economia, com a decorrente cisão entre produção e lar, traduziram-se em 
relações laborais mais individualizadas e numa reorganização das funções de 
produção e de reprodução, dando lugar a uma reconceptualização da 
feminidade e da masculinidade. A divisão sexual do trabalho reforçou-se pela 
sua inscrição simbólica em esferas excludentes. A definição do trabalho 
doméstico como atividade específica das mulheres, porque inerente à 
“natureza” do sexo feminino, e confinada à esfera privada, excluiu os homens, 
em absoluto, do seu exercício, incluindo a produção de todo um conjunto de 
bens e serviços com valor de uso para o funcionamento da família, que 
anteriormente estavam a seu cargo ou eram realizados de forma partilhada 
entre mulheres e homens. Os espaços e os tempos profissionais dos homens 
foram, pois, os que evidenciaram limites mais rígidos, congruentemente com a 
nova lógica de rutura entre produção e lar e entre público e privado. A 
repartição das mulheres pelas dimensões da vida (criar, perpetuar e cuidar) e 
do trabalho traduziu, distintamente, uma persistência do exercício do conjunto 
de atividades necessárias à sobrevivência dos agregados familiares que 
caracterizava a sociedade pré-industrial. A flexibilidade exibida pelas mulheres, 
fruto de uma maior continuidade com as sociedades pré-industriais, acabaria, 
no entanto, por favorecer a ocultação formal do seu papel no mundo do 
trabalho e, consequentemente, na esfera económica. 

 

Notas: 

(1) Utiliza-se a expressão documento na aceção de documento/monumento (Le Goff, 1984a). 

(2) Optou-se pela palavra generizada, utilizada pelas investigadoras brasileiras e espanholas, 
constituída a partir diretamente do vocábulo género, do que a expressão genderizada, 
construída a partir do vocábulo gender. 

(3) Das três hipóteses apresentadas pela autora, escolheu-se a que incluiu as camponesas e 
as domésticas agrícolas na população ativa. 
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As Mulheres no Mutualismo – do final da Monarquia ao Estado 
Novo  
Virgínia Baptista, investigadora do CEHC – ISCTE:IUL 
 

Resumo: 

Em Portugal, as mulheres estavam integradas no mercado de trabalho, desde 
finais de oitocentos. Também participaram no movimento mutualista, nas 
Associações de Socorros Mútuos e nos Congressos Nacionais. Em Lisboa, no 
final do século XIX, a maioria das associadas estava inscrita nas associações 
dos bairros operários e populares. Apesar das largas percentagens de 
mulheres trabalhadoras nas Associações de Socorros Mútuos, só num número 
muito reduzido de associações estava prevista a eventualidade do parto. 
Devido à legislação e à conceção sobre o trabalho feminino, as associadas 
foram discriminadas no mutualismo.  

 

Palavras-chave: Trabalhadoras; Mutualismo; Associações de Socorros 
Mútuos; Maternidade; Discriminação.  

 

Introdução 

Este artigo tem por objecto a análise da participação das mulheres nas 
Associações de Socorros Mútuos em Portugal, ou seja, nas associações de 
previdência entre trabalhadores e trabalhadoras. Questionámo-nos: Quais 
eram os objetivos das Associações de Socorros Mútuos? Quem foram as 
mutualistas? Eram iguais os direitos para os associados e as associadas? Qual 
foi a participação das mulheres no movimento mutualista?  

Constatando pelos Recenseamentos Gerais da População que as 
mulheres constituíam mais de um quarto da população activa, em Portugal, 
tivemos por objetivo perceber se a previdência social do mutualismo previa 
para as mulheres trabalhadoras uma proteção na maternidade.  

Das fontes primárias analisadas, destacamos os estatutos das 
Associações de Socorros Mútuos, relatórios incluindo as despesas e receitas 
das associações, assim como o número de sócios e sócias, relatórios dos 
Congressos mutualistas e jornais da época, aquando da realização da 
“Semana do Mutualismo”, em 1933, promovida pelo jornal O Século.  

 

1. As Associações de Socorros Mútuos: a previdência entre trabalhadores 
e trabalhadoras  

É de salientar que as Associações de Socorros Mútuos surgem em 
Portugal no início do século XIX, ainda com a denominação de Montepios, 
termo que cairá em desuso ao longo da segunda metade do século XIX. 
(Rosendo, Vasco, 1996: 290). Em Portugal, o termo montepio 
(etimologicamente de origem italiana, monte di pietà) referenciava os 
organismos de entreajuda ou de beneficência (Leal, António, 1966/1967: 88).  
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As associações mutualistas, de caráter privado, visavam a previdência 
entre os associados e associadas, num ideário de entreajuda e auxílio mútuo, 
iniciando a prática dos seguros sociais (Pereira, Miriam, 2010: 170). 
Baseavam-se num ato voluntário de inscrições, com o pagamento de jóias e 
quotas (por vezes dos estatutos), em regra consoante classes de inscrição 
estabelecidas segundo grupos etários e por sexo, que pagavam quotas 
diferenciadas. A partir de 1852, com a criação do Ministério das Obras Públicas 
Comércio e Indústria, os estatutos e contas das associações passam a ser 
aprovados por este Ministério.  

O professor e mutualista Costa Goodolphim, escrevendo em 1887, 
equiparou o associativismo mutualista português ao dos países europeus mais 
desenvolvidos (Goodolphim, Costa, 1887: 113).  

Contudo, seria preciso esperar pela década seguinte para a 
regulamentação dos primeiros decretos sobre as Associações de Socorros 
Mútuos, de 28 de Fevereiro de 1891 e 2 de Outubro de 1896.  

Pelo menos até 1919, ano em que são criados os Seguros Sociais 
Obrigatórios pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, as associações 
mistas eram administradas por órgãos eleitos pelos associados maiores de 18 
anos. Às associadas ficava reservada a participação nas assembleias gerais e 
direções das associações exclusivamente femininas. Os sócios e as sócias 
tinham direito aos subsídios relativamente às modalidades de protecção (riscos 
cobertos) previstos nos estatutos: doença; funeral; pensões para os sócios e 
sócias inabilitados (as) para trabalhar; pensões para os herdeiros (as) dos 
sócios e sócias falecidos (as). Previam-se, também, socorros nos acidentes de 
trabalho, no desemprego, na educação e na formação profissional e num 
número limitado de associações no parto.  

 

2. As Mulheres e o Mutualismo  

Costa Goodolphim calculou existirem no país cerca 392 Associações de 
Socorros Mútuos, com 100 000 associados (as), perfazendo as mulheres cerca 
de 20% dos (as) associados (as) (Goodolphim, 1887:111-113). Efectivamente, 
em 1890, a nível nacional, as mulheres constituíam 36,4% da população ativa, 
pelo que é credível que muitas trabalhadoras fossem associadas mutualistas.  

Uma década mais tarde, Guilherme Augusto de Santa Rita (Rita, 
Guilherme, 1901), funcionário do Ministério das Obras Públicas, Comércio e 
Indústria realizou um relatório-estudo sobre as associações de socorros 
mútuos existentes em Lisboa no ano de 1898, intitulado “O Socorro Mútuo em 
Lisboa”, tendo em consideração os quatro bairros em que então se dividia a 
capital (1). O Ministério tinha por fim reorganizar o funcionamento das 
associações.  

Como se verifica pelo quadro 1, para o final do século XIX, o autor 
contabilizou 199 associações em Lisboa, sendo 3 femininas, 71 masculinas e 
123 mistas. Das três associações femininas, duas incluíam-se no 1º bairro – 
Fraternizadora (aceitando também meninas) e Pessoal Jornaleiro dos Tabacos 
e no 2º bairro – Rainha D. Amélia. As associações masculinas estavam 
maioritariamente sediadas no 2º bairro, 38,03% e no 3º bairro, 29,58%. Por seu 
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lado, as associações mistas predominavam no 1º bairro, 29,27% e no 4º bairro, 
27,64%. Globalmente, a zona oriental detinha mais associações.  

 

Quadro 1 

Número de associações mutualistas femininas, masculinas e mistas, em 
Lisboa, 1898 

 Femininas Masculinas Mistas Não 
discriminadas 

Total de 
Associações 

Bairros Nº %/T Nº %/T Nº %/T Nº %/T Nº %/T 

1º 2 66,67% 18 25,35% 36 29,27
% 

1 50% 57 28,64
% 

2º 1 33,33% 27 38,03% 27 21,95
% 

- - 55 27,64
% 

3º - - 21 29,58% 26 21,14
% 

1 50% 48 24,12
% 

4º - - 5 7,04% 34 27,64
% 

- - 39 19,60
% 

Total 3 100% 71 100% 123 100% 2 100% 199 100
% 

Fonte: Guilherme Augusto de Santa Rita (1901), O Socorro Mútuo em Lisboa. Relatório - 
Estudo, Lisboa, Imprensa Nacional, quadros, pp. 60-67.  

 

Consoante o quadro 2, os homens predominavam numericamente e 
percentualmente em todos os bairros, com destaque para o 2º bairro que 
integrava três associações da área do terciário - Associação de Socorros 
Mútuos dos Empregados no Comércio e Indústria de Lisboa, Associação de 
Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa, só masculinas, e a 
Associação Montepio Geral, associação mista. Atente-se que só por esta altura 
as mulheres começaram a despontar no terciário. No 4º bairro, onde apenas 
existiam 5 associações masculinas, os homens inscritos tinham pouco 
significado percentual relativamente às percentagens nos outros bairros.  
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Quadro 2 

Sócios e Sócias mutualista em Lisboa, 1898 

Bairros Nº de Sócias em 
Associações 

Femininas 

Nº de Sócios 

em Associações 

Masculinas 

Nº de Sócios e Sócias em 
Associações Mistas 

Total 

M H H M HM 

Nº %/T Nº %/T Nº %/T Nº %/T Nº %/T  

1º 383 77,8% 6 973 24,4% 8 
198 

21,0% 10 
268 

32,5% 25 822 
(1) 

27,1
% 

2º 
109 22,2% 

15 414 53,9% 12 
228 

31,3% 3 970 12,6% 31 721 31,3
% 

3º - - 5 003 17,4% 6 
543 

16,8% 6 647 21,0% 18 193 
(2) 

18,0
% 

4º - - 1 230 4,3% 12 
047 

30,9% 10 
690 

33,9% 23 967 23,6
% 

Total 492 100% 28 620 100% 39 
016 

100% 31 
575 

100% 99 703 100
% 

Fonte: Guilherme Augusto de Santa Rita (1901), O Socorro Mútuo em Lisboa…, quadros pp. 
73-77 (cálculos efectuados por nós).   

(1) e (2) O autor não discriminou por género a Associação Nossa Senhora do Socorro, no 1º 
bairro, e a Associação Universal, no 3º bairro, pelo que não as incluímos neste quadro.    

 

Como se constata, pelo quadro 3, as mulheres constituíam 31,42% dos 
mutualistas de Lisboa. Este número será bastante credível, visto que pelo 
Recenseamento Geral da População, de 1900, as mulheres representavam 
cerca de 25,2% da população activa de Lisboa.  

As sócias pertenciam maioritariamente às associações das zonas 
populares e operárias de Lisboa dos 1º e 4º bairros, perfazendo 
respectivamente 38,79% e 44,60% dos (as) mutualistas. Repare-se, ainda, que 
nas associações mistas do 1º e 3º bairros as mulheres eram numericamente a 
maioria dos associados (as).  

Haveria, por certo, entre as mutualistas também trabalhadoras no 
domicílio, realizando diversos trabalhos, outras trabalhadoras domésticas e 
vendedeiras. 
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Quadro 3 

Sócios e Sócias mutualistas em Lisboa, 1898 

Bairros Número de Sócios (as) 

H  

(T) 

M  

(T) 

HM  

(T) 

M 

(%/HM) 

1º 15 171  10 651 27 453 
(1) 

38,79% 

2º 27 642  4 079 31 721 12,85 
% 

3º 11 546 6 647 18 911 
(2) 

35,14% 

4º 13 277 10 690 23 967 44,60% 

Total 67 636 32 067 102 
052 

31,42% 

Fonte: Guilherme Augusto de Santa Rita (1901), O Socorro Mútuo em Lisboa… pp. 73-77 e p. 
98 

(1) e (2) Incluímos o total de associados e associados das associações Nossa Senhora do 
Socorro e Associação Universal.   

 

3. Os estatutos das Associações de Socorros Mútuos 

Na nossa investigação analisámos os estatutos de 129 associações 
mistas e 7 femininas a nível nacional com alvarás aprovados entre 1880 e 
1901, escolhidas aleatoriamente.  

Nas associações mistas, concluímos que, globalmente, a média de 
idades máxima na admissão diferia segundo os sexos, sendo menor para as 
mulheres 47,3 anos, enquanto para os homens era de 51,4 anos. Nas 
associações femininas a média de idades máxima para a inscrição era de 50 
anos. Os principais socorros previstos eram iguais para ambos os sexos. O que 
particularizava as associadas era a maternidade. Para o parto, só em 11 
associações mistas estava previsto um subsídio, nas associações femininas 
era uma eventualidade prevista, assim como em muitas a assistência por 
médico ou parteira.  

As jóias a pagar na altura do ingresso nas associações mistas eram, em 
regra, inferiores para as mulheres, o mesmo acontecendo com as quotas. Na 
maioria das associações as mulheres eram inseridas numa só classe para o 
sexo feminino ou em conjunto com homens que pretendiam pagar jóia e quota 
inferiores, sendo também inferiores os subsídios a receber.  

 

3.1. As limitações para as associadas  

Não possuindo as mulheres casadas capacidade jurídica pelo Código 
Civil de 1867, nas Associações de Socorros Mútuos as mulheres casadas só 
podiam ser inscritas com a autorização dos maridos.  
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No final do século XIX, as associadas estavam excluídas das 
assembleias gerais, órgão democrático e deliberativo. A situação prevista nos 
estatutos era a de as sócias se fazerem representar pelos maridos ou por 
elementos masculinos à sua escolha, quando havia assuntos a tratar 
respeitantes às mulheres.  

Estipulava-se também que as sócias não podiam exercer cargos sociais, 
serem eleitoras e elegíveis. A alteração só viria a dar-se com a legislação de 10 
de Maio de 1919, que criou os seguros sociais obrigatórios, aquando da 
inscrição obrigatória nas mutualidades para todos os indivíduos entre os 15 e 
os 75 anos, no artigo 27º: “Todo o sócio efetivo ou nato depois da sua inscrição 
na mutualidade tem direito: 1º a fazer parte da assembleia geral; 2º A votar e 
ser votado para todos os cargos da mutualidade”; e já em ditadura, em 1931, 
com a publicação do decreto de 29 de Janeiro. Como se sabe, a legislação 
republicana sobre os seguros obrigatórios não chegou a ser aplicada, a não ser 
nos acidentes de trabalho.  

Não é assim de estranhar que a ata de 15 de maio de 1888, da 
Associação do Montepio dos Oficiais, Criadas e Mais Empregados da Casa 
Real, tivesse sido assinada por 25 mulheres e por um homem, Maximino de 
Freitas que assina pela mulher. Também nas associações ligadas a setores 
profissionais, como a Fábrica da Arrentela, Fábrica de Fiação e Tecidos de 
Alcobaça e União dos Chapeleiros Portugueses, as associadas não podiam 
participar nas assembleias gerais ao lado dos seus colegas. Por oposição, e 
inédito na época, ocorreu na Associação de Socorros Mútuos dos Professores 
Primários Oficiais de Lisboa, no ano de 1897, na qual as professoras perfaziam 
38,0% dos associados (as); numa direção de 5 sócios (as) estava uma mulher: 
Rosa Cândido Aurélia Ferreira.  

Nas associações mistas a maior distinção das sócias passava pela 
questão da maternidade. Constatámos que nos finais do século XIX e inícios 
do século XX, nos estatutos da esmagadora maioria das associações estava 
expresso um artigo que estipulava: “As parturientes só terão socorros nas 
enfermidades decorrentes dos partos”. Em algumas associações só se previa 
que as parturientes tivessem direito ao médico e a medicamentos, em caso de 
necessidade.  

 

4. As Associações de Socorros Mútuos Femininas 

Costa Godolphim e Guilherme de Santa Rita estavam de acordo sobre a 
ideia de que as mulheres produziam prejuízo nas associações por adoecerem 
mais vezes que os homens, embora por menos dias, daí proporem a formação 
de associações só para o sexo feminino.  

Não ignorando as condições de cansaço das mulheres decorrentes da 
dupla função de trabalhadoras fora e dentro de casa, que levaria mais 
mulheres a adoecer, as condições em que ocorriam os partos, em muitas 
casas insalubres e sem assistência de médico ou parteira, é provável que 
muitas doenças decorressem do próprio parto. Foi em 1942 que a Associação 
de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa, mista desde 
1930, inaugurou uma maternidade para as associadas.  
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Para os anos de 1867 a 1919 localizámos documentação sobre 14 
associações femininas: 7 em Lisboa, 1 em Coimbra, 3 no Porto e 3 no Funchal, 
sendo a Associação Conimbricense a primeira associação mutualista feminina. 
De destacar que a escritora e jornalista, republicana e socialista, Angelina Vidal 
assinou em 1893 os estatutos da Associação de Socorros Mútuos Autonomia 
das Senhoras, sediada em Lisboa, como sócia efectiva e que a Associação de 
Socorros Mútuos Montepio Fraternidade das Senhoras, fundada em 1887, 
também em Lisboa, manter-se-á, pelo menos até 1933, ano em que a escritora 
e feminista Sara Beirão proferirá uma conferência na sede da Associação.  

O Montepio Fraternidade das Senhoras foi fundado por António Martins 
dos Santos que na linha dos autores referidos justificou, deste modo, a 
importância da constituição das associações mutualistas femininas:  

 

“… sendo naturalmente as senhoras, na sua generalidade, 
dotadas de uma compleição mais delicada e susceptível, dão na 
maioria dos casos um contingente maior nas doenças, 
convalescenças mais demoradas, não falando dos inúmeros casos 
de pequenos achaques e ligeiros incómodos, que entre os homens 
passam sempre entregues à sua própria natureza… mas que 
entre as senhoras são um constante sugador de medicamentos…. 
e um considerável aumento de trabalho nos facultativos das 
mesmas” (Santos, António, 1887).  

