O DESABROCHAR DA
IGUALDADE
Lutas e conquistas das
mulheres portuguesas

Para elas, mães da revolução,
Para nós, filhas da democracia,
Para todas, ao sujeito coletivo que somos,
À nossa luta.
Para que “a liberdade [venha a ser] a nossa substância”.*

* Adaptação minha de uma passagem de Simone de Beauvoir
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INTRODUÇÃO À EDIÇÃO
por Mariana Riquito

A presente Edição do Jornal Mundus começou a ser pensada em
outubro de 2017, mas foi só em janeiro de 2018, no meio de inúmeros
imprevistos e contratempos, que os seus contornos começaram a
ganhar forma.
Abordar, em paralelo, o duo “liberdade/igualdade” foi o
mote norteador desta Edição, que procura explorar, na voz de
mulheres, a condição feminina em Portugal – desde a longa ditadura
salazarista aos frenéticos tempos da democracia atual. Porque esta é
necessariamente uma temática que impele ao futuro mais do que à
história, pareceu-me claro que seria necessário abrir uma janela de
reflexão projetiva, e daí a opção de incluir um quarto capítulo. Ora,
seria em vão olhar ao futuro sem ter presente a memória do passado –
é então da necessidade de partilhar e cimentar uma memória afetiva
e reflexiva conjunta que nascem os dois primeiros capítulos. Assim,
percorrendo, cronologicamente, a situação e a condição – jurídicolegal, societal, política, representacional, económica – das mulheres
portuguesas, esta Edição quer-se naturalmente dinâmica, fluida, em
movimento. Em suma, ou por outras palavras, quer-se uma “obra
aberta” – partindo do passado, coloca-se num prisma cujo horizonte é
fundamentalmente (o do) futuro.
Apresentar uma Edição inteiramente escrita por mulheres
pareceu-me desde início indiscutível; bem como deixar as ilustrações
a cargo de um projeto editorial cujo mote é representar autorxs
pertencentes a minorias e/ou pessoas não-binárias. Dar espaço, dar
voz, dar palco a quem não os tem/teve é o ponto de partida desta
Edição. Embora não à genial maneira d’ “As Três Marias”, estamos
perante uma obra que se quer múltipla, coletiva, solidária. Uma
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espécie de “lesbium continuum”, onde somos todas “Marianas-MainasMarias”. Uma obra nossa, por nós, para nós. (D)elas por elas. Como tal,
esta é uma Edição cujos textos, embora independentes e autónomos
per se, adquirem um sentido renovado – e de teor político – quando
lidos em conjunto e de forma sequencial. Deste modo, intrínseca à
obra que folheia, está subjacente a ideia de uma “intensidade primária
partilhada pelas mulheres”, cuja vida interior se torna comum, pois
sujeita à opressão patriarcal – embora se revista das mais diversas
violências.
Espera-se, assim, que ao nível académico e para o leitor em geral,
esta Edição Especial se possa revelar útil para motivar e promover a
pesquisa, para suscitar e fomentar a curiosidade em áreas e matérias
ainda pouco exploradas, mantendo, assim, viva a consciência social
sobre a violência, a injustiça e as várias desigualdades (de sexo e de
género). Espera-se ainda que esta Edição possa ajudar a valorizar e a
visibilizar vozes muitas vezes ignoradas, plantando, assim, mais uma
semente para a construção e promoção da solidariedade, nossa arma
de luta.
“Está decretada a gravidade desta empresa.
O que farei convosco será grave, ainda que para tanto haja que rir-me.
Ou, como hoje, nem tanto.”1

1.Retirado de “Novas Cartas Portuguesas”
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VIAGEM NOS FEMINISMOS EM PORTUGAL
(PRIMEIRA PARTE**)
Cristina L.
Duarte
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Centro Interdisciplinar
de Ciências Sociais da
Nova Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas,
Universidade Nova de
Lisboa;
Colaboradora da equipa
“Faces de Eva. Estudos
sobre as Mulheres”.
* A autora segue as
regras do anterior Acordo
Ortográfico.
** A autora continuará a
reflexão sobre este tema,
com futuros artigos a serem
publicados no site do
Jornal.

Os feminismos na sociedade portuguesa entram em lume brando
durante o Estado Novo, um Estado que de novo só teve o nome. A
primeira vaga ocorreu sob a batuta republicana, com as pioneiras
Carolina Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório e Adelaide Cabete a
conquistarem um lugar na história dos feminismos em Portugal, que
contaram com muitos nomes mais a cerrar fileiras à volta dos ideais
republicanos.
Logo em 1908 era fundada a Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas (LRMP), que desenvolveria uma intensa actividade até
1919. Em 1911, era a vez da Associação de Propaganda Feminista
conhecer a luz do dia, com uma acção que se prolongaria até ao final
da Primeira Guerra (1918), como viria a acontecer com a Cruzada
das Mulheres Portuguesas. Destas associações de vocação feminista,
destacou-se uma que duraria muito mais tempo. Foi ainda durante a
Monarquia que surgiu a iniciativa de fundar o Conselho Nacional das
Mulheres Portuguesas (CNMP), finalmente constituído já em plena
1ª República, em 1914. «Tendo por objectivos federar as organizações
femininas disseminadas pelo país, a alteração da condição legal das mulheres
na família e na sociedade, a abolição da regulamentação da prostituição, a
melhoria da saúde pública, a higiene das grávidas e puérperas, a proteção
das crianças desfavorecidas, bem como acabar com o isolamento em relação
ao feminismo internacional, o Conselho constituiu uma ruptura, tanto de
liderança como de organização, com os feminismos republicano e pacifista da
primeira década do século XX (...).» (Esteves, 2016).
~
Os Congressos Feministas e de Educação de 1924 e 1928, levados
a cabo pelo CNMP, constituíram outros momentos altos da nossa
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história: «cada manifestação pública que se realiza em prol das reivindicações
feministas é um grão de areia lançado na grande obra do progresso humano.
(...) Já há quatro anos, quando se realizou o primeiro Congresso Feminista
e de Educação, nós dissemos que nada houve que melhor fizesse ouvir as
reivindicações femininas do que aquele congresso, que constituíra a primeira
manifestação pública do elevado grau de discernimento e bem orientado
critério da mulher portuguesa» (Alma Feminina, N.1-2, Janeiro-Fevereiro
1930). Só voltaria a acontecer um Congresso Feminista em 2008,
organizado pela UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta), em
Lisboa.
~
Voltando a Janeiro de 1947: Maria Lamas e o CNMP organizaram na
Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), em Lisboa, uma exposição
intitulada «Exposição de Livros Escritos», que reuniu livros de todo
o mundo (à volta de 3000 livros, de um total de 29 países, com uma
programação de cinema e conferências em contexto). A 28 de Junho,
Salazar mandava fechar o CNMP, por interposta pessoa (o governador
civil de Lisboa). Que as mulheres portuguesas não precisavam do
Conselho, «uma vez que o Estado Novo confiava à Obra das Mães o encargo
de as “educar e orientar”» – foi a mensagem passada a Maria Lamas,
na altura presidente do CNMP. A resposta da pacifista e escritora foi
agarrar em si, e no seu espírito feminista, e percorrer o país de lés a
lés, para conhecer a situação das mulheres em Portugal. Hoje, alguém
deveria fazer isso, de novo, e talvez fôssemos surpreendidas/os pelos
resultados encontrados.
~
Volvidos 44 anos sobre o início do processo de democratização e
o impulso que este forneceu à emancipação das mulheres, urge
seguir nessa via as reivindicações crescentes por uma maior
igualdade de género numa fase pós-1974, e para acompanhar mais de
perto a história de uma dupla: liberdade/igualdade.
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UMA FADA DO LAR NA SOMBRA DO HO

MEM

Laura Oliveira
Estudante de mestrado
interuniversitário em
História Militar, na
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa e
na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra

“Mulher” durante o Estado Novo foi sinónimo de uma condição de
subjugação, de inferioridade, que relegou as mulheres portuguesas
para a “sombra”. A imagem feminina ideal encontrava-se diretamente
ligada à sobejamente conhecida tríade “Deus, Pátria e Família”. Nesse
sentido, competia-lhe ser “boa esposa”, “boa mãe” e “boa dona de
casa”, como se depreende pela observação dos manuais escolares, das
revistas femininas, ou até das leis. Deveria ser alegre, gentil, otimista,
prendada, esmerada, dedicada à casa, marido e filhos, pais ou irmãos.
A esposa tinha por “função” garantir que nada faltava no lar, ou não
fosse este o universo tido como tipicamente feminino, como bem
observou José Reis Torgal na sua obra “Estados Novos Estado Novo”.
Desta feita, as mulheres de condição social mais elevada (as únicas
que podiam, de facto, dar-se a esse luxo) não deveriam trabalhar fora
de casa, pois essa inovação liberal, consideravam os Estado-Novistas,
correspondia a um ataque à harmonia familiar, à tradição, à ordem
que tanto importava preservar. As pessoas eram entendidas como algo
mais do que fatores de produção individuais. A propaganda sexista
determinava que diferentes funções estavam intrínsecas às naturezas
feminina e masculina. O sustento da casa competia ao homem,
ao pai, ao “chefe de família”, que deveria ganhar, não enquanto
indivíduo, mas sim enquanto representante de um núcleo familiar.
Inclusivamente, a administração dos bens dela cabia-lhe a ele, dado
que foi, aliás, amplamente divulgado em escolas e bibliotecas, em
1932: “Na família, o chefe é o pai; na escola, o chefe é o mestre; no Estado, o
chefe é o Governo”.
A mulher deveria manter-se sempre arranjada para o marido,
despindo-se, por conseguinte, do seu orgulho próprio, adotando
13
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uma posição resignada de secundarização. Neste quadro, há que
ter presente que a noção de individualidade que temos hoje não se
aplicava àqueles dias da mesma forma. A família constituía o núcleo
elementar da organização estatal corporativa, sendo o “eu” individual
perfeitamente anulado pelo sistema.
Do ponto de vista Civil, o Estado Novo levou a cabo um retrocesso
nas conquistas feministas alcançadas com a Primeira República,
nomeadamente com o Código do Processo Civil de 1939, como alertou
a historiadora Irene Flunser Pimentel em “História das Organizações
Femininas do Estado Novo”. Este Código, entre outras coisas, proibia
a mulher de sair do país ou de praticar atividades comerciais sem o
aval do marido. Já em 1967, o Código Civil manteve o marido enquanto
“chefe de família” e, nesse sentido, a esposa só poderia representar os
filhos caso o pai se encontrasse indisponível. As restrições não ficaram
por aqui, pois as determinações relativas ao trabalho no feminino
aplicaram-se em vários campos até bastante tarde. Se as professoras
primárias precisavam de autorizações especiais para casar (não
podiam fazê-lo com ninguém de uma classe social tida como inferior),
enfermeiras dos hospitais civis e assistentes de bordo, entre outras,
encontravam-se mesmo impedidas de contrair matrimónio. Já na
indústria, apesar de mulheres e crianças constituírem uma fonte
de mão-de-obra barata desde a Revolução Industrial (à medida que
esta se foi evidenciando nas várias geografias), a preferência deveria
ser sempre dada aos homens que se encontrassem em situação de
desemprego. A conquista da licença de maternidade paga corporizouse noutra luta, tanto no que respeita a prazos, como à remuneração
recebida. Apesar de tudo, as taxas de incorporação feminina no
trabalho foram, regra-geral, aumentando progressivamente, como
bem notou, uma vez mais, Irene F. Pimentel. Tal explica-se, em grande
parte, pelas necessidades básicas das famílias que se viram sem
alternativa dadas as duras condições de vida.
Em suma, o regime defendia acerrimamente que o lugar
da mulher era em casa por excelência. Quando muito, as que
14
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pretendessem algo mais do que serem esposas, mães, filhas ou irmãs,
deveriam dedicar-se à educação e à assistência, levando para fora do
lar os seus papéis mais típicos: educadoras e cuidadoras. O género
feminino era associado à sensibilidade, à estética, à subjetividade.
Assim, tudo o resto deveria, em nome da ordem e da verdadeira
estagnação, ser atribuído ao homem.
Perante tudo isto, facilmente compreendemos que o ideal de
mulher, para o Estado Novo, era um em que o papel da mulher era
remetido para segundo plano, devendo resumir-se à sua condição
implícita de “natural” subalternidade, sendo, portanto, uma autêntica
“cidadã menor”, sem vontade própria ou voz sua. No trabalho era
discriminada e na vida desvalorizada. Se é inegável que desde então
e com a Revolução de Abril de 1974 grandes passos de mudança
foram dados, o caminho a palmilhar no sentido da verdadeira e total
equidade continua a ser longo.
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Movimentos clandestinos especificamente de mulheres na resistência
à Ditadura de António de Oliveira Salazar e Marcello Caetano não
existiram, exceptuando algumas associações semilegais de oposição
ao regime em momentos de eleições presidenciais, até 1958, ou com
carácter assistencial e cultural, e, mesmo estas, apenas até 1952. As
razões foram diversas. Uma delas relaciona-se com o papel específico
que as mulheres, conforme o Código Civil, tinham no seio da família,
onde o homem era o chefe, quer a nível do regime ditatorial e da sua
ideologia, quer ao nível da mentalidade transmitida no seio da própria
oposição ao regime. Às mulheres, eram reservadas as tarefas do lar,
mesmo se trabalhassem fora de casa, nunca as actividades políticas.
O partido com uma actividade mais longa no seio da
Ditadura, o Partido Comunista Português (PCP), actuou sempre na
clandestinidade, através de um corpo de funcionários que incluía
mulheres. Estas, chamadas as «companheiras» do Partido, chegaram
a ter uma publicação própria, mas enquadrada no centralismo
democrático partidário. Por outro lado, a sua actuação não deixou de
ser vista como complementar relativamente à dos homens e nunca
com uma agenda especificamente feminina e/ou feminista. Elas
ocupavam-se da defesa das casas clandestinas do PCP, nas quais
tinham, aliás, também as tarefas reservadas ao “lar”.
AS PRIMEIRAS ORGANIZAÇÕES FEMINISTAS: DA I REPÚBLICA AO
ESTADO NOVO
Outros motivos para a ausência de movimentos clandestinos
especificamente femininos são históricos. No início do século XX,
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as primeiras – poucas – associações femininas e/ou feministas
lutaram pelo sufragismo (direito ao voto das mulheres), bem como
pela melhoria das condições educativas e laborais das mulheres.
No entanto, a sua actuação ver-se-ia coarctada com a irrupção da
Ditadura Militar e, depois, durante o Estado Novo. Por isso, não houve
uma continuidade na actividade de mulheres do primeiro, para o
segundo e para o terceiro feminismo.
A luta pelo voto feminino (sufragismo) e por reivindicações
feministas não pode ser separada das experiências pacifistas,
iniciadas em 1906, quando a Liga Portuguesa da Paz passou a ter
uma Secção Feminista. No ano seguinte foi, por seu turno, fundado
o Grupo Português de Estudos Feministas, dirigido por Ana de
Castro Osório e, no Verão de 1909, foi lançada, pela iniciativa dos
dirigentes republicanos, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
(LRMP). Em 1911, surgiu, entretanto, através de uma cisão na LRMP,
protagonizada pela escritora Ana de Castro Osório e pela médica
Carolina Beatriz Ângelo, a Associação de Propaganda Feminista.
Foram ainda criadas, em Junho de 1912, a União das Mulheres
Socialistas, e, em Março de 1914, pela iniciativa da médica Adelaide
Cabete, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP)
Esta associação perduraria quer durante a Ditadura Militar,
iniciada após o golpe de Estado militar do 28 de Maio de 1926, quer
com a chegada à chefia do governo, em 1932, de António de Oliveira
Salazar. As leis que, no regime salazarista, regularam os direitos
sociais e políticos das mulheres, bem como a sua situação na família
e na sociedade, continuaram a reger-se pelo Código Civil de «Seabra»
de 1867, após o expurgo das Leis da Família introduzidas pela I
República. Em 1934, um diploma possibilitou o sufrágio às mulheres
enquanto eleitoras, e a elegibilidade para a Assembleia Nacional e
para a Câmara Corporativa, em certas condições. Esse ano foi assim
o da eleição, nas listas da União Nacional (UN), das três primeiras
deputadas à Assembleia Nacional, Maria Guardiola, Domitília de
Carvalho e Cândida Parreira.
17
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O CNMP E A AFPP
Em 1936 e 1937, o Estado Novo criou, no âmbito do Ministério da
Educação Nacional, as organizações estatais de mulheres e de
juventude, respectivamente, no primeiro ano, a Obra das Mães pela
Educação Nacional e a Mocidade Portuguesa, no segundo ano, a
Mocidade Portuguesa Feminina. Chegara o momento de travar a
actuação da única organização feminina não estatal que subsistira,
o CNMP, que atravessou então um período de grandes dificuldades,
patentes no seu órgão, Alma Feminina, que deixou de surgir entre
Novembro de 1936 e Janeiro de 1938.
Enquanto só influenciaram uma minoria de mulheres, embora
tenha combatido ideologicamente essas associações, através da
sua elite feminina, equiparando o feminismo ao bolchevismo, ao
individualismo e à imoralidade, o regime permitiu a existência
do CNMP e também da Associação Feminina Portuguesa para a
Paz (AFPP). Criada provavelmente sob o impulso do PCP, em 1936,
em pleno período das Frentes Populares em França e Espanha
onde eclodiria, nesse ano, a guerra civil, para apoiar, discreta e
clandestinamente, os republicanos espanhóis e, a partir de 1939, os
presos políticos dos campos de concentração em França.
Esta última actividade foi iniciada através dos contactos que
Bento de Jesus Caraça tinha com a Liga dos Escritores Americanos
e o Comité Americano para ajuda «aos Exilados de Guerra em
França». A partir do início da II Guerra Mundial, as associadas da
AFPP participaram assim, numa rede de envio de correspondência
e de pacotes com géneros alimentícios e agasalhos aos internados
antinazis nos campos franceses e nos campos espanhóis. Em 1947,
as sócias da AFPP colaboraram na exposição sobre os livros escritos
por mulheres, organizada pelo CNMP, que havia ganho novo fôlego no
final da II Guerra Mundial, quando Maria Lamas – directora da revista
feminina Modas e Bordados desde 1938 – foi eleita para a presidência da
18
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direcção.
Em 4 de Janeiro de 1947, e de forma a evidenciar as capacidades
femininas, o CNMP inaugurou, na Sociedade Nacional de Belas
Artes, em Lisboa, a «Exposição de Livros Escritos por Mulheres» de
todo o Mundo. No entanto, escassos meses depois da realização da
«Exposição», em 28 de Junho de 1947, e na sequência da crescente
influência do CNMP junto das mulheres, o Estado Novo decidiu
ordenar o seu encerramento. O período áureo do CNMP decorreu
quando, na sequência da derrota dos nazi-fascistas, o regime lutava
desesperadamente pela sua manutenção e respondia, em várias
frentes, a uma intensa agitação social.
Da mesma forma, a extinção do CNMP não foi um caso único
e enquadrou-se na repressão generalizada que se abateu sobre a
oposição em 1947, ano em que, depois de a primeira crise do regime
ter sido ultrapassada, Salazar iniciou a recomposição das suas
forças. Tal como tinha acontecido ao CNMP, a AFPP – que estava aliás
federada naquele Conselho - foi encerrada pela Polícia Internacional
e de Defesa do Estado (PIDE), com o argumento de que tinha realizado
uma sessão política na cerimónia de comemoração do Dia da Mulher, a
8 de Março de 1952. Muitas das sócias viriam a ser presas e impedidas
de arranjar emprego na Função Pública.
AS MULHERES NOS PERÍODOS ELEITORAIS
A tolerância inicial do Estado Novo relativamente às duas
organizações femininas não conotadas com o regime ter-se-á devido,
provavelmente, ao seu inicial desprezo pelo enquadramento das
mulheres, mas quando percebeu que a intervenção feminina tinha
eficácia política, passou a só permitir a actuação das suas próprias
organizações estatais. O Estado Novo e Salazar pensaram que as
mulheres lhes dariam apoio e este não hesitou em mobilizá-las,
sempre que se viu acossado em períodos eleitorais. Aconteceu nas
eleições presidenciais de 1949, quando mulheres ligadas ao regime
19