 

Tratando-se de associações femininas, nos estatutos está expresso que 
as associadas maiores de 18 anos têm o direito de participar na vida 
associativa, como eleitoras e elegíveis. Contudo, manteve-se até à legislação 
de 29 de Janeiro de 1931, a cláusula das mulheres casadas necessitarem da 
autorização dos maridos para se associarem.  

 

5. Os Congressos Mutualistas e a “Semana do Mutualismo”: conferências 
sobre a protecção das mulheres e crianças e a participação feminina 

No período em estudo, ocorreram três Congressos do Mutualismo a 
nível nacional, dois durante a 1ª República, em 1911 e 1916 e um no Estado 
Novo, em 1934.  

No Congresso de 1911, realizado em Lisboa, na Sociedade de 
Geografia e no Teatro Nacional Almeida Garrett (actual Teatro D. Maria II) duas 
teses merecem realce por abordarem o trabalho das mulheres e a proteção 
materno-infantil.  

A tese apresentada por Estêvão de Vasconcelos “Do papel da 
mutualidade nos acidentes de trabalho do operariado em geral – Leis de 
proteção aos menores e às mulheres, e especialmente no período da gravidez” 
denuncia a legislação de 14 de Abril de 1891 que proibia o trabalho das 
mulheres nas 4 semanas após o parto. O mutualista, pertinentemente, apontou 
a ambiguidade da lei proibindo as mulheres de trabalhar não lhes facultando 
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meios de subsistência e uma remuneração, pelo que afirmou: “simplesmente 
uma utopia”. 

A conferência do médico Samuel Maia “Da acção da mutualidade 
maternal e infantil. Criação de maternidades e dispensários de assistência 
infantil – As gotas de leite”, evidenciando as elevadas taxas de mortalidade 
infantil em Portugal, principalmente em Lisboa (19,9%) e no Porto (22,2%) 
defendeu uma protecção materno-infantil para as mães pobres, com a criação 
de maternidades, gotas de leite (lactários), consultas de amamentados, escolas 
de puericultura e de mutualidades maternas.  

 Neste congresso participaram cinco delegadas em representação das 
suas associações: Montepio Fraternidade das Senhoras, de Lisboa -Maria 
Adelaide Ferraz da Ponte Ortigão e Albina Guilhermina Martins da Cunha; 
Montepio A Emancipação Feminina, do Porto - Maria Rosa da Silva Neves e 
Associação de Socorros Mútuos do Sexo Feminino 15 de setembro de 1901, 
do Funchal – Virgínia Cândido Rego Martins e Amarina Rego Martins d’ Araújo. 
Na 5ª sessão do Congresso, a 21 de junho, foi secretária a operária 
gaspeadeira, Maria Rosa Neves.  

Em 1916, o Segundo Congresso Nacional de Mutualidade realizou-se na 
Sociedade de Geografia de Lisboa e no Teatro S. Carlos. A grande novidade 
relativamente às mulheres incidiu na tese III, convertida em projecto de lei, 
sobre a reorganização das Associações de Socorros Mútuos. Estipulava-se 
que para admissão as mulheres casadas não necessitariam de autorização dos 
maridos (artigo 11º) e as sócias no período do parto normal eram consideradas 
como doentes para receberem o subsídio correspondente aos dias nos quais 
não trabalhassem, que não podia exceder 30 dias (artigo 13º). Apesar do parto 
ainda ser equiparado a uma doença e não visto como um ato natural, pode 
vislumbrar-se a aprovação de uma licença de maternidade. Este projeto não 
passou disso mesmo.  

Neste Congresso estiveram presentes quatro delegadas, três com 
profissão registada: a professora, Maria Veleda (2) e a industrial Albina 
Guilhermina Martins da Cunha, da Associação Fraternidade das Senhoras, a 
operária Maria Rosa Neves e Maria Emília Baptista Ferreira (3), da Associação 
A Emancipação Feminina.  

Na 2ª sessão magna realizada a 3 de Dezembro duas delegadas tiveram 
assento na mesa do Congresso: Albina da Cunha, como vice-presidente, e 
Maria Emília Baptista Ferreira que secretariou a sessão.  

Já em tempo de ditadura, em 1934, realizou-se o Terceiro Congresso 
Nacional de Mutualidade, que teve alguma, mas não exaustiva cobertura da 
imprensa, não tendo sido possível identificar a participação das mulheres.  

Em janeiro de 1933, por iniciativa do Jornal O Século realizou-se a 
“Semana do Mutualismo” a que aderiram muitas associações por todo o país 
(4). Segundo o mutualista José Francisco Grilo (Grilo, José, 1933), teria por 
objetivo propagandear o socorro mútuo organizado. Incidiremos apenas nas 
conferências que focaram o mutualismo e a previdência social para as 
mulheres. A 16 de janeiro, na Associação de Socorros Mútuos de Empregados 
no Comércio de Lisboa, o Dr. Herlânder Ribeiro proferiu uma conferência 
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intitulada “O papel da mulher no mutualismo”, salientando a importância da 
previdência para as mulheres, proporcionando a assistência médica e 
subsídios, tão importantes na gravidez.  

A Conferência da escritora e jornalista Sara Beirão ocorreu no dia 17, na 
sede da Associação de Socorros Mútuos Montepio Fraternidade das Senhoras, 
com o tema a “A mulher no Mutualismo”. Sara Beirão salientou a importância 
da previdência contra os males, como a invalidez e a velhice, defendendo a 
participação das mulheres nas associações femininas “onde a mulher encontre 
o que nas outras associações não é costume conceder-se-lhe”, provavelmente 
referindo-se a mais direitos, com subsídios e assistência médica na gravidez e 
no parto. Tiveram assento na mesa da Conferência as feministas Angélica 
Porto e Maria Gertrudes Amarante (5).  

Em Beja, a 18 de janeiro, Alexandre Ferreira apresentou uma 
Conferência intitulada “A utilidade do mutualismo”. Demonstrou a importância 
do mutualismo em países como a Inglaterra, onde era relevante o auxílio às 
mães, nas quatro semanas antes do parto e nas quatro semanas a seguir, 
podendo serem internadas em dispensários onde, em conjunto com os filhos, 
recebiam os cuidados adequados.  

A médica Laurinda Alembre proferiu a sua palestra no dia 22, com o 
título “O mutualismo e as suas modalidades” na Associação de Socorros 
Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa. Começando por destacar a 
necessidade da participação das mulheres no mercado de trabalho, nas 
sociedades modernas, justificou a importância da previdência feminina, 
principalmente na gravidez, puerpério e amamentação, devido à necessidade 
de maiores cuidados de saúde para as mães e as crianças.  

 

Conclusão 

Em síntese, as mulheres tiveram visibilidade na população ativa em 
Portugal. Igualmente participaram no movimento mutualista, principalmente nas 
grandes cidades e nos bairros operários e populares. No entanto, tal como no 
mercado de trabalho, as mulheres eram discriminadas nas Associações de 
Socorros Mútuos mistas. Os estatutos das associações perspetivavam as 
associadas dependentes de um chefe de família masculino, pelo que as quotas 
a pagar mais reduzidas implicavam, também, subsídios inferiores. A questão 
do trabalho feminino articulado com a maternidade era muito controversa. Se a 
lei proibia o trabalho após o parto durante quatro semanas, sem remuneração, 
o subsídio por parto oneraria as associações, pelo que o evitavam nos 
estatutos. O número diminuto de associações de socorros mútuos femininas 
estava sediado em Coimbra, Funchal, Lisboa e Porto, concretizando-se o 
ideário de democracia só entre mulheres.  

Identificámos algumas dirigentes mutualistas domésticas e outras 
trabalhadoras. Algumas defenderam os ideários socialista e republicano, outras 
foram militantes mutualistas ou notórias feministas que integraram a Liga 
Republicana das Mulheres Portuguesas e o Conselho Nacional das Mulheres 
Portuguesas. Tal como para as associações masculinas ou mistas, a escolha 
da denominação de algumas associações remetem para a conceção de que a 
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previdência social para as mulheres significava a sua emancipação, autonomia 
ou fraternidade.  

Na ausência da previdência estatal ou das empresas para as diversas 
situações de risco, foram as Associações de Socorros Mútuos, na maior parte 
do período em análise, que mantiveram a seu cargo a previdência social dos 
trabalhadores e das trabalhadoras.  

 

Notas: 

(1) O 1º bairro correspondia à zona oriental da cidade; o 2º bairro incluía o núcleo antigo da 
cidade e as freguesias de Arroios e Penha de França; o 3º bairro, em expansão, estendia-se 
para Norte, do Marquês de Pombal até à Charneca e à Ameixoeira e o 4º bairro compreendia a 
zona ocidental de Lisboa.  

(2) Maria Veleda (Maria Carolina Frederico Crispim) pertenceu à Liga Republica Portuguesas 
(LRMP) e em 1915 filiou-se no Partido Democrático.  

(3) Maria Emília Baptista Ferreira foi membro do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas 
(CNMP) e em 1921 participou na Comissão de Educação e Propaganda.  

(4) As Conferências encontram-se no Jornal O Século, publicadas entre 16 e 22 de Janeiro de 
1933.  

(5) Sara Beirão e Angélica Porto pertenceram à LRMP e ao CNMP; Maria Gertrudes Amarante 
militou no CNMP. 
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7. SEXUALIDADES E CIDADANIAS LÉSBICAS 
 
Fugitivas del género y la heteronormatividad: el legado de Monique 
Wittig a los activismos feministas (y) queer (1) 
Gracia Trujillo, professora de Sociologia na UCLM e ativista feminista 
queer 

 

Resumen : 

La lesbiana de Wittig es un sujeto en fuga, como las múltiples subjetividades 
que van a reinvindicar los feminismos queer. Estos cuerpos extraños, 
incómodos, oprimidos, son focos de subversión política, de resistencia y crítica 
del punto de vista supuestamente “universal”, léase colonial, burgués, blanco y 
heterosexual. La afirmación de que “las lesbianas no son mujeres” supuso 
ensanchar los límites conceptuales de lo que suponía ser lesbiana y abrió el 
espacio de posibilidad de esas otras y otros raros, no heterosexuales ni 
heteronormativos. Wittig ha sido, a mi modo de ver, una precursora e 
inspiradora de muchos de los planteamientos y prácticas que han ido – 
sorteando muchas resistencias y dificultades (y ahí seguimos) – queerizando al 
feminismo. 

 

Tras las huellas de Wittig 

Monique Wittig, pensadora, activista, escritora murió el 2 de Enero de 
2003. Tenía 67 años. Vivía en Tucson, Arizona, donde daba clases en la 
universidad. Por aquella época le habían hecho un homenaje en Francia, con el 
título de “Porque las lesbianas no son mujeres” – haciendo referencia a su 
famosa frase de 1978, que supuso la apertura a nuevos territorios de debate y 
análisis sobre las categorías de sexo y género –, y no llegó a otro que se le iba 
a hacer en la Universidad de Harvard (Epps y Katz, 2007: 423). Había escrito, 
entre otros, L´Opoponax (1964) por el cual recibió el premio Medicis; Les 
guerilleres (1969); el irreverente El cuerpo lesbiano (1973), Borrador para un 
diccionario de las amantes (con Sande Zeig, 1976), tras el que se marchó a 
Estados Unidos, y El pensamiento heterosexual y otros ensayos (1992 en 
inglés, y 2001 en francés). Sus trabajos literarios, escritos todos ellos en 
francés (el inglés lo dedicaría a los ensayos), son más que brillantes, e incluso 
escribió el guión de la película The girl, que rodaría su compañera, Sande Zeig. 
Fue, sin embargo, con la publicación de El pensamiento heterosexual cuando 
Wittig logró una mayor audiencia: la revolución conceptual que contiene este 
ensayo influyó enormemente – y sigue haciéndolo – en los activismos y teorías 
feministas a lo largo y ancho del planeta. Lesbiana materialista, anti 
esencialista, analizó las categorías de sexo y género como construcciones 
sociales, poniendo en cuestión lo que ella denominó el “régimen heterosexual”. 
Sus escritos literarios y sus ensayos políticos han tenido asimismo una gran 
influencia en figuras destacadas del ámbito de las teorías queer, como Teresa 
de Lauretis, Eve Kosofsky Sedgwick y Judith Butler. Wittig es, de hecho, 
considerada una de las precursoras de esas teorizaciones (2). 
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En este texto recorreré el legado de Wittig a las teorías y activismos 
feministas (y) queer rastreando sus huellas, a modo de análisis, y también de 
homenaje a una escritora que combinaba constantemente lo teórico con la 
lucha política, y viceversa, como refleja el siguiente párrafo: “hay que llevar a 
cabo una transformación política de los conceptos clave, es decir, de los 
conceptos que son estratégicos para nosotras (…) Y ya no podemos dejárselo 
al poder del pensamiento heterosexual o pensamiento de la dominación” 
(Wittig, 1992/2006: 54) 

 

Beauvoir y el debate igualdad vs. diferencia 

Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo en 1949. En este conocido 
trabajo la filósofa francesa defendía que la diferencia entre sexos no es algo 
natural: frente a las explicaciones basadas en la biología, Beauvoir abrió el 
horizonte del análisis al peso de la cultura (la “civilización”). 

“No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, 
económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 
humana; es la civilización como un conjunto la que produce esa criatura, 
intermedia entre el hombre y el eunuco, que se describe como femenina” (De 
Beauvoir, 1989: 240) (3). 

Beauvoir desarrolló en este trabajo, desde la perspectiva de la influencia 
hegeliana y del humanismo existencialista, la idea de que la Mujer está 
definida, en relación con el hombre (el sujeto, el absoluto), como “el otro” (el 
objeto, condenado a la inmanencia). Ambos, el sujeto y el objeto, se relacionan 
por una necesidad recíproca (la sexualidad, la reproducción) y similar a la 
existente entre el amo y el esclavo. La obra de Beauvoir fue muy influyente en 
la segunda ola de la movilización feminista, surgida en los años sesenta y 
setenta, en el contexto de la emergencia de los denominados “nuevos 
movimientos sociales” en los países occidentales. Fue a partir de las 
propuestas de esta autora cuando el feminismo comenzó a teorizar a cerca de 
la división entre sexo (material) y el género (aquello construido culturalmente) y 
a analizar la configuración de ambos géneros. El libro de Robert Stoller Sex 
and Gender, editado en 1968, supuso el origen de un debate terminológico y 
filosófico que todavía continúa; ya el título del libro, Sexo y género, evidenciaba 
la separación entre ambos conceptos. 

El movimiento por la liberación de la mujer se articuló, en sus inicios, en 
torno a un sujeto político de carácter universal (la Mujer), que perseguía 
aglutinar los elementos de subordinación y discriminación de las mujeres como 
grupo social, y para el que se quería conseguir representación política (4). El 
discurso feminista se construyó sobre la base de las diferencias existentes 
entre mujeres y hombres, lo que se vino a denominar diferencia de género (5). 
Ese fue el punto de arranque de los denominados feminismos de la igualdad y 
de la diferencia, que tenían - y mantienen – planteamientos diferentes. El 
segundo sexo, al analizar y defender que la opresión y desigualdad que sufren 
las mujeres no se explica atendiendo a las diferencias biológicas entre los 
sexos sino que es un proceso sociocultural e histórico (en el que a las mujeres 
no se las reconoce como sujetos autónomos y libres, sino dependientes de los 
varones) habría potenciado, sobre todo, las ideas del discurso igualitarista (6). 
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Para Wittig, una de las cuestiones centrales, desde la perspectiva del 
feminismo materialista radical, es que la mayoría de las teorizaciones 
feministas (y lesbianas) están atrapadas en lo que Beauvoir había llamado el 
Mito de la Mujer. Las dos teóricas comparten asimismo la crítica a la idea de “la 
mujer” como concepto esencialista, y a la “trampa familiar de que ‘ser mujer es 
maravilloso’” (Wittig, 1992: 36). La “diferencia sexual”, esto es, el “rescate” por 
una parte del feminismo, de los aspectos que se consideraban más positivos 
de la construcción sociocultural del “ser mujer” no podía ser, argumentó Wittig, 
el punto de partida de ninguna lucha de liberación. 

“La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una 
censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social 
entre los hombres y las mujeres poniendo a la naturaleza como causa” (Wittig, 
1992: 22). 

Pero Wittig da un paso más allá de Beauvoir, incluyendo algunas 
cuestiones que no aparecen en la obra de la autora de El segundo sexo. La 
primera es que, para Wittig, el género no tiene nada de “natural”, es decir, no 
existe a priori, antes de que exista una sociedad, ni está fuera de ésta, pero 
tampoco el sexo. “Porque no hay ningún sexo. Sólo hay un sexo que es 
oprimido y otro que oprime. Es la opresión la que crea el sexo, y no al revés” 
(Wittig, 1992: 22). Las mujeres (y los hombres) no constituyen un “grupo 
natural” sino que se trata de una categoría política y económica (y, como tal, 
puede ser modificada), establecida para subordinar las mentes y los cuerpos 
de un sexo al otro. ¿Qué hacer entonces? Es necesario “destruir política, 
filosófica y simbólicamente las categorías ahistóricas de ‘hombres’ y ‘mujeres’” 
(Wittig, 1992: 15), que se han presentado históricamente como “naturales”. La 
crítica a la imposición de los binarismos – dos géneros, dos sexos –, tampoco 
estaba en los trabajos de Beauvoir. 

“Al admitir que hay una división ‘natural’ entre mujeres y hombres, 
naturalizamos la historia, asumimos que ‘hombres’ y ‘mujeres’ siempre han 
existido y siempre existirán. No sólo naturalizamos la historia sino que también, 
en consecuencia, naturalizamos los fenómenos sociales que manifiestan 
nuestra opresión, haciendo imposible cualquier cambio” (Wittig, 1992: 33). 

La destrucción de las categorías existentes es, defiende Wittig, la 
estrategia de liberación que tienen que poner en marcha las mujeres si quieren 
pensar y cambiar, de manera radical, las cosas. La autora además señala, y 
esta es la tercera aportación más allá del trabajo de Beauvoir, que la 
heterosexualidad es el régimen político que facilita la opresión de las mujeres 
por los hombres. Wittig arremete contra la idea de que existen dos sexos por 
naturaleza y que las relaciones heterosexuales son las “naturales” (y, por tanto, 
legítimas) (Wittig, 1992: 31-43). La heterosexualidad, más allá de la práctica 
sexual concreta, es el sistema que promueve la idea de la diferencia entre los 
sexos, y hay que destruirla si queremos acabar con esa lógica de dominación. 
La ruptura del contrato heterosexual es lo que hacen las lesbianas, fugitivas de 
su clase social (la de las mujeres) y de la dominación heterosexista. En El 
cuerpo lesbiano (1973) Wittig muestra en clave literaria que otras sexualidades 
son posibles: no heterosexuales, y no centradas en los órganos reproductores, 
sino en todas y cada una de las partes del cuerpo.  
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Este “tercer género” es la figura de la lesbiana en Wittig, que menciona 
Butler en el primer capítulo de su Gender Trouble (1990). En definitiva, 
Beauvoir dirá “Una no nace mujer”, mientras que Wittig, ya en sus textos de 
finales de los años setenta, señala: “Una no nace mujer”, categoría que 
rechaza por estar marcada en términos de género y de sexo (7). Wittig va más 
allá, por tanto, al señalar – y denunciar – la definición heterosexual de mujer 
como “segundo sexo”. En su desafío al heterofeminismo, lo que estaría 
proponiendo Wittig, a partir de la obra de Beauvoir, es que ni se nace mujer, ni 
hay que llegar a serlo” (8). Esto es a lo que se refiere De Lauretis con la noción 
de des-identificación o desplazamiento (2005), idea que retomo más adelante. 
En el cuestionamiento del vínculo sexo-género, Deleuze, por su parte, recorre 
un conjunto de figuras “homosexuales” en ese “devenir mujer” (Preciado, 2005: 
119). “En el caso de Wittig”, señala Preciado, “el rechazo a incorporar la 
feminidad heterosexual termina por volver contra sí misma el proceso de 
metamorfosis del ‘devenir mujer’: en lugar de naturalizar los efectos de una 
opresión política, como hace Beauvoir, el ‘cuerpo lesbiano’ hace resaltar el 
carácter construido, la artificialidad, la monstruosidad del ‘cuerpo femenino’” 
(2005: 126).  

 

Los otros feminismos retoman a Wittig 

A finales de la década de los ochenta, la pandemia del SIDA y los 
debates y las crisis dentro de los movimientos feministas sobre el sujeto de la 
lucha sacuden el escenario sociopolítico y vital de las comunidades feministas 
y sexuales. El gran dilema al que se enfrentan las activistas es que el propio 
sujeto feminista, la “Mujer”, es algo necesario e imposible a la vez. Esta 
identidad colectiva, articulada en torno al eje sexo-género y puesta en acción 
por las organizaciones feministas que están en la calle (y en los despachos), 
peleando por el cambio cultural y legal, porque las mujeres tengan los mismos 
derechos y oportunidades en la esfera pública – política, comienza a ser 
cuestionada por las voces que, “desde los márgenes” (hooks, 1984), hablan de 
las experiencias y realidades de otras mujeres, de las que no estaban siendo 
incluidas. La categoría “Mujer”, punto de partida de las praxis y las teorías 
feministas, y reflejo de experiencias de opresiones y discriminaciones comunes 
de las mujeres (9) no recogía cómo esas experiencias, cuerpos y vidas están 
atravesadas por otros ejes de opresión como el color de piel, la clase social y la 
sexualidad. En la antología titulada This Bridge Called My Back (Writings by 
Radical Women of Color), coeditada en 1981 por Cherrie Moraga y Gloria 
Anzadúa, las teóricas y activistas lesbianas chicanas y negras llaman la 
atención sobre qué significa no ser blanca, ser pobre y ser lesbiana, y la 
imposibilidad (y gravedad) de tratar estas cuestiones como compartimentos 
estanco, unas aisladas de otras; como dirán las activistas del Combahee River 
Collective, la opresión de género no se puede separar de la dominación racista. 
Barbara Smith alertaba asimismo en Home girls. A Black Feminist Anthology 
(1983) del peligro de jerarquizar las opresiones, cuando lo que existe en la 
realidad social son múltiples “sistemas de opresión” que actúan de manera 
simultánea, en intersección y determinándose los unos a los otros.  
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Las otras mujeres – negras, bolleras, trans, trabajadoras del sexo, 
pobres, inmigrantes, ilegales… – reclaman, con voz propia, que se tengan en 
cuenta y nombren las diferencias entre las propias mujeres. Es una rebelión 
que ni se esperaba ni mucho menos se deseaba por parte de algunos sectores 
feministas, una crítica demoledora que procedía de lo que Virginie Despentes 
ha denominado (2007) el “proletariado del feminismo”. Varios conceptos y 
aportaciones clave de Wittig, analizados en páginas anteriores de este capítulo, 
son recuperados y van a ir siendo radicalizados por las teorías feministas 
queer: la desnaturalización de categorías como “mujer” o “femenina”, la crítica 
a la construcción del género en términos binarios, y el cuestionamiento del 
“régimen heterosexual”. A la articulación constitutiva del género (y del sexo) 
con la institución de la heterosexualidad obligatoria de Wittig se le va a sumar 
ahora la intersección con otros ejes. 

Monique Wittig no está sola, como sabemos, en la denuncia del 
heterocentrismo en las prácticas y teorías feministas: las lesbianas feministas 
negras, como Audre Lorde y Barbara Smith, y las lesbianas chicanas Cherrie 
Moraga y Gloria Anzaldúa están escribiendo y denunciando también la 
exclusión de las otras mestizas, pobres, no heterosexuales, de la lucha 
feminista. Como apunta De Lauretis (2003), la apertura del espacio conceptual 
que supuso la afirmación de que “las lesbianas no son mujeres” anticipaba (e 
influyó) en el desarrollo, a su vez, de otras conceptualizaciones como la de la 
propia de De Lauretis de “sujeto excéntrico”. Merece la pena retomar aquí su 
definición, que incluye una mención a Wittig: “Llamé a ese sujeto excéntrico no 
sólo en el sentido de que se desvía de la senda normativa, convencional, sino 
también ex -céntrico en el sentido de que no está él mismo centrado en la 
institución que sostiene y produce la mente heterosexual, esto es, la institución 
de la heterosexualidad. De hecho, la institución no preveía tal sujeto y no lo 
podía considerar, no podía imaginarlo. Lo que caracteriza al sujeto excéntrico 
es un doble desplazamiento: primero, el desplazamiento físico de la energía 
erótica en una figura que excede las categorías de sexo y género, la figura que 
Wittig llamó “la lesbiana”; segundo, el auto-desplazamiento o desidentificación 
del sujeto de las asunciones culturales y prácticas sociales asociadas con las 
categorías de sexo y género” (De Lauretis, 2003). 

La lesbiana de Wittig, ese sujeto universal crítico que está más allá de 
las marcas de género y sexuales, ya estaba dibujada en El cuerpo lesbiano 
(1973), es decir, es una figura conceptual pensada en relación con el cuerpo, 
“encarnada”. El cuerpo lesbiano es el soporte de esa nueva subjetividad, del 
sujeto lesbiano. Esta figura, que resiste frente al pensamiento heterocentrado y 
persigue subvertirlo, lesbianizándolo todo (a las mujeres y también a los 
hombres), es la “hermana” de otras figuras de sujetos excéntricos, por seguir 
con el término de De Lauretis: atravesados por múltiples diferencias, como la 
queer mestiza que habita en el cruce de identidades y culturas de Anzaldúa, la 
sister outsider negra de Lorde, el cyborg, entre humano y máquina, de 
Haraway, el sujeto nómada de Braidotti, la performatividad del género en 
Butler… figuras hibridas, mutantes, que hablan de los límites de las categorías 
identitarias, de las fronteras, de las intersecciones (10). Sujetos que resisten y 
subvierten el ideal de mujer establecido por la cultura y cuestionan la 
construcción de una identidad colectiva feminista no inclusiva ni empática con 
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esas diferencias. Una concepción similar del sujeto, advierte De Lauretis 
(2003), estaba emergiendo en el marco de las teorizaciones postcoloniales. Se 
trata de, por ejemplo, la noción de cultural hybridity de Homi Bhabha y los 
estudios sobre el sujeto transnacional. Al igual que ha sucedido con los 
feminismos queer, los textos radicales de Wittig anticiparon algunas de las 
cuestiones sobre las que posteriormente han incidido las teorías feministas 
postcoloniales. 

Desde esos otros feminismos lesbianos, negros, postcoloniales, también 
llamados “periféricos”, se inicia, por tanto, la crítica radical al sujeto unitario del 
feminismo, blanco, burgués, eurocéntrico, desexualizado (Smith, 1983; hooks 
1984; Spivak, 1988, entre otras) (11). Como apunta de Lauretis, (2012: 2), “las 
cuestiones de las diferencias raciales y étnicas, planteadas por los colectivos 
de lesbianas negras, chicanas y latinas en su crítica al feminismo blanco, 
moldearían el feminismo de la década de los ochenta y en adelante”. Autoras 
de la corriente denominada post feminismo o feminismo queer como Teresa De 
Lauretis, Donna Haraway, Judith Butler, Eve Kosovsky Sedgwick o Judith/Jack 
Halberstam se sumarán a las lesbianas chicanas y negras en su crítica a la 
naturalización de la noción de “mujer” y de “feminidad” que había constituido el 
núcleo del sujeto del feminismo. Es la rebelión de las otras en fuga de la 
identidad fija, homogénea y monolítica articulada hasta entonces por el 
feminismo (Trujillo, 2011). Y por si todavía quedaran dudas al respecto: “Las 
multitudes queer no son post feministas porque quieran o deseen actuar sin el 
feminismo. Al contrario. Son el resultado de una confrontación reflexiva del 
feminismo con las diferencias que éste borraba para favorecer un sujeto 
político “mujer” hegemónico y heterocentrado” (Preciado, 2003). 

Sujetos errantes de la norma biocultural, fugitivas de una sociedad 
dominada por el pensamiento heterocentrado, la existencia lesbiana no es ni 
posible ni deseable (Wittig, 1992). La lesbiana es una runaway que, sin 
embargo, no huye, sino que resiste a la heteronormatividad con múltiples 
estrategias. Algunas teóricas feministas y queer han criticado, sin embargo – 
como he mencionado más arriba –, la figura de la lesbiana como esencialista y 
la defensa, según ellas, del separatismo que estaría proponiendo Wittig. Es el 
caso de Judith Butler, que, en palabras de De Lauretis (2003), “se opuso al 
posionamiento radical de Wittig, que malentendió por lo que ella llamó una 
‘prescripción separatista’ – como si Wittig hubiera estado argumentando que 
todas las mujeres deberían hacerse lesbianas, y que solo las lesbianas podrían 
ser feministas” (12). De Lauretis critica que, para la persona que lee El Género 
en Disputa – en el que Butler le dedica un capítulo a Wittig que supuso, en gran 
medida, la rentrée de ésta en los estudios de género y queer –, la escritora y 
teórica francesa “aparece como una exencialista que cree en la libertad 
humana, una humanista que da por hecha la unidad ontológica de un Ser 
previo al lenguaje, una idealista disfrazada de materialista, y lo más paradójico 
de todo, una colaboradora no intencionada, no consciente, del régimen de la 
normatividad heterosexual”. Para De Lauretis, este erróneo análisis de Butler 
del trabajo de Wittig explicaría la relativa indiferencia o condescencia con la 
que sus ensayos han sido recibidos en el contexto de los estudios sobre 
géneros y sexualidades en la Academia anglosajona. Años después de este 
texto de De Lauretis, se han organizado eventos en torno a la vida y obra de 
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Wittig y publicado varias contribuciones colectivas que analizan su obra, como 
la que compiló Shaktini (2005) – en la que participa De Lauretis –, o la de Epps 
y Katz (2007), con nuevas perspectivas y análisis de una obra tan compleja, 
interesante, e influyente como la de Wittig. 

La lesbiana de Wittig es un sujeto en fuga, como las múltiples 
subjetividades que van a reinvindicar los feminismos queer. Uno de los 
desplazamientos centrales (De Lauretis se refiere al displacement from home, 
que traduciríamos aquí como “hogar” en el sentido de lugar “seguro”, de 
identidad) surge de esos sujetos incómodos de los que el feminismo no 
esperaba ninguna reacción crítica, entre ellos los disidentes sexuales, los y las 
queer. Desidentificación es la de las lesbianas que no son mujeres, la de los 
sujetos transgénero que no son ni mujeres ni hombres, la de los maricas que 
no son hombres. La recuperación de Wittig por las multitudes queer ha sido 
posible gracias a que su declaración que reclamaba la autonomía lesbiana de 
las mujeres “permite combatir por medio de la des-identificación la exclusión de 
la identidad lesbiana como condición de posibilidad de la formación del sujeto 
político del feminismo moderno” (Preciado, 2003).  

El posicionamiento wittigiano abrió el horizonte de la categoría “lesbiana” 
que, como toda categoría identitaria, era insuficiente para dar cuenta de una 
multiplicidad de sujetos diversos, que se autodefinen de formas distintas. Las 
lesbianas no son mujeres o son, cuando menos, otras mujeres. De Lauretis 
describe magistralmente el momento de la ruptura lesbiana/mujer y el 
ensanchamiento de los límites de esa categoría: 

“Hubo un tiempo, en el espacio discontinuo- un espacio disperso a 
través de los continentes- cuando las lesbianas no eran mujeres. No quiero 
decir que ahora las lesbianas son mujeres, aunque unas pocas sí se piensen 
así, mientras otras dicen que son butch o femme; muchas prefieren llamarse 
queer o transgénero; y otras se identifican con la masculinidad femenina- hoy 
en día existen muchas opciones para autonombrarse para las lesbianas. Pero 
durante aquel tiempo, lo que las lesbianas fueron era eso: no mujeres. Y todo 
parecía tan claro, en aquel tiempo” (13). 

En la línea de la conceptualización de la identidad como una localización 
(Martin, 1993), una posición desde la que emitir un discurso, unas demandas 
políticas, la lesbiana de Wittig es ese lugar simbólico desde el que movilizarse, 
tomar la palabra, resistir. El cuerpo lesbiano refleja ese espacio en el afuera 
que ocupan las prácticas sexuales y cuerpos de las lesbianas en la realidad 
social: habitan los márgenes. Wittig reivindica esos cuerpos abyectos 
presentándolos como algo bello, objeto del deseo de la(s) otra(s). Esto mismo 
se lo he oido en alguna ocasión al fotógrafo transgénero Del LaGrace Volcano: 
con sus fotografías de los drag kings, de los cuerpos raros, subversivos, que no 
se leen fácilmente… (¿es un hombre, una mujer, o ninguna de las dos cosas?) 
lo que pretende no sólo es mostrar su mundo, su gente queer, sino lo bello de 
ese mundo (14). Es la belleza de lo abyecto, lo expulsado de la norma, exiliado 
del espacio simbólico (y real). El sujeto lesbiano del que escribe Wittig es un 
sujeto mezcla de animal y humano, raro, monstruoso, gigante, extraño a más 
no poder (¡si es que no es una mujer!). Pero es bello y deseable a la vez: “m/i 
más bello monstruo” (15). La de Wittig es una parodia absolutamente genial de 



217 

 

la representación de los cuerpos y las sexualidades lesbianas en los medios, 
en la cultura, en la heterorrealidad en general. Es una carcajada tan inmensa (y 
subversiva) que no podemos evitar que nos contagie al leerla. 

Estos cuerpos extraños, incómodos, oprimidos, son focos de subversión 
política, de resistencia y crítica del punto de vista supuestamente “universal”, 
léase colonial, burgués, blanco y heterosexual. Las Amazonas de Wittig que 
recorren el Borrador para un diccionario de las amantes (1976), resisten ante el 
ideal de mujer femenina, sumisa, impuesto por la cultura hegemónica 
(heterosexual). Son violentas y vulnerables a la vez y es la conciencia de su 
vulnerabilidad la que las hace más fuertes ante la hostilidad que combaten. El 
sujeto lesbiano reclama, en definitiva, su otredad, su anormalidad, su 
queerness y, al mismo tiempo, su legitimidad como tal, como diferente. 

Esta es la proliferación de identidades y cuerpos abyectos a la que se 
refiere Butler. En el capítulo mencionado que le dedica a Wittig en El género en 
disputa (1990), Butler defiende, más allá de las categorías binarias, la 
emergencia no tanto de un tercer género como de múltiples subjetividades en 
otros cuerpos. De hecho, la lesbiana que propone Wittig no es una identidad 
fija y homogénea, sino un espacio que posibilitaría otras subjetividades. Se 
trata de un sujeto con una corporalidad que dinamita la diferencia sexual, que 
cambia, es maleable, reflejo de la identidad colectiva. Porque para Wittig el 
cuerpo es central: su cuerpo lesbiano es un cuerpo político, colectivo, que 
cuestiona las normas del reconocimiento que dotan de legitimidad a unos 
cuerpos y no a otros, los de las fugitivas del régimen heteronormativo. El punto 
de vista lesbiano que defendía Wittig simboliza la posibilidad de esas otras 
miradas y subjetividades, de esos otros sujetos que transgreden las normas.  

Uno de los ejes de continuidad entre el feminismo radical y el queer es la 
utilización del estigma, de la marca, como auto-identificación. Es la “inversión 
performativa de la injuria” (Butler, 1993). Las teorizaciones y prácticas 
feministas queer defienden, desde los noventa, la apropiación de términos 
“negativos” como bolleras, maricones, trans o putas, y la utilización de 
estrategias por una parte criticas con la construcción de unas identidades no 
inclusivas (post identitarias), y, al mismo tiempo, hiperbólicas y paródicas (16). 
Organizaciones como las Lesbian Avengers, ACT UP, Queer Nation, o, en el 
Estado español, LSD, La Radical Gai, el Grupo de Trabajo Queer, y, más 
recientemente, la Asamblea Transmaricabollo de Sol (parte del 15-M), utilizan 
sus posiciones denostadas de sujetos estigmatizados, desviados para resistir y 
seguir movilizándose a través de micropolíticas en conexión con otras 
movilizaciones, como las migrantes transgénero o las trabajadoras del sexo. 
Wittig era ya una figura intelectual muy conocida cuando comenzaron las 
protestas de los y las disidentes queer en la calle y a aparecer herramientas 
teóricas en esta línea; la apertura del espacio conceptual, que planteó ella, a la 
posibilidad de existencia de esas otras y otros dejó una estela que continuaron 
posteriormente las teorizaciones y prácticas queer. 
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Notas:  

(1) Una versión ampliada de este trabajo se puede encontrar en el volumen colectivo 
recientemente publicado Las lesbianas (no) somos mujeres. En torno a Monique Wittig (Ed. 
Icaria), fruto de un proyecto de I+D+i sobre feminismos lesbianos y queer. 