especial.indd 19

26/03/18 09:55

JORNAL-MUNDUS

formaram um Movimento Nacional Feminino (MNF), para se oporem
às apoiantes de Norton de Matos, que constituíram um Núcleo
Feminino da Propaganda.
Muitas destas integrariam, nos anos 50, o Movimento Nacional
Democrático (MND), organização frentista do PCP, que teve uma
comissão feminina - o Movimento Democrático Nacional Feminino.
Em 1958, de novo, muitas outras mulheres, de novo enquadradas na
Comissão Feminina da candidatura da Oposição, apoiaram o general
Humberto Delgado nas eleições presidenciais. Do outro lado da
barricada, o Estado Novo recorreu de novo à mobilização de mulheres
próximas do salazarismo para apoiar a candidatura do então Contraalmirante Américo Tomás.
AS MULHERES NA FASE «MARCELISTA»
Em 23 de Setembro 1968, Salazar foi substituído, na chefia do governo,
por Marcello Caetano. No chamado primeiro período do “marcelismo”,
assistiu-se também a um esboço de tentativa de diminuir as
discriminações sofridas pelas mulheres. Aproveitando esse período
de “primavera”, o PCP, criou, em 1968, o Movimento Democrático
das Mulheres (MDM), surgido das Comissões eleitorais de mulheres.
Por seu lado, em 1970, o governo criou o Grupo de Trabalho para a
Participação da Mulher na Vida Económica e Social, presidido pela
engenheira Maria de Lourdes Pintasilgo até 1973.
Entretanto, no ano anterior, foi proibido pela Censura o livro
Novas Cartas Portuguesas e a Polícia Judiciária instruiu um processocrime contra as suas três autoras, Maria Velho da Costa, Maria
Teresa Horta e Maria Isabel Barreno. O caso das «Três Marias», que
contribuiu, aliás, para o isolamento internacional de Portugal, só viria
a ser julgado após o 25 de Abril de 1974, terminando o julgamento
com a absolvição. Nessa data, como se sabe, Portugal foi palco de
uma mudança política com enormes consequências para a vida das
mulheres.
20
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O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP) foi fundado
em Lisboa em 1914 num regime republicano e encerrado pelo Estado
Novo em 1947, conseguindo manter as suas actividades durante
33 anos. O objectivo do CNMP era o de federar as associações de
mulheres em Portugal «que se ocupam da mulher e da criança» e de
«coordenar, dirigir e estimular todos os esforços tendentes à dignificação
e a emancipação das mulheres». O CNMP emergiu sob o impulso do
International Council of Women (ICW) que nasceu em Washington, em
1888, com o propósito de «stimulate the sentiment of internationalism
among women throughout the world», a fim de tentar construir uma
identidade colectiva das mulheres.
UMA REDE INTERNACIONAL DE MULHERES
Filiar-se no ICW significava para o CNMP pertencer a um movimento
que ultrapassava as fronteiras nacionais e dava força e legitimidade
ao Conselho. Nas reuniões quinquenais do ICW, que tinham lugar em
cidades e países diferentes, existiam, em 1914, 23 Conselhos e, antes
do deflagrar da Segunda Guerra Mundial, eram filiados no ICW 36
Conselhos.
Um factor determinante na criação do CNMP residiu nas relações
pessoais que existiam entre várias mulheres, o que proporcionou a
formação de redes que inauguram a constituição do Conselho. Foi
a partir do modelo francês do Conseil National des Femmes Françaises
(CNFF), fundado em Paris em 1901, que se criou o CNMP: a proposta
veio da francesa Ghénia Avril de Sainte-Croix (1855-1939), secretáriageral do CNFF, que estava em contacto com as portuguesas Adelaide
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Cabete (1867-1935) e Maria Clara Correia Alves (1869-1948).
As dirigentes do CNMP eram todas maçónicas, republicanas e
pertenciam a uma elite urbana.
UM FEMINISMO REFORMISTA
Os Conselhos praticavam a táctica dos pequenos avanços e
procuravam apoios no meio político a fim de tentarem influenciar a
legislação, com a consciência de que a sua margem de manobra era
limitada devido ao facto de as mulheres não terem direito de voto.
Esta estratégia reformista mostra o pragmatismo e a vontade de
efetivar mudanças. Para as obter, os conselhos atuavam através de
várias secções, à semelhança do funcionamento do ICW. Para ilustrar
as prioridades do CNMP, podemos reagrupar as secções em dois
grupos : aquelas que perduraram mais de vinte anos — Higiene, Paz e
Educação, Propaganda — e aquelas que duraram mais de dez anos —
Arte, Assistência Social, Beneficência, Emigração, Finanças, Imprensa,
Legislação, Moral, Sufrágio.
EDUCAÇÃO E DIREITO DE VOTO
Não foi um acaso o primeiro e segundo congressos organizados pelo
CNMP em 1924 e 1928 terem sido intitulados “Congressos Feministas
e de Educação”. Este tema da educação era o verdadeiro cavalo de
batalha das feministas em vários países. Outro tema considerado
muito importante pelos Conselhos era a obtenção do voto para as
mulheres, pedida através da secção do Sufrágio, mas as Portuguesas
foram eleitoras e elegíveis sem restrições tardiamente, em 1974.
O ENCERRAMENTO DO CNMP
Na segunda metade dos anos trinta, Sara Beirão ficou à frente do
Conselho (1936-1941), seguido do último período dos anos quarenta
22
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com as presidências de Isabel Cohen Von Bonhorst (1942-1944) e
de Maria Lamas (1945-1947). Durante os anos quarenta, o CNMP
alarga-se consideravelmente. Porém, esse recrudescer de actividades
depressa é bloqueado, na medida em que, na sequência de uma
exposição internacional de livros escritos por mulheres, organizada
pelo CNMP em 1947, na Sociedade Nacional de Belas Artes em
Lisboa, o governo decide dissolver essa associação, argumentando
que os seus objectivos são vagos e que entra em competição com as
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organizações estatais. Na realidade, a razão da dissolução tem a ver
com a nova conjuntura política pós-guerra, caracterizada pela derrota
do fascismo na Europa e pela emergência de uma mais forte oposição
legal e clandestina ao Estado Novo. Uma parte das mulheres do CNMP
apareceram publicamente a apoiar as candidaturas da oposição
democrática — Maria Lamas assina em 1945 as listas do MUD —
sofrendo posteriormente o rescaldo repressivo.
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Até à década de sessenta do século passado, a mulher era quase
invisível no espaço público e, consequentemente, no espaço
académico. O lugar e a representação do feminino no rígido quadro
político e social do Estado Novo são profundamente marcados pela
desigualdade de género. A imagem da mulher “mãe, esposa e irmã”
cultivada por pensadores, artistas, dirigentes políticos e agentes
sociais, inculcada com extrema eficácia por todos os aparelhos
ideológicos do Estado, implantou-se com tal vigor no imaginário
social da época, que persistiu muito para lá da vigência do consulado
de Salazar e Caetano, provando uma vez mais que as mudanças
de mentalidade não se verificam ao mesmo ritmo das mudanças
políticas.
As crises académicas dos anos 60 (1961-62,1964-65) foram
momentos de crescente visibilidade e protagonismo feminino, que
culmina na crise académica de 1968-69. As mulheres invadem então
os espaços tradicionalmente masculinos. E a crise é já feita com elas.
Um dado muito esclarecedor: se em 62 e 64, nos registos fotográficos,
quase só existiam rapazes, em 69, tudo muda. Elas estiveram em todos
os teatros de luta e as imagens documentam-no: nas faculdades, nas
acções de rua, e até noutras mais perigosas e mesmo clandestinas,
como a informação e as estruturas organizativas da greve a exames.
Integraram piquetes de greve, e estiveram na primeira linha na
confrontação com os agentes da ordem (GNR, PJ, PIDE), com os
25
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professores e com os furadores. Além disso, construíram uma rede
de solidariedade que começava na ajuda a colegas em dificuldades
económicas (em especial àqueles que perderam as bolsas de estudo
por terem aderido à greve) e terminava no apoio aos estudantes
presos, através da Secção Social da AAC. Companheiras de corpo
inteiro, as raparigas exploraram com sucesso a surpresa do seu súbito
protagonismo. Consideradas menos perigosas, eram por isso mesmo
menos vigiadas, o que lhes permitia mais liberdade de actuação.
A entrada em força da mulher transformou quer quantitativa
quer qualitativamente o movimento associativo. Caracterizado
até aqui por ser um movimento conduzido e protagonizado pelas
chamadas vanguardas associativas (com representação esmagadora
de rapazes) fortemente politizadas, mas também alvos fáceis da
acção repressiva, passa agora a ser um movimento de massas, um
movimento do estudante comum (rapazes e raparigas), um grande
colectivo que envolvia e protegia também os próprios líderes mais
difíceis de isolar e, portanto, de reprimir. A transferência do centro
da luta da Associação para a Universidade ilustra bem esta nova
estratégia, assim resumida por um dirigente coimbrão: “fechar a
Associação Académica é um revés para os estudantes; fechar a Universidade é
uma tragédia para o governo!”
Ter-se-à atingido a emancipação da mulher e a igualdade de
género nessa verdadeira ilha de liberdade (nas barbas da ditadura)
que foi Coimbra nos breves meses da crise de 69? A resposta é não,
obviamente, até porque essa nem sequer foi uma bandeira de luta,
dada precisamente a urgência de todas as outras que se colocavam
a montante, numa sociedade como a nossa em 1969: liberdade de
expressão, de associação, autonomia e reforma da Universidade. Em
suma, a democratização de todas as esferas da vida. Especialmente
do sistema de ensino. E, mais tarde, com muita prudência, o fim
da guerra colonial. As questões relativas à sexualidade, à violência
sobre a mulher, às desigualdades jurídicas ou de facto não entraram
no discurso reivindicativo da grande massa das mulheres. Ficavam
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ainda pelos círculos fechados das elites. É que nessa época ainda
não se falava de discriminação positiva, mas apenas negativa.
Estava-se, portanto, a meio caminho entre a recusa das tradicionais
características femininas, e a assunção clara de uma agenda
feminista: liberdade na relação amorosa, livre disposição do corpo,
direito ao prazer, à contracepção, à informação sexual. Embora
contrariando uma certa narrativa muito apetecida pelos média,
1969 não trouxe a revolução sexual, nem Coimbra foi o Woodstock
português, mas lançou sementes de mudança que a longo prazo
vieram a florescer em Abril de 1974.
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Os anos que antecederam o 25 de Abril de 1974 foram marcados por
um acontecimento que teria importantes repercussões na história
do feminismo internacional: a publicação, em 1972, de Novas Cartas
Portuguesas (NCP). O livro foi apreendido três dias após a chegada às
bancas e às autoras foi instaurado um processo judicial. Sujeitas a
interrogatórios por parte da PIDE/DGS, só a Revolução dos Cravos as
isentaria das consequências de um julgamento por terem escrito um
livro que, na opinião dos defensores do regime, atentava ao pudor e
era pornográfico. A recepção internacional do livro em países que
estavam a viver a efervescência dos movimentos feministas dos anos
70 e a repulsa com que foi conhecido o processo das “três Marias”
tornaram-no num símbolo da resistência feminista.
Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa
tinham iniciado, 9 meses antes, um invulgar processo de escrita a
três, cujo resultado foi inovador quer na forma quer no conteúdo. A
intertextualidade, a diversidade de géneros literários que introduz, a
ausência de autoria, a mistura e a perturbação do sujeito que escreve,
para além do conteúdo arrojado, expressando a sexualidade das
mulheres, mas, também, denunciando o colonialismo e a pobreza,
e revelando os aspectos obscuros da família e das instituições,
conferem-lhe uma leitura multifacetada e interpretações múltiplas.
Recuando ao tempo da sua publicação, é expectável a
controvérsia que gerou ao denunciar explicitamente assuntos que a
propaganda do Estado Novo escondia ou mitificava.
No contexto de opressão e de censura que se vivia em Portugal,
a escrita das “três Marias” revelou-se um acto de coragem. É justo
referir também outra mulher, também escritora, poeta e polemista
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destemida, Natália Correia, que confrontou as ordens da editora e
avançou com a publicação integral, sujeitando-se também ao processo
judicial.
Antes que NCP tenha surgido no universo literário português
como um marco incontestável de mulheres, enquanto autoras,
que enunciam explícita e, por vezes, cruamente, vivências das
mulheres, desmitificadas e corpóreas, ou seja, sexuais, outras autoras
29