(2) Me refiero a teorías, en plural, más que teoría, ya que no estamos ante un corpus acabado 
de teorización, sino ante uno que engloba contribuciones diversas y que continúa en 
construcción. 

(3) Wittig tituló “Una no nace mujer”, en obvia referencia a Beauvoir, un ensayo de 1981 que 
está recogido en el volumen El pensamiento heterosexual. 

(4) Butler (1997) explica la complejidad de la noción de representación. 

(5) Sobre el concepto de género se pueden consultar las aportaciones fundamentales de Joan 
Scott, Teresa De Lauretis, o Judith Butler, entre otras. 

(6) Desde posiciones del feminismo de la diferencia también se ha retomado, no obstante, la 
obra de Beauvoir. Sobre la diversidad de interpretaciones y reapropiaciones desde ambos 
feminismos a que ha dado lugar el trabajo de esta autora, véase Burgos (2010). No es el caso, 
sin embargo, de Wittig, muy crítica con los posicionamientos de la diferencia. 

(7) Este juego de cursivas está en De Lauretis, On Monique Wittig (2005). 

(8) Esta sería la “primera variación queer de la pionera obra de Beauvoir”, en Pérez Navarro 
(2010:3). 

(9) La noción de experiencia vivida (lived experience) es central en los discursos feministas de 
los años setenta y ochenta. 

(10) Gloria Anzaldúa Borderlands/ La Frontera: The New Mestiza (1987); Audre Lorde, Sister 
Outsider (1984): Donna Haraway, Manifiesto ciborg (1984); Teresa De Lauretis, Diferencias. 
Etapas de un camino a través del feminismo, (2000); Rosi Braidotti Sujetos nómades (2000) y 
Judith Butler, Gender Trouble (1990). 

(11) En castellano se puede consultar la antología Otras inapropiables. Feminismos desde las 
fronteras. Madrid, Traficantes de Sueños (2004). 

(12) Mi traducción. 

(13) “When lesbians were not women”, Labrys 2003. Mi traducción del inglés; las cursivas están 
en el original. 

(14) Ver Sublime Mutations (ref). 

(15) El cuerpo lesbiano, 1973. 

(16) Como decíamos en el Manifiesto del Grupo de Trabajo Queer que recojo en Trujillo (2005), 
y que dedicamos “a la memoria de Monique Wittig”, “Bollera no es una marca, es un desorden 
global”. 
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O movimento lésbico em Portugal 
Fabíola Neto Cardoso, professora, ativista LGBT, Fundadora do Clube 
Safo, fabiolacardoso@hotmail.com 

 
Resumo: 
Era uma vez uma árvore, cujas raízes se escondem no tempo da ditadura, cujo 
tronco se chamou Organa e cujos ramos se estendem até à atualidade. Nesta 
árvore ainda hoje continuam a crescer folhas e frutos: o movimento lésbico em 
Portugal. Uma visão muito pessoal e vivenciada na primeira pessoa da história 
do movimento lésbico português.  
 
Palavras-chave: lésbicas, movimento lésbico, Organa, Clube Safo, Lilás, 
Grupo de Mulheres, ILGA Portugal, Naoteprives 

 

Gostaria de começar por agradecer à Universidade Feminista o convite e 
a oportunidade de poder partilhar convosco um pouco do meu percurso de 
vida. É para mim particularmente significativo que o faça integrado num 
extenso e interessante programa de ciclos temáticos, seminários e workshops 
feministas em que as Sexualidades e Cidadanias Lésbicas são, naturalmente, 
parte integrante.  

Gostaria ainda de agradecer à UMAR que tão gentilmente nos recebe 
neste espaço onde o feminismo vive!! 

Este formato da Universidade Feminista parece-me particularmente feliz 
por pretender ligar “academia, ativismo e experiências adquiridas ao longo da 
vida”, “na ligação entre o político e o pessoal”. Lamento muito a ausência da 
Cristina Santos que certamente daria um contributo inestimável vindo da 
Academia. A minha contribuição será essencialmente baseada no meu 
percurso de ativista e na minha experiência pessoal.  

A minha vida esteve, e ainda está, profundamente ligada ao movimento 
lésbico em Portugal. Eu não seria a mulher que sou hoje, se não tivesse vivido 
tudo o que vivi junto dos grupos e associações nos quais estive ao longo dos 
últimos 24 anos. Esta é, para mim, a primeira grande conclusão a que posso 
chegar. Da mesma maneira como Simone de Beauvoir dizia “Não se nasce 
mulher” eu considero que ninguém nasce lésbica. Tornamo-nos lésbicas 
construindo uma identidade positiva, por oposição a um sistema hegemónico e 
opressivo, ainda vigente, a que podemos chamar heteropatriarcado. O 
movimento social lésbico, os grupos e associações mais ou menos formais, os 
livros, os encontros, os debates, os eventos sociais, são parte significativa 
desse processo de construção identitária. Foram para mim, sem qualquer 
dúvida, mas acredito que também para muitas outras mulheres portuguesas.  

Falarei sempre e só da minha vivência do movimento lésbico português, 
especialmente dos anos em que nele estive mais ativa, mas gostaria de deixar 
aqui uma nota para a necessidade de, a breve prazo, antes que muitas das 
suas protagonistas o possam deixar de fazer, recolher testemunhos e registo 
sistemático, das muitas versões desta história que, sendo breve, é também rica 
e cheia de episódios memoráveis.  

mailto:fabiolacardoso@hotmail.com


221 

 

Para mim o movimento lésbico português é uma grande árvore. Uma 
árvore com raízes, um tronco e vários braços que ainda hoje, felizmente, 
continuam em crescimento e ramificação. 

 

Figura 1: Uma árvore: O movimento lésbico em Portugal 

 

 

 

Raízes  

As raízes dessa árvore escondem-se no solo, nos primeiros grupos de 
mulheres que de forma organizada tentam fazer feminismo em Portugal. Não 
me alongarei sobre esses grupos porque não participei deles, mas quem quiser 
procurar encontrará no MLM (Movimento de Libertação das Mulheres, que 
nasce logo em 1974), no IDM (Informação Documentação Mulheres, que surge 
em 1979) ou na Cooperativa Editorial de Mulheres, a presença significativa, 
talvez mesmo maioritária, de lésbicas. Sem que o seu lesbianismo fosse 
assumido ou considerado digno de trabalho ou referência especifica. Vigorava 
o silêncio das palavras e dos gestos, autoimposto talvez.  

Mais explícito foi o Grupo de Mulheres do Porto que no número dois da 
sua revista Artemisia, em 1985, incluiu um texto sobre lesbianismo, ditando 
eventualmente a sua morte por esse facto.  

Para um conhecimento mais detalhado desses tempos, na primeira 
pessoa, recomendo a leitura de duas entrevistas publicadas na Zona Livre, a 
revista do Clube Safo, a Maria Andrade e Anabela Arnold, nos números 17 e 
20. Estes dois números constam do arquivo da UMAR e estão disponíveis 
online na página www.clubesafo.com, devido ao excelente trabalho de recolha 
efetuado por Isabel Bento, com a colaboração de Esmeralda Martins.  

 

 

http://www.clubesafo.com/


222 

 

Tronco  

O movimento lésbico português nasce, para mim, em 1990. Só em 1990, 
dezasseis anos depois do 25 de abril, mas ainda assim antes do GTH – Grupo 
de Trabalho Homossexual (1991) e da ILGA Portugal (1996).  

 

Figura 2: Tronco: Organa, 1990 

 

 

Em 1990 nasce a Organa, pela mão de duas mulheres, um casal que 
aliou a sua vontade de intervir e juntar à experiência dada pelo contacto com 
grupos de lésbicas feministas na Alemanha e na Inglaterra. Do trabalho e da 
loucura destas duas mulheres, Ana Pinheiro e Filomena Loureiro de seu nome, 
nasceu este primeiro espaço de informação, comunicação, debate e promoção 
de uma linguagem comum, um sonho de liberdade partilhada. “Tu e eu, nós, 
somos da outra margem”, dizia o número um da revista de 80 páginas 
fotocopiadas que era enviada, de maneira discreta, a quem pagasse os 400$00 
do preço de capa.  

Eu ainda não tinha feito 18 anos. Trabalhava em part time no quiosque 
da estação da CP, em Castelo Branco, quando vejo, nos pequenos anúncios 
do Correio da Manhã, as palavras que galvanizaram a minha atenção: Organa 
– Gay Feminina, Apartado 4021, 2700 Amadora, Portugal. Foi com o coração 
aos pulos que realizei o contacto, que me informei sobre o que faziam e recebi, 
de Bilhete de Identidade na mão e joelhos a tremer, na Posta Restante dos 
Correios, o meu primeiro bilhete para o movimento lésbico português! 

Da revista Organa saíram nove números e a realização dos primeiros 
encontros lésbicos em Portugal. O primeiro realizou-se logo em 1991 no 
chamado “Covil das Amazonas”. No segundo encontro de reflexão, em que tive 
o prazer de participar, as mais de vinte mulheres reunidas em Lisboa, durante 
três dias, falaram de lesbianismo político, de sexualidade lésbica e de 
patriarcado, entre outros temas. A realização destes encontros permitiu ainda 
que muitas mulheres se associassem a este projeto, tendo quatro novos 
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elementos passado a integrar a equipa que produzia a revista. Assusta a 
atualidade de muitos dos textos e das questões abordadas já nessa altura.  

A Organa criou a primeira linha de atendimento da homossexualidade no 
país e juntou mulheres que, pelas suas características, foram essenciais para o 
futuro do movimento lésbico em Portugal. Foi este o início do tronco comum 
que mais tarde se ramificaria.  

Em 1993 desintegra-se a Organa, num episódio complicado, e quatro 
dos seus novos elementos fundam, com mais duas mulheres, uma outra 
revista, a Lilás. Esta redação de seis elementos continuará a obra iniciada pela 
Organa em novos moldes, afirmando no editorial do número um querer 
“estabelecer um círculo de ideias, informações, factos e opiniões”. O editorial 
surge assinado por Adelaide, Helena P., Luísa T., Mariana, Maria Josefina S. e 
Vitória S.  

 

Figura 3: Tronco: Lilás, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilás continha, nos seus quatro números anuais e nas cerca de 60 
páginas, uma quantidade assombrosa de informação que ia da análise de livros 
e filmes, nacionais e estrangeiros, passando por notas biográficas, 
depoimentos, notícias, entrevistas, poesia, textos de opinião, roteiros, contos, 
etc. Assombrosa ainda a atualidade e o interesse que mantêm muitos deles 
passados tantos anos, o que só se explica pela qualidade que apresentavam.  

Passando por grandes mudanças internas, fruto do seu processo de 
evolução e de algumas convulsões pessoais, a Lilás é publicada até 2002, mas 
nunca deixou de ser essencialmente uma revista e não uma associação ou 
grupo de intervenção, mas teve impacto pois chegaram a ter duzentas 
assinantes e alguma visibilidade mediática, no jornal Público em novembro de 
1993.  
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A partir deste tronco comum, formado pela Organa e pela Lilás, começa 
então a ramificação que levaria ao aparecimento das primeiras associações 
lésbicas e gays.  

 

Ramos 

Algumas das mulheres envolvidas nestas revistas foram importantes no 
aparecimento e na legalização da ILGA Portugal e são de várias delas as 
assinaturas que constam da escritura de constituição em 1996. Apesar de só 
em 1998 ter surgido na ILGA o Grupo de Mulheres, as lésbicas estiveram 
sempre presentes nessa associação ainda que, à boa maneira feminina, nem 
sempre de modo visível e publicamente assumido. O Grupo de Mulheres tem a 
sua primeira comissão coordenadora constituída por mulheres vindas do 
coletivo inicial da Lilás ou que tinham sido leitoras e colaboradoras da revista. 
Este grupo realizou reuniões, debates, ciclos de filmes lésbicas e publicou um 
boletim breve chamado Lesbiana. A ILGA é assim um ramo forte, e ele mesmo 
muito ramificado, desta nossa árvore.  

Em 1995 um casal de lésbicas de Aveiro escreve para a redação da 
Lilás, que só em 1996 deixou de ser constituída pelos seis elementos iniciais, e 
consegue agendar um encontro. É na sequência desse encontro, que teve 
lugar em Lisboa, que os quatro elementos fundadores do Clube Safo se vêm 
posteriormente a conhecer, ou seja, o Clube Safo é também um ramo dessa 
árvore. 

 

Figura 4: Ramos: Clube Safo, 1996 

 

 

Eu tinha mantido contacto e presença, primeiro junto da Organa e depois 
junto de alguns elementos da Lilás. É a Adelaide que fala de mim à Ana Prata, 
à data conhecida como Ana Marques, e sugere a troca de contactos. 
Encontramo-nos em Aveiro e desse feliz encontro virá a nascer o Clube Safo, 
em janeiro de 1996, à mesa do Sal Poente, a primeira e ainda única 
associação lésbica portuguesa.  

Éramos quatro amigas recentes, sentadas à volta de uma mesa a 
lamentar-nos do tão pouco que havia para as lésbicas e do facto de ser tudo 
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tao longe de Aveiro. Até que alguém disse: “E se fizéssemos nós?!”. Assim 
nasceu, a 28 de janeiro de 1996, reza a história, o Clube Safo. Os objetivos 
iniciais eram “promover espaços de encontro e convívio onde se discutisse e 
divagasse a temática lésbica, criar comunidade e promover uma identidade 
lésbica positiva”.  

Os primeiros desafios foram o nome, que se queria suficientemente 
explícito e identificável, mas ainda assim discreto; e um logotipo, criado por 
Ana Prata, que ainda hoje se mantem e a divulgação. Em 1996 não havia ainda 
Facebook mas tinha acabado de surgir um jornal de anúncios, o Ocasião. Após 
algumas dificuldades conseguimos a publicação de um pequeno anúncio. 
Foram ativados os contactos pessoais, distribuídos pequenos panfletos e 
alugado um apartado em Águeda, onde a Ana Prata estudava na altura.  

O primeiro encontro ocorreu logo em junho, em Lisboa. Em setembro 
Aveiro recebeu o seu primeiro encontro e em dezembro já houve festa de 
Passagem de Ano, em colaboração com o Bar Catedral, em Lisboa. Em 1997 
temos encontros em Aveiro e no Porto e, em agosto, realiza-se o primeiro 
Acampamento Lésbico, perto de Tomar, num parque de campismo público. 
Estava em movimento e, com o surgimento da Zona Livre, o boletim bimestral 
do Clube Safo, a estrutura base estava montada.  

“Não temos estatutos escritos ou presidente, funcionamos com uma 
Direção constituída por três lésbicas e as nossas linhas orientadores são o bom 
senso, amor à causa e militância. Esperamos vir a poder legalizar o Clube e 
tornarmo-nos numa das muitas (inexistentes) associações lésbicas necessárias 
neste pais”, dizia o editorial do número um. 

Nos meses pares havia um encontro: seis por ano, sendo um o 
acampamento que decorria do último fim de semana de julho ao primeiro fim de 
semana de agosto e outro na passagem de ano. Nos meses ímpares saia a 
Zona Livre, o nosso instrumento de comunicação, com o convite para o 
próximo encontro, o relato do último, notícias, atualidades, reflexões, anúncios, 
entrevistas, concursos, poesia, fotografia… um mar de assuntos lésbicos. 
Surgem as primeiras sócias e as primeiras quotas. O primeiro Arraial, ainda em 
1997, no Príncipe Real, onde tivemos uma banquinha e conhecemos a 
Eduarda Ferreira.  

Foram muitas horas, muitos dias, muitos fins de semana de trabalho 
coletivo. Coletivo porque sempre incentivados e procuramos ativamente a 
colaboração de outras pessoas neste projeto que pretendia “acabar com a falta 
de ação, de informação e de comunicação”. De setembro de 97, data da 
primeira Zona Livre, até ao número 60, de dezembro de 2007, foram dez anos 
de atividade ininterrupta. Centenas de fotos, milhares de documentos, muito 
amor.  

Muito, muito amor. Talvez tenha sido esta a imagem de marca do Clube 
Safo, o estabelecimento de fortes relações pessoais entre muitas das mulheres 
envolvidas. Sara Cardoso escreveu letra e música de uma canção, o hino do 
Clube, que termina assim: “Este clube deu-me a felicidade de conhecer amigas 
de verdade”. Algumas dessas amizades sobrevivem até à atualidade.  
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Gostaria de salientar alguns momentos altos na história desta 
associação única: 

 junho de 1997, primeiro Arraial gay, organizado no Jardim do Príncipe 
Real, em Lisboa, pela ILGA Portugal. Neste evento memorável 
conhecemos a Eduarda Ferreira, a quem tanta da dinâmica futura do 
Clube se ficou a dever.  

 24 setembro de 1998, artigo de capa da revista Visão, com Sónia 
Lavinas e Cristina Coelho, a dar pela primeira vez a cara, duas 
associadas do Clube Safo. Notícia divulgada na Zona Livre 7.  

 20 novembro de 1999, programa Portugalmente da RTP2, sobre 
lesbianismo, com a presença de elementos do Clube e do Grupo de 
Mulheres da ILGA.  

 19 fevereiro de 2000, encontro na sede da Associação Opus Gay, em 
Lisboa, sobre “Visibilidade Lésbica”, onde nasce a ideia de uma Marcha, 
à semelhança do que já se fazia em muitos outros países, em 
celebração do 28 de junho. Um momento de visibilidade, festa e 
reivindicação política. Uma ocasião em que, como dizia o Editorial da 
Zona Livre 16, “tod@s aqueles que queiram participar possam ir com 
uma mascara que simbolize as condições em que somos obrigad@s a 
viver quotidianamente”. 