especial.indd 29

26/03/18 09:55

JORNAL-MUNDUS

reflectiram, denunciaram ou inverteram a situação das mulheres num
regime patriarcal. Lembramos nomes como Judith Teixeira, Florbela
Espanca, Maria Judite de Carvalho ou Natália Correia, entre outras.
Temporalmente mais próxima, sendo que é uma das autoras de NCP,
Maria Velho da Costa, escreveu, em 1969, Maina Mendes que, de algum
modo, anunciava a emergência de uma nova mulher, mais liberta e
mais autónoma, mas reflectia também o percurso doloroso, insólito e
ambíguo dessa libertação. No mesmo ano, surgia nos escaparates um
livro de Nuno Bragança, A Noite e o riso, que ensaiava uma nova forma,
mais igualitária, de relação entre os sexos.
Um dos aspectos que ambos evidenciam é uma espécie
de clivagem entre dois tipos de mulheres: as que passivamente
reproduzem um sistema patriarcal que as embota e descaracteriza e
as que activamente recusam esse padrão de renúncia e procuram a
emancipação. No segundo grupo, estão as verdadeiras heroínas das
diegeses, enquanto que, no primeiro, estão personagens com pouca
densidade na trama narrativa, assim permitindo estabelecer uma
preferência textual.
Nessa oposição representativa, detecta-se uma espécie de “morte
da mãe”, simbolizada pela demarcação de universos vivenciais que
as “novas mulheres” recusam activamente. Rejeitam a feminilidade
dócil e passiva e lutam pela conquista de um porvir histórico, quer
manifestando e exercendo a sua sexualidade, quer minando a ordem
social vigente.
Livros marcantes na literatura portuguesa dessa época pelo
seu carácter de ruptura e de inovação, todos apelavam a leituras da
realidade que não apenas a representavam, como induziam novas
configurações na imagem das mulheres e nas relações de género que
vieram, progressivamente, a concretizar-se.
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Como tenho defendido em textos anteriores, não encontramos uma
forte expressão de movimentos de mulheres ou de movimentos
feministas nem antes nem depois do 25 de abril de 1974 (Ferreira
1998). As mulheres participavam na resistência e na oposição
ao regime de Salazar integradas nas organizações políticas
clandestinas, não em organizações autónomas feministas, que tinham
sido perseguidas e extintas durante os anos quarenta. Uma das
organizações que resistiu durante mais tempo foi o Conselho Nacional
das Mulheres Portuguesas, criado em 1914 e encerrado em 1947 pelo
regime fascista.
No entanto, apesar da fraca mobilização política autónoma
das mulheres, assistiremos à criação de um quadro jurídicoconstitucional assente no pressuposto da igualdade entre mulheres e
homens em Portugal. Na verdade, entre 1974 e 1979, foi alterada uma
ordem jurídica que instituía e regulava a submissão das mulheres ao
domínio masculino, como se fosse parte integrante do processo de
democratização e modernização do país. Como tive oportunidade de
escrever:
Entre 1974 e 1979, período da instauração e consolidação da democracia
portuguesa, as mulheres viram alterar-se a sua condição social em
numerosos domínios, como por exemplo, (i) ser-lhes aberto o acesso a
todas as carreiras profissionais; (ii) ser-lhes alargado o direito ao voto;
(iii) ser retirado aos maridos os direitos de lhes violar a correspondência
e não autorizar a sua saída do país; (iv) ser alargada a licença de
maternidade para 90 dias; (v) ser reconhecida constitucionalmente a
igualdade entre homens e mulheres em todas as áreas; (vi) ser aprovado
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um novo Código Civil em que desaparece a figura de “chefe de família”.
Isto sem que se tivessem registado movimentações consistentes em defesa
destas “conquistas”. Tudo se passou como se fosse parte do curso normal e
desejável do país em direcção à modernização necessária à nossa entrada
na galeria dos países avançados e democráticos. As elites políticas assim o
determinaram, o país assim o aceitou, sem lho exigir mas também sem se
lhe opor.” (Ferreira 1998: 199)1
Penso que as jovens de hoje têm dificuldade em imaginar uma tal
sociedade em que às mulheres era negado o direito ao trabalho… e às
mulheres e aos homens era negado o direito ao divórcio… isto para
não falarmos dos elevados índices de pobreza, do sistema educativo,
de saúde e de proteção social rudimentares, com elevadas taxas de
mortalidade infantil e maternal, etc.
Ao longo dos quarenta anos que nos separam desse momento
histórico, muitas outras conquistas haveria que acrescentar, mas
podemos traduzir o que se tem passado desde então na ideia de que,
por fim, as mulheres deixaram de ver as suas vidas reduzidas ao
casamento e à maternidade para adquirirem direitos de cidadania
plena, dotada de um mundo de possibilidades de acesso à autonomia.
Elas começaram de imediato a participar e a elevar a sua voz nas
lutas pela melhoria das condições de vida das suas famílias e das
suas comunidades, pelo direito a melhores condições de trabalho e
de vida, à educação, saúde e habitação. Não se tratava, porém, de uma
mobilização em nome dos ideais feministas. Aliás, as duas maiores
organizações de mulheres (o Movimento Democrático de Mulheres
(MDM) e a União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias (UMAR)),
satélites de dois partidos políticos de esquerda, rejeitavam então o
rótulo de feministas. A única organização que surgiu reivindicando-se
do feminismo foi o Movimento de Libertação da Mulher (MLM), criado
um mês depois do 25 de abril. O tristemente célebre episódio da
manifestação convocada por este movimento, em 1975, para protestar
1.Ferreira, Virgínia. 1998. “Os paradoxos da situação das mulheres em Portugal”. Revista Crítica
de Ciências Sociais 52/53: 199-227.
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contra os símbolos da opressão das mulheres, que terminou com
agressões às manifestantes por homens em fúria, é bem ilustrativo da
recetividade da sociedade portuguesa aos ideais do feminismo.
Os estudos feitos sobre os movimentos das mulheres depois
do 25 de abril mostram que estes se mobilizaram especialmente,
num primeiro momento, em torno da luta pela despenalização da
interrupção voluntária da gravidez e, num segundo momento, pelo
combate à violência contra as mulheres.
A movimentação que sucedeu à revolução foi de pouca
duração, mas as alterações legislativas têm procurado acabar com
uma sociedade em que há quem leve uma vida de subordinação ou
de privilégio porque nasceu mulher ou homem, respetivamente.
As manifestações feministas são hoje correntes em Portugal e,
evidentemente, o 25 de abril, na medida em que iniciou o processo de
democratização da sociedade portuguesa, é um marco incontornável.
A igualdade de direitos é uma utopia que nos interpela a todas e
todos, que não pode ficar circunscrita às transformações jurídicoconstitucionais, mas que tem de inspirar e robustecer todas as esferas
da vida social, económica, cultural e política, por isso continuamos a
necessitar da mobilização em torno dos ideais do feminismo.
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Na faculdade, ligou-se ao
movimento associativo e
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entra para a revista Vida
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de 1970, foi presa pela
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Acusada de apoio à luta de
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condenada a 20 meses de
prisão. Após o 25 de Abril,
voltou ao jornalismo.
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órgãos de comunicação e
trabalhou na RTP entre
1978 e 2001. Desde
então, é documentarista
independente. Doutorouse em Sociologia da
Comunicação em 2013.

“A Manuela é tão boa aluna, e não vai poder continuar a estudar. Não
se consegue arranjar uma solução, uma bolsa, uma escola?”
“Já viu quem é a família dela? Ela tem é de começar a servir em casa
de alguém.”
Contada pela Manuela, anos depois – com a tristeza do muito que
não pôde fazer e o orgulho do que, mesmo assim, conseguiu – esta
conversa entre duas professoras da escola primária que ambas
frequentámos veio-me à memória ao ler, no Diário de Notícias, um
artigo baseado num estudo recentemente publicado pela Comissão
para a Igualdade de Género1, referindo que as mulheres representam
em Portugal 70% da população sem escolaridade e cerca de 60%
da população com ensino superior completo, presumindo-se que o
primeiro grupo corresponda à população mais idosa e o segundo à
mais jovem.
“De acordo com os dados, em 2016 havia 495 mil mulheres sem
escolaridade, ao mesmo tempo que estão em maioria em todas as áreas do
ensino superior, com exceção da Engenharia, das Indústrias Transformadoras
e da Construção”, escreve o jornal. 495 mil?! Quase meio milhão?!
Não, a condição feminina não fazia parte dos 3 Ds do
Movimento das Forças Armadas em 25 de Abril de 1974. Mas pode-se
democratizar um país mantendo a menorização de metade da sua
população? Pode-se desenvolver desprezando o contributo dessa
metade? E descolonizar não obriga também a libertar a maioria
oprimida na metrópole colonizadora?
1.“Igualdade de Género em Portugal: indicadores-chave 2017”
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As mulheres não perderam tempo: pouco depois, participavam
nas comissões de moradores e de trabalhadores, acusavam
publicamente o assédio dos chefes, ocupavam casas e fábricas,
mantinham a produção nas empresas abandonadas pelos patrões.
Tal como o tinham feito os povos sob domínio colonial, foram elas
a criar o caminho para a igualdade, enfrentando os muitos medos
- nomeadamente os do “parece mal” - com que as tinham tolhido ao
longo de séculos.
Tenho 70 anos. Lembro-me de a minha mãe, ao volante de um
automóvel, ser mandada para casa “coser meias”, por automobilistas
que guiavam muito pior do que ela. De, na faculdade, me ser chamada
a atenção por um professor por usar soquettes em vez das meias de
vidro regulamentares. De um homem tido por culto me explicar que as
mulheres eram menos inteligentes, porque o calor dos secadores de
cabelo lhes afetava o cérebro. De outro homem, tido por progressista,
defender que as mulheres nunca poderiam ser jornalistas, e de não ter
podido assinar os meus primeiros artigos.
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Quando leio que as mulheres são 60% da população com curso
superior completo, quando é uma mulher que conduz o táxi que
chamo na rua, quando uma jovem me diz que é DJ, não consigo
evitar um sorriso, como se fosse uma vitória pessoal. Mas, por vezes,
o sorriso confunde-se com lágrimas, como quando foi finalmente
aprovada a Interrupção Voluntária de Gravidez, as mesmas lágrimas
com que vi içar as bandeiras das colónias tornadas independentes, ou
a posse do primeiro presidente negro dos EUA – porque as lutas pelos
direitos cívicos das mulheres e dos negros eram também a minha
luta, e por me lembrar da jovem solteira a quem um familiar médico
fez “um desmancho” a sangue frio por castigo, e das mãos de um negro
ensanguentadas pela palmatória por um crime que não cometera.
Tive sorte. Vivi numa época em que era fácil sonhar um mundo
melhor, mesmo na prisão, mesmo no banco dos réus do Tribunal
Plenário de Lisboa. Em que era fácil acreditar que a instrução
traria a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade. E em que pude ver
concretizarem-se alguns desses sonhos: as portas abertas das cadeias
políticas, o fim da Censura, as independências das colónias.
Agora sei que a minha esperança foi grande demais: revejo nas
mulheres que guardam as portas da Triumph ou da Ricon as que
há anos fizeram os mesmos gestos, vejo nas intervenções policiais
nos chamados “bairros problemáticos” tiques do antigamente,
surpreendo-me com os que confundem assédio com galanteio, chocome com a violência racista e a violência familiar.
E, acima de tudo, sabendo embora que as mentalidades são o
mais difícil de mudar, assusto-me com a recriação da praxe – quase
desaparecida na minha geração – com a boçalidade da maioria dos
seus rituais e, sobretudo, com a ideia defendida por alguns que há que
humilhar os caloiros para os preparar para “a vida real”.
É que se as jovens gerações – aquelas cujo acesso à escolaridade
e aos direitos cívicos foi construída pela luta das que a antecederam –
o admitem, então a luta que teremos ainda que travar será muitíssimo
mais difícil que aquelas que travámos e julgámos ter vencido.
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Presidente da Comissão para
a Cidadania e Igualdade de
Género (CIG).

O papel das mulheres na política portuguesa da atualidade é visto,
de uma forma geral, como paritário. Tal poderá significar que a
participação das mulheres em todas as esferas da vida em sociedade,
em particular na esfera pública – que lhes estava vedada durante
muito tempo – já está normalizada nas nossas percepções. Ninguém
hoje diria que as mulheres não devem estar na política, mas nem
sempre foi assim: “A mulher pode ser professora, empregada pública,
dedicar-se às ciências, mas nunca deve dedicar-se à política”1
Embora a progressão da situação das mulheres na nossa
sociedade seja marcante nas últimas décadas, em particular após o
25 de Abril, números recentes dizem-nos que ainda há um caminho
a percorrer até atingirmos uma igualdade de facto entre mulheres e
homens.
Se é verdade que hoje a Assembleia da República conta com
33% de representação feminina, tal é o resultado da aplicação da
“Lei da Paridade”, aprovada em 2006, responsável por instituir um
limiar mínimo de paridade de 33% para o sexo sub-representado,
salvaguardando a possibilidade de, num futuro, caso sejam os
homens a estar em minoria, estar-lhes-ia também assegurada uma
representação mínima de 33%. No entanto, foram necessários 3 atos
eleitorais (2009, 2011, 2015) para que se atingisse este limiar. Já ao
nível do poder local, em 2013, em 308 municípios, apenas 23 tinham
mulheres como Presidentes de Câmara, ou seja, 7,5%. Nas eleições
autárquicas de 2017, esse valor aumentou para 10,3%, mas fica longe
dos 33%.
Para compreendermos a realidade atual é também necessário
olhar para a história. A intervenção política, em geral, e o direito
1. Respostas de leitores e leitoras do jornal O Século ao inquérito levado a cabo entre
4 e 19 de abril de 19 de 1911 onde uma das questões era “Deve conceder-se o direito
de voto à mulher portuguesa?” (Silva, R.T., 2013, p. 28).
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ao voto, em particular, sempre foram reivindicações fortes dos