 1 julho de 2000, realiza-se a primeira Marcha do Orgulho que foi 
proposta pelo Clube Safo às outras associações. ILGA Portugal, Clube 
Safo, GTH-PSR, Grupo Lilás e Opus Gay assinam o manifesto conjunto 
e afinal sobram máscaras!! A faixa que abria a marcha dizia “Uniões de 
Facto, já!!” Fotorreportagem de Ana Marques, na Zona Livre 16.  

 7 outubro de 2000, realiza-se a Marcha Mundial da Mulheres do ano 
2000. O Clube Safo e o Grupo de Mulheres da ILGA Portugal participam 
nesta plataforma que reuniu cerca de 70 organizações não-
governamentais e que reivindicou o fim da discriminação com base na 
orientação sexual. Foi o primeiro momento de ligação entre o feminismo 
e o lesbianismo em Portugal e do qual resultou o primeiro Manifesto 
Lésbico Português, distribuído na Marcha.  

 15 fevereiro de 2002, legalização do Clube Safo, em Santarém, como 
consequência do aumento do número de mulheres envolvidas, da 
necessidade de intervenção social e política, contra todas as formas de 
discriminação. O Clube Safo deixa de ser uma Associação Lésbica, para 
passar a ser uma Associação de Defesa dos Direitos das Lésbicas.  

 5 a 7 julho de 2002, decorrem as Jornadas Lésbicas, organizadas em 
parceria com o ISPA, foram o primeiro grande evento lésbico em 
Portugal. Estiveram presentes mais de 300 pessoas, neste evento que 
contou com cobertura mediática e a presença de ativistas e académicos, 
portugueses e espanhóis.  

  7 a 10 junho de 2003, o Clube participa no primeiro Fórum Social 
Português, que decorre sobre o mote “Um outro mundo é possível “. 

 29 agosto a 9 setembro de 2004, WOW, o Clube colabora com a UMAR, 
Não Te Prive e Ação Jovem pela Paz, para a vinda a Portugal do barco 
da Women on Waves.  
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Figura 5: Frutos: I Jornadas Lésbicas 2002  

 

 

Em 2004, por motivos pessoais, peço a demissão da presidência da 
Direção que vinha a assumir desde a legalização do Clube, em 2002. Uma 
nova Direção toma conta do barco, constituindo uma estrutura colegial.  

2005 foi um ano de reflexão e profundas mudanças no Clube Safo que 
abriram novas áreas de ação e um reforço da componente de intervenção 
política, de que foi exemplo a participação no Ano Europeu de Igualdade para 
todos, em 2007. 

Em março de 2008 não houve listas candidatas à Direção do Clube Safo 
e este entrou em gestão administrativa durante três anos.  

Surge em 2008 um novo projeto lésbico que incluía na sua coordenação 
elementos na sua maioria anteriormente ligados ao Clube Safo, o LES – Grupo 
de Discussão sobre questões Lésbicas. Este novo grupo, para além de 
encontros temáticos, dinamiza uma muito interessante publicação digital, a 
LESonline, coordenada inicialmente por Eduarda Ferreira, Isabel Bento e Maria 
João Silva.  

A 28 de maio de 2011 foram eleitos novos órgãos sociais, para 
2011/2013, que se mantêm em atividade até hoje.  

Surgem, entretanto, novos grupos e associações, eventos espalhados 
pelas principais cidades do litoral e Marchas em Coimbra, pela Não Te Prive, 
Porto e Braga, pela Braga Fora do Armário. As lésbicas têm estado presentes 
em todos estes acontecimentos, da mesma forma como estiveram na luta pelo 
casamento, aprovado em 2010, ou na batalha perdida pela coadoção, já em 
2014, na qual voltei a estar pessoalmente envolvida e cuja análise dava outra 
palestra.  

24 anos depois, 1990 a 2014, a árvore da minha analogia continua viva 
e em crescimento. Junto a ela nasceram outras árvores e em todas há lésbicas 
que trazem para o, ainda não suficientemente forte, movimento LGBTI 
português novas e velhas reivindicações dos direitos reprodutivos para tod@s, 
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aos direitos parentais, passando por políticas de discriminação positiva para 
lésbicas e trans.  

 

Figura 6: Frutos: 25 abril 2014, Família em desfile na Av. Da Liberdade 

 

 

Muito está ainda por fazer, não só em termos legais, sendo disso 
exemplos a proibição no acesso a técnicas de PMA (Procriação Médica 
Assistida) às mulheres não tuteladas por um homem, sendo lésbicas ou hétero, 
ou a impossibilidade do reconhecimento legal das crianças nascidas em 
relações lésbicas. Mas há ainda também muito a fazer em termos sociais e 
culturais. É necessário voltarmos às raízes: analisar os motivos da falta de 
visibilidade lésbica a que ainda assistimos no nosso país; percebermos a 
importância do feminismo na desconstrução dos rígidos papéis de género que 
ainda nos espartilham desde crianças; atacar a homofobia como um problema 
social, implementando projetos e práticas sistemáticas de educação sexual nas 
escolas; combater o bullying homo/bi/transfóbico nos media e na cultura, 
através de campanhas de visibilidade e formação.  

Para terminar gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os 
presentes, à UMAR e à Universidade Feminista. Também estarmos aqui hoje é 
um ramo desta árvore do movimento lésbico em Portugal. A Isabel Bento e a 
Eduarda Ferreira, que fazem parte da Comissão Organizadora da Universidade 
Feminista, também elas se conheceram no Clube Safo, que é filho da Lilás e 
neto da Organa. 

É uma árvore que ainda dá frutos. Espero que destes frutos surjam 
sempre novas sementes e novas árvores, dispersas pelo país. Todas nós 
somos folhas, flores e frutos desta árvore! 
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Visibilidade lésbica e cidadania sexual 
Eduarda Ferreira, e-GEO, FCSH, UNL, e.ferreira@fcsh.unl.pt 

 

Resumo: 

Este artigo explora as relações entre a cidadania sexual e espaço, realçando 
as interseções entre espaço, orientação sexual e género. Foca especificamente 
as questões relacionadas com a visibilidade lésbica e cidadania sexual em 
Portugal a partir da análise do movimento lésbico em Portugal, e dos 
resultados de investigações sobre expressões públicas de afetos entre pessoas 
do mesmo sexo. No final do artigo são apresentadas reflexões sobre o papel 
de iniciativas sociais e políticas na promoção de um espaço público mais 
inclusivo, com ênfase para a necessidade das políticas de igualdade terem em 
consideração as especificidades da discriminação em função da orientação 
sexual, tais como o contexto de discriminação social, a possibilidade de não 
revelar a orientação sexual e a invisibilidade generalizada das sexualidades 
não-heterossexuais em espaços públicos.  

 

Palavras-chave: visibilidade lésbica, cidadania sexual, espaço público, 
políticas de igualdade  

 

Introdução 

O espaço é uma parte essencial da constituição e reprodução das 
identidades sociais, e as identidades sociais, os seus significados e relações 
produzem espaços materiais, simbólicos e metafóricos. Com base nesta 
relação mútua podemos entender como o espaço reflete as relações de poder 
e os discursos hegemónicos, e como as desigualdades podem perpetuar-se 
através das formas pelas quais o espaço é organizado, vivenciado, 
representado e criado (Massey, 2005). Em particular as identidades sexuais 
têm uma forte componente espacial e este artigo explora as relações entre a 
cidadania sexual e espaço. A abordagem feita à cidadania sexual realça as 
interseções entre espaço, orientação sexual e género, focando especificamente 
as questões relacionadas com mulheres lésbicas. O termo ‘lésbicas’ é utilizado 
neste texto para identificar as mulheres que se envolvem em relacionamentos 
sexuais/emocionais com outras mulheres. As lésbicas constituem um grupo 
heterogéneo com diversas experiências e expectativas, que vivem em 
contextos socioeconómicos distintos, mas que apresentam alguns aspetos 
comuns, como o facto de serem mulheres e viverem num contexto social 
discriminatório.  

Baseada nas abordagens corporizadas à investigação, considero que o 
conhecimento é produzido em contextos e circunstâncias específicas, e a 
natureza situada do conhecimento leva-nos a reconhecer a importância da 
‘posição’ e da ‘posicionalidade’ do/a investigador/a, bem como das suas 
localizações específicas e corporizadas. Segundo esta perspetiva, é importante 
que os/as investigadores/as sejam autorreflexivos/as e que assumam posições 
explícitas, de forma a ultrapassar falsas noções de neutralidade (Valentine, 

mailto:e.ferreira@fcsh.unl.pt
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2002). Neste contexto, é importante destacar a minha atividade como ativista 
LGBT, nomeadamente no âmbito da Associação Clube Safo e no Grupo LES. 

A abordagem à visibilidade lésbica e cidadania sexual em Portugal parte 
de uma breve contextualização do movimento lésbico em Portugal, da sua 
contribuição para a visibilidade lésbica e das suas conexões com o movimento 
LGBT e feminista. Esta abordagem é feita com base em registos das atividades 
das associações LGBT e feministas em Portugal assim como na minha 
experiência pessoal enquanto ativista dos direitos lésbicos. O ciclo de 
invisibilidade das sexualidades lésbicas no espaço público em Portugal é 
evidenciado com base em investigações recentes sobre expressões públicas 
de afetos entre pessoas do mesmo sexo (Ferreira, 2011) e no inquérito 
realizado nos países da União Europeia sobre discriminação em função da 
orientação sexual (FRA, 2013). Os resultados destes estudos são o suporte da 
reflexão sobre o papel de iniciativas sociais e políticas na promoção da 
igualdade e de um espaço público mais inclusivo. 

 

Cidadania sexual e espaço 

As políticas que promovem a igualdade em função da orientação sexual 
são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas LGBT. No entanto, 
estas políticas, em geral, reforçam a dicotomia heterossexual/homossexual e 
subestimam as assimetrias de género. A maioria das reivindicações de 
igualdade em função da orientação sexual e pelo direito à cidadania sexual 
reduzem as diversidades sexuais e de género a uma categoria generalista 
LGBT, que normalmente leva à invisibilidade das lésbicas. Richardson (2000) 
questiona os discursos de 'igualdade de gays e lésbicas' e cita o conceito de 
cidadania lésbica utilizado por Shane Phelan (2001) que propõe “que as 
lésbicas devem reivindicar um ‘espaço da cidadania’, entendido aqui como uma 
reivindicação de participação política e reconhecimento público” (p. 265). Esta 
abordagem reconhece a diversidade das lésbicas e as interseções com as 
necessidades e interesses de outros grupos, ao mesmo tempo que salienta os 
aspetos específicos do facto de serem mulheres que vivem num contexto social 
de discriminação em função da sua orientação sexual. 

A possibilidade de invisibilidade da orientação sexual realça a 
importância do espaço na cidadania sexual. É possível não revelar a orientação 
sexual, e num contexto de discriminação social a invisibilidade é uma opção 
comum (Ferreira, 2011; Valentine, 1996). Aspetos específicos das identidades 
são visíveis ou destacam-se em determinados espaços e momentos, estando 
este processo relacionado com as relações de poder inscritas nas formas como 
os espaços são organizados e vivenciados (Valentine, 2007). Existe uma 
relação mútua de constituição e reprodução entre espaço e identidades sociais. 
As relações entre a produção de espaço e a produção sistemática de poder 
revelam a forma como a intersecionalidade é espacialmente constituída e 
experienciada. Num contexto de heteronormatividade nos espaços públicos, 
em que as/os heterossexuais cisgénero não se sentem constrangidas/os na 
expressão pública da sua identidade sexual, as lésbicas estão 
permanentemente conscientes de que os seus comportamentos podem tornar 
visível a sua orientação sexual, levando a uma constante autovigilância e a 
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uma noção interiorizada da relação mútua de constituição e reprodução entre 
identidades e espaços (Valentine, 1996). Esta constante autovigilância das 
lésbicas nos espaços públicos pode levar a sentimentos de distanciamento, 
desconforto e não pertença, com efeitos negativos na sua qualidade de vida 
(Corteen, 2002). A invisibilidade das lésbicas é simultaneamente uma causa e 
uma consequência das desigualdades nas suas vidas diárias (FRA, 2009). É 
importante salientar que, mesmo nos países com legislação que defende a 
não-discriminação em função da orientação sexual, as demonstrações de afeto 
entre pessoas do mesmo sexo não são aceites ou respeitadas nos espaços 
públicos, o que comprova a existência generalizada de um contexto de 
heteronormatividade (Buijs, 2009; Ferreira, 2011). Uma das formas de 
discriminação social mais comum é a forte pressão da sociedade para confinar 
e esconder as sexualidades lésbicas dentro de espaços privados (Valentine, 
1993).  

As diferenças na presença espacial de gays e lésbicas no espaço 
público são muitas vezes abordadas na investigação académica. No entanto, a 
perceção das lésbicas como 'invisíveis' na paisagem urbana é muitas vezes um 
produto de modelos conceituais que dependem de visibilidade na paisagem 
material (Podmore, 2001). Uma abordagem às espacialidades baseada nos 
aspetos materiais do território poderá não identificar espaços significativos na 
vida das lésbicas (Binnie e Valentine, 1999). Por exemplo, alguns estudos 
sobre espaços comerciais LGBT não identificam espaços lésbicos, tais como 
bares de lésbicas, principalmente porque eles não estão localizados nos 
territórios em estudo. Para revelar os padrões espaciais das sociabilidades 
lésbicas a investigação tem de incorporar abordagens mais complexas e 
desterritorializadas (Podmore, 2001). O trabalho realizado por Valentine (1996) 
é um exemplo da utilização de abordagens desterritorializadas que permitem 
identificar as espacialidades urbanas das lésbicas através de aspetos 
intangíveis como a forma de vestir, a linguagem, a música e muitas outras 
formas, como fazer compras em casal ou socialização em grupos. 

A visibilidade lésbica é muitas vezes conseguida de uma forma 
codificada, reconhecível apenas por aquelas que partilham a mesma 
subcultura, reafirmando um sentido de pertença e de resistência à hegemonia 
de um espaço público heterossexista (Eves 2004). A noção de ‘comunidades 
imaginadas’ em que as pessoas se identificam como membros mesmo sem 
nunca chegarem a conhecer os outros membros, desenvolvendo uma imagem 
mental de grupo ou comunidade (Anderson, 1991) é utilizado por Rothenberg 
(1995) para explicar a forma como as lésbicas constroem um sentimento de 
comunidade e de pertença. A perceção de 'outras como nós' tem um impacto 
significativo na forma como as lésbicas percecionam o espaço, promovendo 
um sentimento de segurança nos espaços públicos. Uma investigação recente 
em Portugal apresentou resultados que permitem afirmar que criar e partilhar 
camadas digitais de visibilidade lésbica em mapas colaborativos online pode 
contribuir para aumentar a perceção de segurança, o sentimento de pertença, e 
a probabilidade de expressões públicas de afeto entre mulheres, criando 
paisagens de espaços públicos menos discriminatórios e mais inclusivos para 
lésbicas e mulheres bissexuais (Ferreira e Salvador, 2014). 
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A interpretação dos espaços públicos exclusivamente em função de um 
binário heterossexual / homossexual não é adequada no caso das lésbicas, 
tendo em conta as assimetrias de género existentes. As interseções de género 
e sexualidades são particularmente evidentes na investigação de Julie 
Podmore (2001) Montréal, na Boul. St-Laurent. Podmore descreve padrões de 
interação e de visibilidade de lésbicas que questionam o binário heterossexual / 
homossexual. As mulheres nesta investigação identificam-se mais com a zona 
da Boul. St-Laurent, do que com outras áreas identificadas como LGBT friendly 
da cidade de Montréal. Na Boul. St-Laurent não existem muitos espaços 
identificados como LGBT mas as participantes na investigação de Podmore 
(2001) valorizam mais a heterogeneidade e o contexto cultural diversificado 
desta zona da cidade. Mais do que ser um espaço de lésbicas visível para os 
outros, o que é mais importante é serem visíveis umas para as outras. 

A análise das interseções entre cidadania sexual e espaço permite 
identificar a importância das questões de género nas identidades sexuais. O 
sexo continua a ser um eixo saliente de diferença, e a heteronormatividade ou 
a homonormatividade não afetam as lésbicas e os gays da mesma forma. 

 

Visibilidade lésbica e movimento associativo em Portugal 

As condições de vida das pessoas LGBT em Portugal sofreram 
alterações significativas do ponto de vista legal nos últimos anos, da 
descriminalização da homossexualidade em 1982 até à lei do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo em 2010. Foi uma mudança com impactos concretos 
na vida das pessoas, enquadrada pela revolução de 1974 e pela adesão à 
União Europeia em 1986. Como exemplo da importância da legislação 
existente, podemos dizer que Portugal é um dos poucos países do mundo a 
incluir na sua constituição a proibição de discriminação em função da 
orientação sexual. No entanto, existem algumas áreas da legislação 
portuguesa que continuam a discriminar em função da orientação sexual, 
sendo a parentalidade um dos exemplos mais significativo. Recentemente, em 
maio de 2013, um projeto de lei sobre coadoção para casais do mesmo sexo 
foi aprovado na generalidade pela Assembleia da República. No entanto, em 
14 de março de 2014, o projeto final foi votado na Assembleia da República e 
não foi aprovado pela diferença de 5 votos. Este foi um momento negativo para 
os direitos LGBT em Portugal, foi um retrocesso relativamente aos avanços 
registados em maio de 2013 e um aviso de que a mudança nem sempre é 
positiva. A parentalidade permanece uma das áreas da vida em que existe 
discriminação contra pessoas não-heterossexuais. Os casais do mesmo sexo 
não têm direitos parentais, nem adoção nem coadoção, e a procriação 
medicamente assistida para mulheres solteiras e casais de lésbicas permanece 
ilegal.  

Embora as mudanças legais tenham uma importância fundamental, não 
são suficientes para garantir o respeito e os direitos de cidadãos LGBT 
(Santos, 2013), sendo a discriminação social em função da orientação sexual 
uma realidade generalizada em Portugal (FRA, 2009). Em 2009, a Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) promoveu um projeto de 
investigação: "Estudo sobre a discriminação em função da orientação sexual e 
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da identidade de género" (Nogueira e Oliveira, 2010). Este projeto foi motivado 
pela necessidade de conhecer, de forma científica e rigorosa, a dimensão e os 
contornos da discriminação com base na orientação sexual. O relatório final 
identifica um contexto de discriminação social em Portugal, salientando que o 
modelo heterossexista da sociedade é um dos fatores mais importantes na 
promoção da discriminação de pessoas LGBT (Nogueira e Oliveira, 2010). 

Os movimentos associativos são elementos fundamentais na produção 
da mudança social, e no caso particular dos direitos das lésbicas em Portugal é 
importante realçar o trabalho realizado por grupos informais e associações. 
Nos meados da década de 1990 surgiram em Portugal diversas associações 
que deram origem ao movimento LGBT em Portugal (Cascais, 2006; Santos, 
2005). Entre as associações LGBT emergentes da década de 1990 está o 
Clube Safo, que surgiu como um grupo assumidamente lésbico, na própria 
designação e na sua constituição. Nos seus materiais de divulgação aparece 
como Associação lésbica ou Grupo de lésbicas. Uma das frases mais utilizadas 
pelo Clube Safo foi: As lésbicas são irmãs, filhas, primas, amigas, mães, tias, 
avós, colegas... Somos muitas! Foi um marco fundamental para a visibilidade 
lésbica. Foi a primeira vez que de uma forma consistente e continuada algumas 
mulheres publicamente se assumiram como lésbicas e adotaram uma postura 
de defesa dos direitos das lésbicas com intervenção social e política visível. O 
Clube Safo organizava encontros, acampamentos, festas, passeios, etc. Pela 
primeira vez em Portugal são realizadas atividades em espaços públicos 
organizadas por lésbicas e para lésbicas. Um aspeto muito importante é a 
realização de atividades ao ar livre, saindo dos espaços até então utilizados 
pelas lésbicas, que se caracterizavam por serem sempre locais fechados e 
com garantia de invisibilidade. Os espaços utilizados pelo Clube Safo são na 
sua maioria espaços públicos com plena visibilidade, sendo um dos melhores 
exemplos os acampamentos. Nos acampamentos em parques de campismo 
públicos juntavam-se grupos de lésbicas, que por vezes chegavam a ser mais 
de 40. Eram espaços privilegiados de convívio onde se realizavam debates, 
jogos, conversas à volta da fogueira pela noite fora, ateliês, jantares 
comunitários e muitas outras atividades. Todas estas atividades eram 
realizadas ao ar livre e com toda a visibilidade. Manifestações de afeto entre 
mulheres eram frequentes, visíveis e públicas. Eram verdadeiros momentos de 
visibilidade lésbica, em que o fator grupo facilitava a sensação de segurança e 
de à vontade nas mulheres que neles participavam.  

Outro dos aspetos mais relevantes da atividade do Clube Safo foi a 
publicação da Zona Livre, um Boletim Lésbico com 60 números publicados, de 
Setembro de 1997 até Dezembro de 2007 (1). É a publicação lésbica de maior 
duração em Portugal. Esta publicação continha textos, poemas, desenhos, 
notícias, artigos sobre filmes e músicas, contos, contactos, história do 
lesbianismo, atividades já desenvolvidas, anedotas, atualidades, notícias 
nacionais e estrangeiras, sites na Net, mexericos, política, etc. Essencialmente 
pretendia ser uma publicação feita por lésbicas para lésbicas. O registo 
completo das 60 Zonas Livres está disponível no website do Clube Safo (2).  

A partir de 2000 a intervenção social e política do Clube Safo foi 
ganhando maior dimensão. Um dos aspetos mais relevantes desta nova fase é 
a participação na organização da 1ª Marcha do Orgulho em Portugal, realizada 
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em Lisboa, dia 1 de Julho de 2000. As Marchas do Orgulho são momentos 
marcantes da luta pelos direitos LGBT, e o Clube Safo esteve sempre presente 
na sua organização. Em 7 de outubro de 2000 o Clube Safo participou da 
Marcha Mundial das Mulheres e começou a colaborar ativamente nas 
iniciativas deste movimento. Foi durante esta marcha que foi lançado e 
distribuído o primeiro Manifesto Lésbico Português, subscrito pelo grupo de 
mulheres da ILGA Portugal, o Clube Safo, o Grupo de Trabalho Homossexual 
(GTH) e o Grupo Lilás. A intervenção social e política foi ganhando cada vez 
mais relevância e o grupo informal Clube Safo foi registado como associação a 
15 de Fevereiro de 2002. Por essa altura, debates internos enriquecedores e 
intensos levaram a associação a alterar a sua designação de 'Grupo de 
lésbicas' para 'Associação de defesa dos direitos das lésbicas'. 

Após o registo legal do Clube Safo como associação, foram realizadas 
algumas iniciativas importantes em colaboração com instituições académicas, 
como as 'Jornadas Lésbicas' em julho de 2002 e o Encontro sobre 
Homoparentalidade em julho de 2004. A associação também teve uma 
participação ativa em diferentes iniciativas sociopolíticas, como a 24ª 
Conferência da ILGA Europa em Lisboa em outubro de 2002 e o Fórum Social 
Português em junho de 2003. Um momento particularmente importante foi a 
ação conjunta em 2004 do Clube Safo, UMAR, Não te prives e a Ação Jovem 
Pela Paz, para apoiar a vinda a Portugal do barco holandês “Borndiep” da 
organização Women on Waves, que defende a liberdade da interrupção 
voluntária da gravidez e luta contra os abortos clandestinos.  

O ano de 2005 foi um ano de transformação do Clube Safo, em que de 
uma forma mais consistente se começou a investir na intervenção social e 
política. As intervenções públicas intensificaram-se a partir deste ano, graças a 
um maior número de mulheres que assumiu a representação do Clube Safo na 
direção colegial. Em Novembro de 2005, é publicada a Zona Livre nº 50 em 
que a capa é composta pelas fotografias das caras de algumas mulheres que 
participavam ativamente na associação. Foi uma aposta na visibilidade, no 
assumir publicamente uma intervenção de defesa dos direitos das lésbicas, 
com orgulho e cara destapada. No editorial afirma-se: “Não só feita por 
mulheres nem só para mulheres, mas claramente sobre o ser lésbica - como 
defender os seus direitos, que visibilidade, que necessidades ... na procura de 
uma identidade lésbica positiva”. Os encontros e debates do Clube Safo 
passaram a ser abertos a todos/as e não apenas a mulheres. Esta mudança 
originou um intenso debate interno, o que a meu ver foi muito enriquecedor, 
mas as mudanças também provocam sempre alguma perturbação, com 
dificuldades e resistências associadas. 

Apesar de expandir a sua intervenção política depois de 2002, as 
atividades do Clube Safo que sempre atraíram mais mulheres foram as lúdicas 
e de convívio. Nas assembleias gerais e nas reuniões informais, houve forte 
resistência e contestação a uma maior ação política da associação. A maioria 
das sócias preferia claramente que o Clube Safo mantivesse atividades de 
convívio e não de intervenção social e política. Esta foi uma das razões da não 
continuidade da direção do Clube Safo em 2008, da qual fiz parte, por 
considerarmos que, para nós, só tinha sentido continuar se fosse possível 
reforçar uma postura de intervenção social e política. Em Março de 2008 não 
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foi apresentada nenhuma lista aos órgãos sociais do Clube Safo, pelo que a 
associação entrou em gestão administrativa, suspendendo todas as suas 
atividades durante 3 anos. Esta interrupção prolongada das atividades do 
Clube Safo é, de alguma forma, um reflexo do défice de participação 
associativa em Portugal, e em particular, na área do ativismo LGBT (Santos, 
2009). No dia 28 de Maio de 2011, foi realizada uma Assembleia Geral 
Extraordinária e foram eleitos os Órgãos Sociais da Associação Clube Safo 
para o triénio 2011/2013, dando continuidade a este projeto. 

No início de 2008 um grupo de mulheres, no qual participei, iniciou um 
novo projeto: ‘LES – Grupo de Discussão sobre Questões Lésbicas’. Este 
projeto surgiu da necessidade de criar um espaço de reflexão, dando 
continuidade ao trabalho iniciado no Blogue “Sexualidades no Feminino” 
(http://sexualidadesnofeminino.blogspot.com/). Este grupo iniciou um projeto 
inovador em Portugal, a ‘LES Online - publicação digital sobre questões 
lésbicas’ (http://www.lespt.org/lesonline). A LES Online é uma publicação digital 
que tem como objetivo divulgar estudos e investigações de carácter científico, 
assim como projetos de intervenção e artigos de opinião, relacionados com as 
diversas vertentes da temática lésbica. Para além da Equipa Editorial, a revista 
inclui uma Comissão Consultiva de modo a assegurar a qualidade da revisão 
dos artigos submetidos. A equipa responsável pela LES Online ao tentar 
contextualizar o seu trabalho de intervenção na área da defesa dos direitos das 
lésbicas, deparou-se com a dificuldade em encontrar abordagens teóricas que 
tivessem em linha de conta a especificidade da realidade das lésbicas. A 
esmagadora maioria das abordagens das questões lésbicas está relacionada 
com uma análise no âmbito do feminismo ou das questões LGBT. E foi 
exatamente este o ponto de partida da LES Online. Convidámos 
investigadores/as e ativistas para partilharem as suas visões e argumentos 
sobre o seguinte problema: Existem questões relacionadas com as lésbicas 
que não se tornam visíveis através de uma abordagem feminista ou LGBT? Há 
necessidade de uma abordagem específica? As diferentes respostas das 
autoras e autores estão contidas nos artigos do Vol. 1, No 1 (2009) da LES 
Online, lançado em Dezembro de 2009. No dia 22 de Janeiro de 2010 foi feita a 
apresentação pública da publicação na Escola Superior de Educação do Porto. 
Outra iniciativa que promove a visibilidade lésbica é CONVERSAS PARA LÊ-
LAS (3) uma comunidade de leitura com temática lésbica, aberta a todas as 
pessoas, em funcionamento no Porto desde Maio de 2012, no contexto do 
Projeto “Porto Arco-Íris” da ILGA Portugal.  

Embora exista, desde meados de 1990, um ativismo lésbico consistente 
e sustentável em Portugal, este não conseguiu alcançar um nível de 
visibilidade que lhe permitisse assegurar uma intervenção política autónoma, 
capaz de influenciar a agenda das questões sociais, políticas e legais, nem de 
centrar o debate sobre as prioridades que se relacionam principalmente com as 
mulheres e o lesbianismo (Santos, 2009). Alguns dos fatores que contribuem 
para a atual situação de invisibilidade de uma ação coletiva autónoma lésbica 
em Portugal são razões históricas relacionadas com os 48 anos de opressão 
política, o conservadorismo católico na área dos direitos sexuais e 
reprodutivos, o atraso nos direitos de cidadania sexual e íntima que 
caracterizam a sociedade portuguesa contemporânea, bem como razões 

http://sexualidadesnofeminino.blogspot.com/
http://www.lespt.org/lesonline
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socioculturais que remetem as mulheres para a esfera privada e promove a 
ação dos homens na esfera pública (Santos, 2012).  

É de salientar o sexismo dominante dentro das associações LGBT, que 
invariavelmente reproduzem os padrões do contexto social em que existem: o 
sexismo e o domínio masculino. As questões específicas de lésbicas, por 
exemplo, raramente têm um destaque igual às questões mais relacionadas 
com os gays. Como exemplo, a doação de sangue por homens que têm sexo 
com homens, foi um tema muito mais discutido pelas associações LGBT do 
que, por exemplo, a procriação medicamente assistida que atualmente só está 
disponível para as mulheres no contexto de um casamento heterossexual. A 
reação fraca e difusa das associações LGBT à aprovação pela Assembleia da 
República em 2006 da lei que impede as mulheres solteiras e os casais de 
lésbicas de terem acesso à procriação medicamente assistida, vem demonstrar 
que as questões lésbicas são secundárias no movimento LGBT (Santos, 2012). 
A maioria dos líderes das associações e grupos informais LGBT foram sempre 
homens, com poucas exceções, enquanto as mulheres desempenham um 
papel importante no trabalho desenvolvido nos bastidores, reproduzindo o 
modelo sexista existente na sociedade portuguesa. O sexismo prevalecente é 
ecoado na comunicação social e na opinião pública; por exemplo, o casamento 
homossexual em Portugal é comumente conhecido como casamento gay, e a 
palavra "gay" em Portugal é normalmente utilizada para referir homossexuais 
masculinos e não as lésbicas, o que promove a invisibilidade das mulheres 
quando se discute esta temática.  

A recente eleição, em novembro de 2014, de uma mulher – Isabel 
Advirta – para presidente da ILGA, e a definição das questões da parentalidade 
como prioridade do mandato, são sinais de que alguma coisa está a mudar no 
sexismo dominante nas associações LGBT em Portugal. É particularmente 
importante a referência explícita à PMA na nota de imprensa da ILGA: “é 
fundamental garantir o acesso a técnicas de procriação medicamente assistida 
para todas as mulheres e para todos os casais (o que significa também o 
reconhecimento automático da parentalidade para os dois elementos do casal), 
tal como o acesso à candidatura à adoção por casais do mesmo sexo”. 

O fato de o movimento LGBT ter nascido no contexto da luta contra a 
SIDA (Santos, 2005) focou o debate nos homens que têm sexo com homens, 
remetendo as sexualidades lésbicas para segundo plano (Coelho e Pena, 
2009). As sexualidades lésbicas têm estado quase totalmente ausentes do 
debate público e das campanhas sobre a saúde sexual, reforçando uma 
perspetiva heterossexista e masculinizada da sexualidade humana. Embora as 
referências a homens que fazem sexo com homens no contexto das 
campanhas de saúde sexual sejam geralmente associadas a aspetos negativos 
como as infeções sexualmente transmissíveis, as sexualidades gay são 
mencionadas e ganham visibilidade. 

No contexto português, as interseções com o movimento feminista tem 
fornecido um espaço de afirmação de ativismo lésbico. Uma forte componente 
feminista do ativismo lésbico em Portugal foi visível no envolvimento nas 
diversas iniciativas para descriminalização da interrupção voluntária da 
gravidez. Um dos momentos mais significativos deste envolvimento foi a 
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participação do Clube Safo na organização da campanha 'Women on waves' já 
referida neste artigo (Santos e Alves, 2009; Whitten, 2009). O envolvimento do 
ativismo lésbico com o movimento feminista contribuiu para uma consciência 
coletiva mais política e aumentou a reflexão teórica sobre o patriarcado e 
sexismo (Santos, 2009). É também significativo que o primeiro manifesto 
lésbico em Portugal tenha sido produzido no contexto da Marcha Mundial das 
Mulheres. Mais recentemente, outra evidência da importância do ativismo 
lésbico no contexto do movimento feminista é a inclusão de questões 
específicas sobre sexualidades lésbicas na Universidade Feminista.  

No entanto, as interseções do ativismo lésbico e do movimento feminista 
em Portugal nem sempre foram fáceis. Durante os anos 70 e 80, o movimento 
feminista não era aberto à discussão de questões lésbicas nem reconhecia que 
algumas feministas eram lésbicas. Um dos principais argumentos utilizados 
para justificar esta atitude de invisibilidade das questões lésbicas era o perigo 
de reforçar o estereótipo das feministas como ‘mulheres que odeiam homens’ o 
que poderia afastar as mulheres heterossexuais do movimento feminista 
(Amaral e Moita, 2004). Por outro lado, algumas feministas, muitas delas 
lésbicas, dizem que elas próprias nunca revelaram a sua orientação sexual no 
contexto do movimento feminista. O silenciamento e a invisibilidade do 
feminismo lésbico foi imposto pelas feministas, mas também foi autoimposto 
(Coelho e Pena, 2009). Houve algumas exceções, identificadas por Maria José 
Magalhães (2009) em alguns grupos mais 'radicais', principalmente no norte de 
Portugal, que adotaram um lesbianismo político que reivindicava que 
independentemente da orientação sexual de uma mulher, politicamente as 
feministas são lésbicas. Esta perspetiva mais 'radical' do feminismo provocou 
muitas reações negativas e até mesmo agressivas do movimento feminista 
institucionalizado (integrado em partidos políticos) (Magalhães, 2009). Um 
exemplo dessa perspetiva inclusiva das lésbicas no movimento feminista é o 
jornal 'Artemísia' publicado na década de 80 pela grupo de mulheres do Porto 
que tinha artigos sobre lesbianismo, a (in)visibilidade das lésbicas, as suas 
experiências, sentimentos e problemas sociais específicos. De acordo com 
Maria José Magalhães (2009) a presença de lésbicas que assumiam a sua 
orientação sexual no grupo de mulheres do Porto contribuiu para alargar o 
âmbito da luta pelos direitos da mulher. 

Depois da década de 90, juntamente com o surgimento do movimento 
LGBT em Portugal, tem havido uma progressiva e consistente interconexão do 
movimento feminista com questões LGBT e mais especificamente com o 
ativismo lésbico. Além das iniciativas feministas acima mencionadas que 
incluem questões lésbicas, é notável que associações feministas sejam 
coorganizadoras das Marchas do Orgulho. Também é significativo que as 
maiorias das iniciativas centradas em questões lésbicas sejam promovidas por 
associações lésbicas ou em colaboração com associações feministas. As 
ações conjuntas das associações lésbicas e feministas contribuíram para 
reforçar a autonomia de uma ação política lésbica e promoveram a reflexão 
crítica sobre o binarismo de género e sexualidades dentro do movimento 
feminista. 
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Ciclo de invisibilidade  

Para além dos movimentos associativos e do ativismo, na vida do dia-a-
dia das mulheres lésbicas a invisibilidade é uma estratégia comum num 
contexto de discriminação social. Esta invisibilidade traduz-se na quase total 
ausência de expressões públicas de afetos e no não assumir a orientação 
sexual com as diversas pessoas com quem se interage diariamente. Estes 
dados são revelados por diversos estudos, nomeadamente numa investigação 
recente sobre expressões públicas de afetos entre pessoas do mesmo sexo em 
Portugal (Ferreira, 2011) e no inquérito realizado nos países da União Europeia 
sobre discriminação em função da orientação sexual (FRA, 2013). 

A investigação realizada em Portugal (Ferreira, 2011) com mulheres que 
se autoidentificam como lésbicas, teve como base um inquérito online (161 
participantes) e 8 entrevistas semiestruturadas, e tornou evidente a 
invisibilidade das lésbicas nos espaços públicos. A grande maioria (71%) das 
participantes que responderam ao inquérito assume não ter comportamentos 
afetivos com outras mulheres em espaços públicos por receio de ser alvo de 
discriminação.  