movimentos feministas. Em 1905, Ana de Castro Osório proclamava
em Às mulheres portuguesas: “Eu quero a república como libertação e
felicidade para as mulheres”. No entanto, a implantação da República,
em 1911, apesar de ter sido fortemente impulsionada e apoiada pelos
movimentos feministas, não cumpriu as promessas de igualdade de
género. E se é verdade que Carolina Beatriz Ângelo tornou-se célebre
por ter sido a primeira mulher portuguesa a votar a 28 de maio de
1911, invocando a sua qualidade de “chefe de família”, prevista na lei,
por ser mãe e viúva, como consequência, a Lei foi alterada e passou a
atribuir o direito a voto “unicamente aos cidadãos do sexo masculino”,
excluindo de forma inequívoca as mulheres.
Só com o 25 de Abril de 1974 alteraram-se significativamente as
bases para a melhoria da situação das mulheres em Portugal, abrindo
caminho para uma igualdade na lei e na vida. Foi também a partir
dessa altura que a participação das mulheres no mercado de trabalho
se acentuou e as mesmas passaram a ter acesso a muitas profissões
qualificadas em áreas que até aí lhes estavam vedadas, como a
magistratura, a medicina e o direito.
Mas os números também revelam assimetrias salariais entre
mulheres e homens, que rondam, em média, os 16,7%, acentuando-se
nos cargos de topo para 26,4%. Os estereótipos de género que estão
na base da expetativa sobre qual o papel social que mulheres e os
homens devem desempenhar na nossa sociedade ainda continuam
a contribuir para as persistentes desigualdades de género. Estes
reforçam a interiorização da ideia de que cabe às mulheres a principal
responsabilidade por executar as tarefas domésticas e de cuidado não remuneradas e menos valorizadas socialmente – e aos homens
a responsabilidade de providenciar a estabilidade económica das
famílias e a participação na esfera pública, em particular na tomada
da decisão, quer política, quer económica.
É por isso fundamental garantir as livres escolhas e a livre
expressão dos talentos das mulheres e dos homens para uma
sociedade desenvolvida e igualitária.
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Em 2018 decorrem cem anos sobre a adoção do diploma que permitiu
o acesso das mulheres ao exercício da “profissão de advogado,
ajudante de notário e ajudante de conservador”: o Decreto n.º 4676, de
19 de Julho. Pouco antes, licenciara-se a primeira mulher em Direito,
pela Universidade de Coimbra: Regina Quintanilha. A sua entrada na
Faculdade, possibilitada pelos bons ventos da I República, foi saudada
pelos estudantes, cujas capas foram estendidas no chão para lhe dar
passagem.
A Universidade foi reconhecida, por Bula Papal, em 1290.
Esperámos mais de 600 anos até que se licenciasse em Direito uma
mulher, e mais de 700 até que houvesse uma Diretora, Anabela
Miranda Rodrigues.
Este exemplo elucida-nos sobre a lentidão no acesso das
mulheres às profissões jurídicas. Revela-nos a persistência, durante
séculos, da mentalidade subjacente às palavras de Egas Moniz:
“dificilmente se pode admitir uma mulher-advogado defendendo uma
causa em pleno estado de gravidez que, por vezes, traz alterações
físicas e mesmo psíquicas importantíssimas”.
Muito foi, no entanto, conseguido em Portugal nos últimos 40
anos. Se lermos as Estatísticas sobre os Profissionais da Justiça de 2016 da
Direção-Geral da Política de Justiça, verificaremos que as mulheres
são na sua maioria: juízes, magistradas do ministério público,
advogadas, advogadas estagiárias, solicitadoras, agentes de execução
e funcionárias judiciais. Se considerarmos os alunos que frequentam
os ciclos de estudos em Direito nas Faculdades de Direito do país,
concluiremos que as mulheres estão neles representados de forma
significativa. Se alargarmos o horizonte de análise, as notícias são
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também excelentes: a Assembleia da República teve uma presidente
(Assunção Esteves); a Ministra da Justiça (Francisca van Dunem) é
mulher; o Tribunal Constitucional teve uma Vice-presidente (Maria
Lúcia Amaral, hoje Provedora de Justiça), a Procuradora-Geral da
República (Joana Marques Vidal) é mulher. Na Academia, tomou posse
em 2009 a primeira diretora de uma Faculdade de Direito (Teresa
Pizarro Beleza) e, em 2012, foi nomeada Reitora da Universidade
Católica Portuguesa uma Professora de Direito (Maria da Glória
Garcia).
O Século XXI é, pois, o século da plena presença das mulheres
nas profissões jurídicas. Finalmente parecem ultrapassadas as
palavras de uma das primeiras mulheres admitidas na Academia
das Ciências, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, sobre o Portugal do
início do século XX: “O saber é havido por coisa inútil e perigosa…
Ficou a aversão pelos graus mais elevados de instrução feminina,
ordinariamente designados por doutorice e politiquice. Ainda hoje se
cita ocasionalmente o velho prolóquio de tempos idos: Mula que faz him
e mulher que fala latim nunca têm bom fim”.
Uma análise mais fina da realidade portuguesa revelanos, no entanto, que não é bem assim. Se a igualdade formal foi
plenamente alcançada, a material não o foi. Basta atentar, para o
efeito, na composição do XXI Governo constitucional (integrado por
15 ministros e 3 ministras) ou do Conselho de Estado (17 homens
e 2 mulheres). Ou o reduzido número de juízas conselheiras, parte
das quais admitidas através da quota dos “juristas de reconhecido
mérito”… Ou a quase inexistência de Professoras Catedráticas nas
Faculdades de Direito portuguesas… Ou, ainda, o reduzido número de
sócias principais ou de capital das grandes sociedades de advogados
em Lisboa…
As mulheres do meu país já podem aprender latim e estudar
Direito. Podem exercer profissões jurídicas, sem restrições legais.
Contudo, tal como as mulas, não saltam muito alto; subsistindo um
teto de cristal que lhes limita o acesso a múltiplos cargos, sobretudo se
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associados ao exercício do poder, nas suas diferentes formas.
Nos próximos anos, através do recurso à engenharia genética de
melhoramento, talvez esses seres frágeis “de cabelos compridos e de
ideias curtas” (nas palavras de Proudhon) se tornem suficientemente
inteligentes para exercerem, em plena igualdade com os homens, as
mais prestigiadas funções e os mais altos cargos da nossa República.
Aguardemos: 900 anos passados sobre D. Afonso Henriques talvez
tenhamos a surpresa de a próxima Chefe de Estado ser jurista e
mulher… Ou de as mulas passarem a falar latim, passo seguinte a serlhes permitido o acesso a restaurantes.
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SEXUAL EM PORTUGAL
Isabel Ventura
Mestre em Estudos sobre as
Mulheres pela Universidade
Aberta;
Doutora em sociologia,
cuja tese foi vencedora do
prémio APAV Investigação
2016.