“Gostaria de os ter com mais frequência sem receio dos 
comentários”. Lésbica, 36 anos, Porto 

“Desde que trabalho preocupo-me mais com esses 
comportamentos em locais públicos onde eventualmente possa 
ser vista”. Lésbica, 27 anos, Lisboa 

Um aspeto particularmente importante é o fato de as participantes com 
menos de 30 anos apresentarem as mesmas respostas que as participantes 
mais velhas. A barreira dos 30 anos foi considerada por identificar as mulheres 
que viveram a sua adolescência a partir dos anos 90. Foi nesta década que 
surgiram as associações LGBT e que do ponto de vista legal e social se 
começaram a verificar mudanças significativas em Portugal relativamente aos 
direitos LGBT (Santos, 2005). Seria de esperar uma mudança na atitude 
relativamente à orientação sexual, com maior facilidade de expressar 
publicamente afetos com outra mulher. No entanto, os resultados apontam para 
dificuldades semelhantes para os diversos grupos etários, o que revela a 
dimensão dos efeitos do contexto heteronormativo e de discriminação social 
existente em Portugal. 

Para além do receio das reações de outras pessoas perante expressões 
públicas de afeto entre duas mulheres, foi referido diversas vezes ‘o não querer 
chocar os outros’, revelando uma possível interiorização de atitudes 
homofóbicas. Este tipo de comentários evidencia a perceção de que as 
expressões públicas de afeto entre mulheres são de alguma forma erradas e 
não aceitáveis em espaços públicos. 

 

“Não pus sempre, porque respeitamos sobretudo as crianças e as 
pessoas mais velhas. As crianças porque para elas seria estranho 
ver duas mulheres, devido à sociedade heterossexual onde vivem. 
Pessoas de idade, porque tiveram uma educação que "a mulher 
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foi feita para o homem, porque Deus assim quis”. Lésbica, 41 
anos, Lisboa 

 

Para além de alguma homofobia interiorizada os comentários das 
participantes refletem a necessidade de se ter em consideração a atitude 
pessoal da sua companheira, uma vez que as expressões de afeto envolvem 
sempre pelo menos duas pessoas. 

 

“Evitamos fazê-lo na presença dos nossos pais ou pessoas que 
não queiramos que saibam, ou que se podem sentir 
desconfortáveis (e deixar-nos a nós). A minha namorada tem mais 
problemas com isso, e tento respeitá-la. Se estiver uma família 
com crianças por perto, por ex, pode sentir reservas”. Lésbica, 25 
anos, Lisboa 

 

Os espaços perto da residência e do local de trabalho são considerados 
dos espaços onde as participantes de sentem menos seguras para ter este tipo 
de comportamentos, sendo preferidos os locais isolados ou identificados como 
LGBT friendly. 

 

“Fora da nossa zona de residência, em todo o país”. Lésbica, 29 
anos, Aveiro 

“Sítios onde me sinto não observada”. Lésbica, 26 anos, Lisboa 

“Sinceramente? Penso que nenhum sítio sem ser "Gay Friendly", 
pode ser seguro ter comportamentos desses com pessoas do 
mesmo sexo”. Lésbica, 41 anos, Faro 

 

Um fator de extrema importância é a constatação de que mesmo a 
minoria que assume ter expressões de afeto com outras mulheres em espaços 
públicos, tem sempre presente uma sensação de insegurança e de estar 
exposta a comportamentos de discriminação. 

 

“O facto de já ter tido este tipo de comportamentos em espaços ao 
ar livre, não significa que me sinta segura – sempre me senti 
insegura ao faze-lo (apesar de não me ter contido e de o ter 
feito!...)”. Lésbica, 32 anos, Lisboa 

“Nunca é totalmente seguro, portanto quando o faço sinto que 
corro sempre algum risco de ouvir comentários ou sentir "olhares" 
por parte de outras pessoas”. Lésbica, 27 anos, Porto 
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Um testemunho particularmente interessante evidencia as 
consequências que a pressão para limitar as expressões de afeto a espaços 
privados pode ter nas relações afetivas entre mulheres. 

 

“Neste momento não tenho ninguém, mas nas relações que já tive, 
mesmo que eu esteja aberta para ter um sinal de afeto ou de 
carinho, não é preciso dar beijos na boca, mas sei lá uma festa na 
cara qualquer coisa as pessoas ficam tipo está quieta estamos em 
público. Para mim isso tem sido o grande dilema da minha vida 
sempre que estou a tentar iniciar qualquer coisa eu farto-me. Eu 
para já não sou de andar por aí a fazer o que quer que seja, 
mesmo se estivesse com um rapaz. Faço as coisas quando tenho 
que fazer, não vou estar num banco de jardim ali aos beijos. Mas 
as pessoas entram num nível de paranoia extremo. Eu toco no 
braço, oh amor, e ficam logo aflitas. É mais fácil abraçar uma 
amiga hetero e dar-lhe beijos na cara sem problema nenhum, mas 
se a outra pessoa também for lésbica e estivermos envolvidas de 
alguma maneira a pessoa acha logo que toda a gente vai perceber 
e que toda a gente vai ficar a olhar para nós. E para mim é 
complicado lidar com isso. Compreendo, obviamente que sim, as 
pessoas têm pais e família mas isso às vezes é muito complicado 
sobretudo dentro das relações”. Lésbica, 25 anos, Setúbal 

 

O inquérito online realizado pela Agência Europeia de Direitos 
Fundamentais sobre discriminação em função da orientação sexual em todos 
os estados membros da União Europeia mais a Croácia, de Abril a Julho de 
2012, teve a participação de 93.079 pessoas (FRA, 2013). Dos participantes 
em Portugal, 456 foram mulheres que se auto identificam como lésbicas. Na 
imagem 1 apresentamos alguns dos resultados das mulheres lésbicas em 
Portugal relacionados com a postura de visibilidade / invisibilidade 
relativamente à sua orientação sexual em diversos contextos de vida.  



241 

 

 

Figura 1 - Percentagem de lésbicas que assume uma postura de visibilidade relativamente à 
sua orientação sexual, com Família, Vizinhos, Amigos e Colegas de trabalho (FRA, 2013). 

 

Pelos resultados podemos constatar que a maior parte das participantes 
no inquérito online assumem não ter uma postura de visibilidade relativamente 
à sua orientação sexual com a família, vizinhos e colegas de trabalho. É 
significativo constatar que 30% das participantes afirma que não assume a sua 
orientação sexual com ninguém na família nem com nenhum dos colegas de 
trabalho, e que com os vizinhos a percentagem atinge os 80%. Mesmo com os 
amigos, só 34% das participantes diz ter uma postura de visibilidade 
relativamente à sua orientação sexual com todos. Este é um retrato da 
invisibilidade das sexualidades lésbicas que domina a nossa sociedade. 
Podemos verificar pelos resultados que embora a média dos países da União 
Europeia também evidencie uma postura de invisibilidade por parte das 
mulheres lésbicas, a realidade em Portugal ainda é mais acentuada.  

Perante este retrato, tanto a nível das expressões públicas de afetos 
entre mulheres como a nível da postura de invisibilidade relativamente à 
orientação sexual, não podemos considerar que se trata única e 
exclusivamente de limitações pessoais ou de opções condicionadas por 
contextos de vida particulares. Este é o retrato de uma sociedade que 
discrimina a expressão de orientações sexuais não-normativas, e que oprime 
todas as pessoas que ousam romper com a hegemonia da heterossexualidade. 

Os espaços públicos são organizados em função de códigos de 
comportamento não-verbalizados e implícitos que refletem a 
heteronormatividade da sociedade. Como consequência as demonstrações 
públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo são limitadas, ou mesmo 
totalmente ausentes. Simultaneamente, a invisibilidade das demonstrações 
públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo reforça a heteronormatividade 
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dos espaços públicos e acentua as desigualdades e discriminação em função 
da orientação sexual (Ferreira, 2011).  

 

Políticas de igualdade 

Resultados de uma investigação recente realizada em Portugal (Ferreira 
e Salvador, 2014) apontam para a possibilidade de se romper este ciclo de 
invisibilidade através de práticas colaborativas em ambiente online. Com base 
nos resultados da investigação ‘Criar paisagens’ (Ferreira e Salvador, 2014) 
podemos afirmar que criar e partilhar camadas digitais de visibilidade lésbica 
em mapas colaborativos online pode contribuir para criar espaços públicos 
menos discriminatórios e mais inclusivos para lésbicas e mulheres bissexuais. 
Não obstante os resultados desta investigação suportarem a utilização do 
mapeamento colaborativo em ambiente online como uma estratégia para 
romper o ciclo de invisibilidade, sabemos que a promoção de políticas de 
igualdade é essencial para que ocorram mudanças efetivas na sociedade.  

As políticas de igualdade devem considerar as especificidades da 
discriminação em função da orientação sexual, tais como o contexto de 
discriminação social, a possibilidade de não revelar a orientação sexual e a 
invisibilidade generalizada das sexualidades não-heterossexuais em espaços 
públicos. Para além de legislação e políticas contra a discriminação é 
fundamental existirem ações que promovam a expressão das sexualidades 
não-heterossexuais na esfera pública a fim de quebrar o ciclo da invisibilidade 
e para promover uma mudança social significativa. Se as políticas de igualdade 
não promoverem a visibilidade das sexualidades não-heterossexuais no 
espaço público, serão as próprias pessoas que são alvo de discriminação as 
únicas a fazê-lo com custos pessoais e sociais significativos. 

As políticas de igualdade devem desenvolver um conjunto de medidas 
que efetivamente apoiem as pessoas LGBT no seu percurso individual para a 
visibilidade pública. A Agência Europeia de Direitos Fundamentais (FRA) 
incentiva os decisores políticos dos estados membro da UE para introduzirem e 
implementarem medidas legislativas e políticas abrangentes e eficazes para 
respeitar e salvaguardar os direitos fundamentais das pessoas LGBT. Algumas 
das orientações formuladas pela FRA (2013, pp. 10-14) enfatizam que “o apoio 
dos políticos aos direitos das pessoas LGBT tem um impacto decisivo na sua 
qualidade de vida”, que “os Estados membros devem incentivar a investigação 
a nível nacional integrando questões relacionadas com a orientação sexual e a 
identidade de género nas investigações em áreas como as condições de vida, 
bem-estar, saúde e emprego”, e que “os Estados membros da UE devem 
garantir que informação objetiva sobre orientação sexual e identidade de 
género faz parte dos currículos escolares para promover o respeito e a 
compreensão em toda a comunidade escolar, bem como para aumentar a 
consciência dos problemas enfrentados pelas pessoas LGBT”. 

Tendo em consideração as especificidades de discriminação em função 
da orientação sexual, algumas políticas de igualdade poderiam incluir práticas 
transversais, como: a) Currículo escolar que incluísse a diversidade das 
orientações sexuais - não só quando se aborda questões relacionadas com a 
orientação sexual, mas transversalmente em todos os manuais das várias 
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áreas curriculares incluindo exemplos de pessoas em relações com pessoas do 
mesmo sexo, e toda a diversidade de constelações relacionais possíveis e não 
só os exemplos clássicos da família heterossexual com filhos; b) Tornar visíveis 
as pessoas LGBT nos documentos produzidos por organizações 
governamentais em todas as áreas da vida pública, tais como educação, 
saúde, justiça, segurança e assim por diante – por exemplo, incluir imagens de 
casais do mesmo sexo, fazendo referência explícita à existência destas 
relações em folhetos e campanhas da área da educação, da saúde, da justiça, 
etc.; c) Existir reconhecimento da diversidade de sexualidades nos documentos 
oficiais – incluir referências explícitas e nomear a diversidade de orientações 
sexuais nos documentos, formulários e discursos oficiais; d) Implementação de 
uma abordagem inclusiva para pessoas de todas as orientações sexuais em 
todos os serviços públicos – sensibilizar e disponibilizar formação para os/as 
funcionários/as do Estado que lidam com o público adotarem uma abordagem 
inclusiva não assumindo à partida a heterossexualidade das pessoas.  

Considerando que as imagens são um suporte fundamental na forma 
como a sociedade se organiza e funciona (Rose, 2007) é particularmente 
importante que as organizações governamentais promovam a visibilidade das 
sexualidades não-heterossexuais nas imagens que utilizam nos seus materiais 
de divulgação. Facultar informação imparcial e promover ativamente uma 
imagem positiva são formas importantes para combater todas as formas de 
discriminação. Em relação à orientação sexual, no entanto, é imperativo se 
quisermos garantir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos e todas, 
em que as pessoas LGBT possam ter a garantia de serem respeitadas.  

 

Notas: 

(1) A sua publicação foi interrompida de 2008 até Julho de 2011, devido à suspensão das 
atividades do Clube Safo nesse período. 

(2) http://www.clubesafo.com/Zl.htm  

(3) https://www.facebook.com/groups/327509997350550/ 
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(In)Visibilidade lésbica: Um percurso, uma reflexão pessoal 
Isabel Bento, professora e ativista dos direitos LGBT 

 

Resumo: 

Partindo da minha própria vivência, nesta comunicação, em torno de questões 
sobre a (in)visibilidade lésbica, é apresentada uma reflexão pessoal onde se 
defende a importância da visibilidade identitária enquanto elemento 
estruturante da nossa identidade e da nossa Vida e enquanto contributo 
fundamental para a mudança de mentalidades, numa sociedade que se 
pretende mais aberta, mais livre e mais justa  

 

Palavras-chave: Visibilidade, Identidade, Lésbica, Intervenção política 

 

Ponto prévio:  

Quero começar por fazer um ponto prévio, dizendo que me sinto muito 
feliz por estar aqui, para partilhar a minha vivência convosco e em conjunto 
podermos refletir sobre a questão da nossa visibilidade, enquanto elemento 
estruturante da nossa identidade, da nossa VIDA. 

As razões para me sentir feliz, por estar aqui, são várias (podia referir, 
por exemplo, o facto de ser um grande prazer estar envolvida na Universidade 
Feminista e na organização deste ciclo, em particular). Mas vou enumerar 
apenas as duas razões que, neste momento e no contexto do tema desta 
sessão, são as mais significativas para mim: 

- A primeira tem a ver com um marco muito importante no meu 
percurso de vida, que aconteceu, precisamente, quando me tornei mais 
inteira e mais viva, ao assumir a minha visibilidade lésbica. O ano de 
2004 foi um ano decisivo para mim. Ao preparar esta comunicação dei 
conta que estou a comemorar dez anos de visibilidade. 

- A segunda razão tem a ver tão simplesmente por poder estar aqui. 
Depois do desafio que a Vida me trouxe nos últimos tempos e que 
tenho estado a enfrentar, após o acidente de carro que tive em 
fevereiro passado, estar aqui é sinal que o desafio está a ser vencido e 
que a VIDA pode continuar a contar comigo. 

 

Introdução:  

Nas duas sessões anteriores deste ciclo (sobre “Lesbianismos e 
Feminismos” e sobre “O Movimento Lésbico em Portugal”), a questão da 
(in)visibilidade das lésbicas surgiu sempre como uma questão premente. E isso 
não foi por caso. Não só pela importância que tem na construção da nossa 
própria identidade, como pela influência para uma intervenção pública mais 
ativa. 

Sabemos que há muitas razões que estão por trás da invisibilidade 
(discriminação social, pressões existentes, medos, etc).  
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Mas, hoje, não é sobre essas razões que eu me proponho refletir 
convosco. Sobre elas já muito se disse; nas duas sessões anteriores 
(particularmente na última) e na intervenção da Eduarda Ferreira, que a elas se 
dedicou de uma forma mais aprofundada (1). 

Hoje, quero falar da importância da nossa visibilidade identitária, da 
minha visibilidade identitária: para a minha própria evolução enquanto Ser 
único e individual, que sei que sou, e para a evolução social dos direitos LGBT 
e das lésbicas em particular. Porque não há igualdade sem visibilidade. 

Mas de que falamos, quando falamos de visibilidade?  

Começo por transcrever dois pequenos excertos de um artigo, publicado 
na revista Artemísia, em 1985, a que a autora, com o pseudónimo de Joana, 
intitulou “Lesbianismo – Quebrar o silêncio” (2), e que continua tão atual, 
passados quase 30 anos.  

 

“Para as mulheres lésbicas é Carnaval todo o ano, pois usam 
disfarce todos os dias … Mas o lesbianismo existe e nem por isso 
lhe agrada a eterna clandestinidade. Sempre as desculpas, as 
histórias a inventar, para toda a gente acreditar ou não poder 
provar que não são mulheres de ‘formato normalizado’.  

(…) Mas também é verdade que era bom acabar com esse jogo 
do esconde-esconde, do fingir, do disfarce, das máscaras, que 
são indispensáveis a uma mulher lésbica que queira viver uma 
vida digna e em paz com os outros e consigo própria”. 

 

Este viver uma vida digna consigo própria, é para mim muito marcante. 
A minha intervenção será fundamentalmente neste sentido. 

De que falo eu então, quando falo de visibilidade? 

- Para mim, visibilidade é viver em verdade comigo própria, porque só 
assim poderei viver em verdade com todos os outros/as com quem me 
relacione (seja nas relações amorosas, na família, no trabalho, nas 
amizades, no ativismo, …). 

- Para mim, visibilidade é eu sentir que só eu sou responsável pela 
minha própria vida. Não posso acusar os outros daquilo que eu não 
vivo. 

- Para mim, visibilidade é sentir-me LIVRE porque estou inteira, naquilo 
que sou, naquilo que vou sendo. 

Isto é o que eu hoje acredito. E é sobre o meu percurso de vida, que até 
aqui me trouxe, que me proponho partilhar convosco. 
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Percurso de vida: um testemunho 

Como referi no início da minha intervenção, o ano de 2004 foi um ano 
muito decisivo para mim. Foi o ano em que senti, no mais fundo de mim, que 
não podia mais viver prisioneira de mim própria. 

Mas o que me levou a chegar aí? 

Vivências mais significativas: 

 Pode parecer estranho, mas só aos 36 anos é que, pela primeira vez, 
senti que algo de muito diferente “mexia” dentro de mim por me cruzar 
com uma pessoa. Era totalmente novo o que então sentia. Algo que até 
então não conhecia e que parecia chegar ao mais íntimo de mim. 