Quando, por via do 25 de abril, Portugal conhece a liberdade, os
magistrados1 portugueses ainda decidem com base no Código Penal
(CP) de 1886, e assim será por mais sete anos, até à entrada em
vigor do CP de 1982. Data desta altura a criminalização da violação
marital – o que coloca Portugal numa posição pioneira face ao cenário
europeu2– e o fim do efeito suspensivo do procedimento criminal para
os agressores que casassem com a vítima e lhe conferissem um dote.3
Apesar da letra da lei, nos tribunais os processos criminais de
mulheres que acusam os maridos, namorados ou companheiros de
as violar escasseiam-se. A dificuldade de prova e a complexidade
do processo (o medo de represálias, a vergonha e a crença no débito
conjugal) ajudam a explicar o silêncio. As alterações mais profundas
em matéria de criminalidade sexual são bastante mais recentes e
centram-se no período entre 1995 e 2015. Durante este período,
verifica-se um alargamento do conceito de violação, que passa a
incluir todo tipo de penetração, e a adoção da neutralidade linguística,
abandonando-se o modelo “homem agride mulher”. Em abstrato,
qualquer pessoa pode ser agente e/ou vítima de um crime sexual. Mais
recentemente, as alterações, por força da ratificação da Convenção de
1.Por esta altura são todos homens, por a carreira estar interdita às mulheres, com base numa
suposta incapacidade feminina de decidir com base na razão e não na emoção.
2.A título de exemplo, a Áustria seguiu o mesmo caminho em 1989. Em 1991, foi a vez do Reino
Unido, um ano depois da Holanda. A Alemanha reconhece às mulheres casadas o poder de
dissentir nas relações sexuais com o marido em 1997 e a França somente em 2006 (in Rape of
women, including marital rape, 14.12.2009, Conselho da Europa).
3.Numa primeira fase, o casamento com a vítima – desde que ela fosse comprovadamente virgem
– cessava o procedimento criminal e, numa segunda fase, passou a ter um efeito suspensivo.
Entendia-se que, após um crime sexual, a vítima deixava de ter acesso ao casamento (ou, pelo
menos, a um bom casamento), pelo que o matrimónio emergia como o efeito reparador do crime.
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Istambul, visaram centrar a violação no consentimento (ou melhor
dizendo, na falta dele).
São muitos anos – séculos – de regulação e controlo sociolegal da sexualidade, que afetou homens, em particular os que não
cumpriam a norma da heterossexualidade, mas sobretudo mulheres
cujo corpo e comportamento era/é alvo de intenso escrutínio. A
responsabilização da vítima ainda permanece bem viva entre nós,
como demonstram os dados do Eurobarómetro sobre Violência de
Género de 2016, em que 19% dos/as respondentes considera que ter
sexo sem consentimento com alguém que está sob efeito de álcool
ou de drogas é justificado e 15% acredita que o mesmo raciocínio
é extensível a quem andar à noite sozinho/a e 13% a quem tenha
vários/as parceiros/as sexuais. Dados estaticamente neutros que são
genderizados quando se olha para situações concretas. A ideia de que
a violação de um homem possa ser legitimada por este se encontrar
à noite, desacompanhado, no espaço público, ou por ter diversos/as
parceiros/as sexuais, ou ainda usar roupas provocantes ou reveladoras
(12%) parece não se adequar em sociedades nas quais o número de
parceiras sexuais imprime masculinidade (ou feminilidade, no caso
dos homens com pouco ou nenhum interesse sexual em mulheres).
A liberdade e a autodeterminação sexual é reconhecida
legalmente em Portugal e, quer na lei, quer nas atitudes sociais, já se
percorreu um longo caminho. Mas ainda há passos fundamentais a
dar: o primeiro é acreditar nas vítimas.
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E LÉSBICAS EM PORTUGAL
Eduarda Ferreira
Investigadora no Centro
Interdisciplinar de Ciências
Sociais da Nova Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas,
da Universidade Nova
de Lisboa