Sempre dissera que um dia isso me viria a acontecer. Não sabia é que 
seria com uma mulher. 

Não percebi de imediato, mas não demorou a que tivesse a certeza que 
o que então sentia era algo que já fazia parte de mim. Não demorou a que 
tivesse a certeza que o cruzar-me com aquela mulher apenas tinha “acordado” 
algo que já existia em mim, mas que até então me era desconhecido. Ser 
lésbica fazia parte da minha identidade. Tal como se de uma peça do puzzle se 
tratasse e que me fazia sentir mais inteira, porque mais completa. 

Esse ano de 1992/1993 é por isso um marco muito importante na minha 
vida. 

 No início do namoro a invisibilidade não me pareceu um problema. 
Aceitei. Hoje, a esta distância, eu sei que não podemos dizer que 
estivemos invisíveis apenas porque a namorada pediu. Nada do que 
fazemos é só porque os outr@s nos pedem. Isso para mim é hoje uma 
certeza. Se aceitamos é porque de algum modo, mesmo que 
inconscientemente, isso também é cómodo para nós. 

 Com o tempo o desconforto que se foi gerando em mim, por termos uma 
relação amorosa invisível, foi crescendo: 

- Desconforto por esconder uma dimensão tão importante de mim. O 
amor por uma mulher. 

Mas como podia ser isso possível, esconder o Amor? AMAR, dimensão 
maior da nossa existência, dimensão dos afetos, da nossa sexualidade, 
do SENTIR, do SER. 

- Desconforto pela tomada de consciência da vida dupla que então vivia. 
Dentro de casa, era amiga, companheira, amante. Fora de casa, era 
amiga simplesmente. 

Vidas separadas em momentos significativos, como por exemplo no 
Natal e outros encontros de família. 

- Desconforto por tomar consciência que na vida escondida há muito 
menos LUZ e que por isso o lado “sombra” que existe em cada um/a de 
nós tem muito menos possibilidade de ser iluminado.  

Tal como na Natureza, há dia e noite, há luz e sombra; há dias de 
águas serenas e há dias de águas agitadas. Assim é também nas 



249 

 

nossas relações, e nas amorosas em particular. Elas têm a 
potencialidade de fazer despertar em nós muito do que de mais bonito 
nós temos, mas também nos fazem descobrir zonas de sombra, que 
existem em nós, e que só sendo reconhecidas podem ser iluminadas.  

Mas para isso é necessário LUZ. E a invisibilidade em nada ajuda (3). 

 O desconforto, que já era bem acentuado, pelo mal estar que se vinha 
acentuando num crescente veloz, aumentou ainda mais com a doença da 
minha mãe, entre 1998/1999, e posteriormente com o acompanhamento 
do meu pai, na doença de Alzheimer, que entretanto lhe foi diagnosticada 
depois do falecimento da minha mãe.  

Estávamos quase sempre separadas, numa relação já de si 
extremamente frágil. 

 Estas vivências, mas muito particularmente o acompanhamento do meu 
pai, numa doença como é a doença de Alzheimer, levou-me a uma 
reflexão muito profunda e muito dorida, que chegou ao mais profundo de 
mim e que “acordou” todo o desconforto que até aí tinha vivido, 
consciencializando-me do que é de facto importante na nossa Vida e de 
que o tempo é muito curto para o podermos desperdiçar e não nos 
proporcionarmos VIVER inteiramente e intensamente, aquilo que a VIDA 
nos trás. 

 Foi esta consciencialização que, em 2004 (4), me levou a decidir que não 
queria continuar a viver pela metade. Que não poderia mais viver invisível 
em qualquer outra relação que viesse a ter. Quando isso acontecesse, eu 
queria estar inteira, com todos os que estivessem à minha volta, mas 
principalmente inteira comigo própria. 

 Decidi também que queria contribuir, de uma forma mais interventiva na 
luta pelos direitos das pessoas LGBT e das lésbicas em particular. Foi por 
isso que me vim depois a associar à Associação Clube Safo. 

 Associei-me assim ao Clube Safo, depois de ter decidido, para mim 
própria, que me ia tornar visível. Em primeiro lugar para mim e para os 
que estavam à minha volta (particularmente as minhas irmãs e irmão) e 
depois então no ativismo interventivo. 

 Decidi que falaria com as minhas irmãs e irmão, não em conjunto, mas 
um por um/a, olhos nos olhos (5). E foi muito bom como isso fortaleceu a 
nossa ligação!  

Há quem diga que a isto se chama coragem. Eu, hoje, não acho isso. O 
que a Vida me tem mostrado é que quando encontramos/sentimos o que 
para nós é mesmo significativo, o que fazemos a seguir já não precisa de 
coragem; já sai de nós.  

A sensação que tenho (que tenho vindo a descobrir) é que quando as 
pessoas sentem que o que dizemos nos vem de dentro, também nos 
recebem e aceitam de outra forma. Ou seja, quando as pessoas sentem 
que os amamos e que só por isso é que partilhamos com eles/elas partes 
de nós, também desperta neles o amor que nos têm. 
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Também há quem diga que não é preciso dizermos nada porque os 
outros/as já sabem, já se aperceberam disso. Eu hoje sei que o dizer faz 
toda a diferença, porque passamos a estar todos/as mais inteiros/as.  

Como já referi, foi também em 2004 que decidi associar-me à 
Associação Clube Safo, por querer contribuir, de uma forma mais interventiva, 
na luta pelos direitos das pessoas LGBT e das lésbicas em particular.  

Em julho de 2005, participei pela primeira vez na elaboração da Zona 
Livre (6) e foi um momento muito significativo para mim. O texto que se segue 
faz parte do artigo que então escrevi e a que dei o título “Em marcha… ao 
encontro de MIM” (7).  

 

Em marcha... ao encontro de MIM  

A marcha de que vos falar não é a marcha que desceu a Avenida da 
Liberdade, em Lisboa, no passado dia 25 de junho. É uma marcha diferente, 
mas tem a mesma finalidade: poder ir assumindo, cada vez mais, para mim 
própria, que só a visibilidade me pode ajudar a sentir-me cada vez mais livre, 
cada vez mais autêntica, cada vez mais feliz. 

Não estive presente na marcha, mas sei que “estive lá”. Emocionei-me 
quando vi o direto na televisão. Senti uma força diferente. Senti que não é mais 
possível ficar fechada no meu casulo. Não é mais possível acreditar que posso 
ser feliz ocultando uma parte tão importante e tão significativa da minha vida.  

Hoje, eu sei que não posso VIVER sem estar em PAZ com o meu 
interior, com a minha essência. Hoje, eu sei que quero viver um dia de cada 
vez, mas vivê-lo de forma cada vez mais inteira. Não quero fingir nada. Quero 
viver sem me limitar na minha espontaneidade; quero viver partilhando com os 
outros o que sinto, o que SOU. 

Sinto que cheguei a uma fase da minha vida completamente NOVA... 
Parece que só agora me sinto verdadeiramente VIVA... Sinto que renasci... que 
me tornei mais EU... Sinto que me conheço como nunca me conheci... Sinto 
que finalmente entrei na minha ESTRADA... naquela que tem um sentido, um 
rumo. 

Todas/os somos responsáveis pelo mundo em que vivemos.  

Sinto que chegou o momento de me tornar visível, que chegou o 
momento de também eu contribuir para esta causa. Quero ajudar a criar um 
mundo mais digno, um mundo onde cada um/a de nós possa ser inteira, um 
mundo onde seja possível expressarmos quem somos e sermos amadas/os 
pelas pessoas que nos rodeiam, sem julgamento, crítica ou preconceito. 

Não foi fácil chegar aqui. Quando aos 36 anos me apaixonei por uma 
mulher, descobri uma parte de mim que não conhecia. Perante a descoberta e 
o encantamento tudo parecia fácil. Viver escondida não era problema, seria 
apenas temporário; com o tempo tudo se resolveria e as diferenças também 
seriam ultrapassadas.  

Quantos equívocos nós criamos nas nossas relações!  
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Sem quase darmos conta, deixamos que o aparentemente mais fácil nos 
envolva e deixamos de parar para nos ouvirmos. Com o tempo, vamos 
interiorizando muitos medos, medos que escondemos, não só dos outros mas 
principalmente de nós próprias. Tantos medos, com tantos nomes.  

Mas como pode haver amor, onde existe o medo, onde não me sinto 
EU?  

Há sempre momentos em que nos sentimos como que puxadas para lá 
das nossas forças. São momentos em que tudo o que sentimos são as nossas 
fragilidades. Olhamo-nos ao espelho e parece que já não nos conhecemos. 
Isso aconteceu comigo.  

Obriguei-me a parar. Não podia continuar mais a fugir de MIM. Era 
preciso ouvir a minha VOZ, saber o que ela tinha para me dizer.  

(…) Lentamente, fui-me descobrindo, conheci-me melhor, encontrei-me 
com o meu EU mais profundo.  

(…) 

Hoje, eu sei que para saber AMAR tenho primeiro que ser fiel à essência 
do meu próprio SER. Hoje, eu sei que o encontro mais importante é o encontro 
connosco próprias/os. Só a partir daí é que qualquer outro encontro com 
alguém se pode tornar autêntico, porque só assim estarei mais inteira para 
descobrir, para viver, o prazer que é partilhar a companhia da/o outra/o , na 
liberdade interior de cada um/a. 

Isto foi o que partilhei em 2005, nessa Zona Livre. E como tanto mudou 
de então para cá! 

Desde logo, porque passei a sentir energias que antes não tinha. Como 
se a invisibilidade nos bloqueasse uma parte de nós, que não nos liberta para 
podermos VIVER. 

Hoje, passados estes anos, não tenho dúvidas que passei a ser uma 
pessoa muito mais enérgica, muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais 
VIVA.  

Tudo em mim passou a ser diferente, mais inteiro, mais vivido.  

 

Mudar Mentalidades – Minorar Preconceitos 

Outras reflexões que tenho vindo a fazer, na sequência de tudo o que 
tenho vivido, têm a ver com o nosso contributo para ajudar a minorar 
preconceitos e combater a discriminação. 

Quando, em 2004, me associei à Associação Clube Safo, pensava 
nessa altura (pelo menos conscientemente) que essa seria a única forma de eu 
poder contribuir para minorar preconceitos e ajudar a combater a discriminação 
e a mudar mentalidades. 

Eu hoje não penso só assim. Hoje não penso que seja só no ativismo 
que ajudamos. Hoje sei que ao assumir a minha visibilidade iniciei um percurso 
de intervenção muito mais alargado. Hoje sei que quando nos assumimos para 
nós própri@s e quando isso é claro perante os outros, a nossa família, os 
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nossos amigos/as ou no nosso local de trabalho, estamos a contribuir para 
mudar mentalidades.  

Hoje sei que não basta haver leis para haver mudanças. É verdade que 
elas são muito importantes, mas só por si não mudam mentalidades. A 
mudança de mentalidades não vem de fora para dentro. Ela só se verificará se 
acontecer também dentro de nós. O que vem de fora é importante mas o 
percurso interior de cada um/uma é sempre individual (8). 

A mudança fundamental tem mesmo que ser dentro de nós. Essa é, de 
facto, a grande “mola” impulsionadora.  

Volto ao exemplo, de que já atrás vos falei, quando assumi a minha 
orientação sexual para as minhas irmãs e irmão. Não foi só a nossa ligação 
que se fortaleceu, que passou a ser mais verdadeira. A partir daí também 
passaram a ver o Mundo de outra forma. Afinal eu continuava a ser a mesma 
irmã. Tinha apenas mais uma característica diferente. E como eu muitas outras 
pessoas havia.  

Outra descoberta muito significativa para todas/os nós é que passámos 
a poder partilhar gestos e outras vivências, que na minha invisibilidade nunca 
poderiam ter acontecido, pelo simples facto de uma parte de mim não ser 
conhecida.  

Esta é uma grande aprendizagem. Quando somos invisíveis, nem nos 
apercebemos que, em certas circunstâncias que a vida nos trás, não damos 
possibilidade às pessoas que nos são queridas de poderem manifestar o 
quanto nos amam e estar connosco nessas situações.  

Quero partilhar, por fim, uma outra vivência que mostra bem o contributo 
fundamental da visibilidade para a mudança de mentalidades. É uma vivência 
que tenho tido com os meus alunos/as (9), na escola onde trabalho desde 
2002, e onde ultimamente tenho vindo a constatar, em vários deles/as, 
mentalidades muito mais abertas, do que há poucos anos atrás, relativamente 
às questões relacionadas com a orientação sexual.  

O realçar desta vivência tem a ver com o facto de verificar que, nesses 
alunos/as, a mudança de mentalidade não tem só a ver com o trabalho que 
desenvolvemos nas nossas aulas de Ciências (e de Educação para a 
Cidadania, quando também sou Diretora de Turma) ou com o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido na escola, no âmbito do projeto da Educação para a 
Saúde, do qual faz parte a temática da Sexualidade. Nesses alunos/as, a 
mudança tem sobretudo a ver com o facto de nos seus ambientes familiares, 
ou outros, haver pessoas com quem convivem e que se assumem enquanto 
lésbicas ou gays, o que lhes dá um conhecimento muito mais rico e mais 
diverso da realidade.  

Isto tenho podido constatar principalmente nas situações de debate que 
fazemos, onde esses alunos/as naturalmente falam dessas pessoas e de uma 
forma, por vezes, até bem carinhosa (como por exemplo, “o meu tio João tem 
um namorado e eu gosto muito dos dois”). E é sempre muito interessante 
verificar a reação dos colegas a essas revelações e a troca de ideias que 
proporciona.  
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Em Conclusão 

Da reflexão sobre o percurso de vida, que aqui partilhei, tenho para mim 
que passei a fazer intervenção política logo a partir do momento que decidi 
tornar-me uma pessoa mais inteira, assumindo a minha orientação sexual e a 
minha visibilidade enquanto lésbica. 

Ao assumirmo-nos como pessoas que não querem viver pela metade, 
contribuímos desde logo para a nossa própria evolução e para a evolução dos 
que nos rodeiam.  

Não há igualdade sem visibilidade. Enquanto seres individuais e sociais 
que somos, ao assumirmos a nossa identidade, de uma forma mais completa e 
visível, a vida inicia um percurso em que, nos seus mais diversos domínios 
(família, amizades, trabalho ou ativismo), vai contribuir para minorar 
preconceitos e combater a discriminação. 

A nossa visibilidade identitária é assim o primeiro grande contributo para 
a mudança de mentalidades; a nossa e a de todos os outros/as com quem nos 
relacionamos. E na medida em que contribuímos para a mudança de 
mentalidades, vamos ajudando a construir uma sociedade mais aberta, mais 
justa, mais livre, mais bonita. 

O Pessoal também é Político, sim. 

 

Notas:  

(1) Para quem interessar, na revista LES Online, Vol.2, Nº2 (2010), há um artigo muito 
interessante, da São José Almeida, sobre invisibilidade lésbica. É um artigo onde a autora faz 
uma análise da invisibilidade lésbica ao longo do séc. XX até aos dias de hoje, e a que deu o 
título “Ainda, apenas fantasmas”. 

(2) Artemísia, outubro (1985), “Lesbianismo – Quebrar o silêncio”, pp.12-13. 

(3) Nos últimos dados do Observatório da Discriminação de 2013, em função da orientação 
sexual e identidade de género, relativamente aos números da violência contra as pessoas 
LGBT, é notório o peso da invisibilidade, onde o silêncio continua a ser a maior prova. Dos 164 
questionários válidos recolhidos (pela ILGA Portugal), só 16% das pessoas se assumem no 
local de trabalho e apenas 21% se assume perante a família. 

(4) O meu pai viria a falecer em 2005. 

(5) Somos seis (cinco irmãs e um irmão). 

(6) Revista da Associação Clube Safo. 

(7) “Zona Livre”, nº 48, julho de 2005, pp.10-11. 

(8) Os resultados da investigação da Eduarda Ferreira, de que nos falou na sua comunicação, 
são um bom exemplo. 

(9) Alunos/as do 2º ciclo. 
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Posfácio 

 

Vamos continuar… 

 

Os textos que aqui findam resultam da imensa generosidade das/os 
suas/seus autoras/es, que acederam em partilhar os seus saberes, as suas 
experiências e reflexões acolhendo com entusiasmo o projeto da Universidade 
Feminista (UF). É, portanto, para todas/os elas/eles que vai uma palavra de 
sincero agradecimento. Agradecimento que se estende a todas/os as/os 
voluntários/as que, com o seu trabalho, permitiram a concretização de cada 
sessão. 

A multiplicidade temática e formal que caracteriza este e-livro espelha a 
riqueza da diversidade das perspetivas que a Universidade Feminista acolhe e 
pretende divulgar. Em cada ciclo emergiram novas interrogações, reflexões e 
diálogos que é fundamental retomar. Também por isso, o programa da UF está 
longe de estar concluído e não se esgota nas mais de trezentas páginas que 
constituem este e-livro. Fazendo eco do Seminário de Abertura, diremos, que a 
Universidade Feminista se encontra em permanente movimento. 

E nesse contínuo estão previstas outras iniciativas que passam por novos 
ciclos com mais formatos e muitos e diversos olhares. Voltaremos, portanto, 
para dar conta do balanço da etapa que se segue. Até lá: saudações 
feministas!  

 

Eduarda Ferreira 

Isabel Ventura 

Luísa Rego 

Manuela Tavares 

Maria Antónia Pires de Almeida 
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Estudos de Género, ISCSP; colaboradora do CEMRI – UAb. Autora dos livros: 
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Mulheres em Portugal”(2000), “Aborto e Contracepção em Portugal”(2003). 
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N. Lisboa, 1968. Casada, com três filhos. Doutorada em História Moderna e 
Contemporânea com uma tese sobre a Reforma Agrária. Pós-doutoramento em 
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Conto da A.P.E; conferências e seminários, escrita para filmes e televisão, 
traduções; relação da escrita com suportes visuais diversos, com várias 
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atenção às temáticas do associativismo, participação cívica e cidadania de 
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Talude, Unhos”. Tornou-se voluntária em 1998 da AMRT, Associação de 
Melhoramentos e Recreativo do Talude, e atualmente é Gestora de Projetos e 
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