A democracia e a liberdade conquistadas há 44 anos com a revolução
de 25 de abril trouxeram mudanças profundas à sociedade
portuguesa. Foi um ar fresco que revolucionou as mentalidades. No
entanto, as mudanças relacionadas com as questões relacionadas com
a orientação sexual demoraram a chegar. Só em 1982, oito anos após
a revolução, foi descriminalizada a homossexualidade. O impacto da
ditadura na sociedade portuguesa foi muito além de 1974, só quase 20
anos depois da revolução se começou a falar abertamente em Portugal
sobre as questões relacionadas com orientação sexual e identidade de
género.
Para além da democracia conquistada no 25 de abril, foi a adesão
de Portugal à União Europeia em 1986, com a consequente abertura
ao exterior, que teve uma maior influência nas questões relacionadas
com a orientação sexual e identidade de género. A luta pelos direitos
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans), na grande maioria dos
países ocidentais começou a ter expressão pública na década de
1970, mas em Portugal só na década de 1990 surgiram as primeiras
associações LGBT.
Entre as associações LGBT emergentes na década de 1990 está
o Clube Safo, que surgiu em 1996 como um grupo assumidamente
lésbico, na própria designação e na sua constituição. Uma das frases
mais utilizadas pelo Clube Safo foi: As lésbicas são irmãs, filhas, primas,
amigas, mães, tias, avós, colegas... somos muitas! Tratou-se de um marco
fundamental para a visibilidade lésbica. Foi a primeira vez que de
uma forma consistente e continuada algumas mulheres se assumiram
publicamente lésbicas e adotaram uma postura de defesa dos seus
direitos com intervenção social e política visível. Pela primeira vez em
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Portugal, são realizadas atividades em espaços públicos organizadas
por e para lésbicas, em que manifestações de afeto entre mulheres
eram frequentes, visíveis e públicas. Podemos dizer que foi com o
Clube Safo que ‘saíram do armário’ e ocuparam o espaço público e
mediático.
O movimento LGBT nas suas reivindicações de cidadania sexual
habitualmente inclui homens gays e mulheres lésbicas na mesma
categoria genérica LGBT, tornando as questões lésbicas invisíveis
nesse processo. As próprias políticas de igualdade em geral reforçam
o binarismo heterossexual/homossexual e subestimam as assimetrias
de género. Não podemos falar de sexualidades sem falar de género, e
as interseções de orientação sexual e género são fundamentais para
compreender as especificidades das lésbicas como sendo mulheres
que vivem num contexto social de discriminação.
As associações LGBT invariavelmente reproduzem o sexismo
dominante do contexto social em que existem, e tem sido no
movimento feminista que o ativismo lésbico consegue mais espaço
de intervenção. O lançamento do primeiro manifesto lésbico em
Portugal foi na Marcha Mundial das Mulheres em 2000, e a maioria
das iniciativas centradas em questões lésbicas são promovidas
em colaboração com associações feministas. As ações conjuntas
das associações lésbicas e feministas contribuem para reforçar a
autonomia de uma ação política lésbica e promover a reflexão crítica
sobre o binarismo de género e sexualidades dentro do movimento
feminista.
Uma das possíveis formas de evolução do movimento lésbico é
reforçar o lesbianismo político que defenda uma agenda Feminista/
LGBT/Queer e que promova sinergias de múltiplas discriminações,
reconhecendo que o género é um importante eixo de desigualdade que
intersecta todos os outros.
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Isabella Rabassi
Estudante de Jornalismo
e Comunicação na Faculdade
de Letras da Universidade
de Coimbra (FLUC).

“Todas as brasileiras são fáceis”. Atire a primeira pedra quem nunca
ouviu alguém enunciar essas palavras ou quaisquer outras de cunho
semelhante. Este paradigma social, assentado na fetichização e
objetificação da mulher brasileira, é persistente e explícito ao longo da
vida das mesmas.
Mestras na sedução e ditadoras da beleza estética, elas são inspiração
para muitas outras mulheres que buscam se encaixar no rótulo
culturalmente ditado. Nos salões de beleza, se pedirmos que seja feita
a depilação brasileira, rapidamente saberão o que fazer. O cabelo tal,
o glúteo qual! Ir ao ginásio para definir os músculos e apresentar um corpo
esculturalmente planejado para o verão. Mostrar um pouco mais de pele. E se
não souber dançar, é apelo! Esses, e muitos outros símbolos, fazem parte
dos estereótipos desenvolvidos e, em nada, contribuem para o bemestar da sociedade.
De acordo com o conceito de “meme cultural” ou “memética”,
de Richard Dawkins, etólogo, biólogo evolutivo e escritor britânico;
memes podem ser valores estéticos, morais, ideias assimiladas e
disseminadas como unidades autônomas a partir de uma breve e
ligeira erudição, imagem, som ou outra definição. Podemos, então,
compreender a imagem de um gênero na sociedade como sendo o
resultado de um processo cultural. É fruto dessa bagagem adquirida e
interiorizada a maneira como nos comportamos perante a sociedade,
as nossas limitações, preconceitos, valores morais e atos tanto sociais
como comportamentais e históricos.
No que diz respeito à mulher brasileira, é frequente associar-se
à sensualidade desta algumas festividades, como é o caso do Carnaval.
A isto, devemos acrescentar a quantidade de músicas, novelas e
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filmes com teor diminutivo e discriminatório que são exportados
por esse mundo afora, fortalecendo o pensamento machista e as
representações erotizadas.
Como tal, essa exportação do machismo e a consequente
reprodução de símbolos erotizados da mulher brasileira faz com que
haja inúmeros casos de vítimas de abusos psicológicos e/ou sexuais,
ataques pessoais, xenófobos e outros tipos de violência por parte de
indivíduos de uma cultura díspar. De fato, é comum as intercambistas
universitárias lamentarem ter de passar por constantes experiências
como as citadas anteriormente. Estas vêm de colegas, funcionários
das instituições de ensino e de outros órgãos, que justificam os seus
atos abusivos pelos estereótipos de que anteriormente falámos.
As soluções para o problema em questão não são apenas
externas, os próprios cidadãos do país do samba devem se lembrar
de que cada pessoa é única. Possuímos opiniões, emoções, reações
e intenções diferentes, não dependendo do gênero, raça ou etnia.
Partindo da realidade de cada um que está à sua volta, contaminemos
o mundo com empatia. Devemos ser humanos!
Já refletira o poeta Ralph Waldo Emerson que “A chave de todo o
ser humano é o seu pensamento. Resistente e desafiante aos olhares,
tem oculto um estandarte que obedece, que é a ideia ante a qual
todos seus fatos são interpretados. O ser humano pode somente ser
reformado, mostrando-lhe uma ideia nova que supere a antiga e traga
comandos próprios”.
O direito de usar a roupa, o palavreado e as ações que lhes
apetece são primeiro plano. Vestimenta e aparência não definem
caráter.
Falta ainda destacar que a afronta à mulher é transversal a
todas as nacionalidades. Todavia, a objetificação da mulher na nossa
sociedade assume variadas formas, não sendo possível ignorá-la. Em
suma, a liberdade cultural é urgente, acompanhada da deserotização
da mulher. Veja o próximo como uma pessoa e esteja aberto para
conhecer sua essência. Seja humano!
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CIA

E A OCULTAÇÃO DA EVIDÊN
Lígia Amâncio
Professora Catedrática
de Psicologia Social no
Instituto Superior ISCTE
- Instituto Universitário
de Lisboa; Presidenta da
Comissão para a Igualdade
e os Direitos das Mulheres
entre 1996 e 1998

Falar de racismo em Portugal exige um esforço prévio de
desconstrução da questão, antes mesmo de a começar a discutir. Um
esforço de eliminação das camadas de obstáculos e distorções que
envolvem a questão do racismo, como condição para que possamos
centrar a discussão no essencial, desenvolver uma consciência
geradora de mudança, e proteger os direitos daqueles e daquelas que
vivem a experiência brutal da discriminação com base na cor da pele
ou no grupo étnico.
Um dos primeiros obstáculos ao desenvolvimento de uma
consciência do racismo, como questão de cidadania, é a ideologia
que envolve o colonialismo português. E digo ideologia porque ela
não assenta apenas num mito, mas em vários, pretendendo mesmo
projetar ‘valores’ positivos. Desde o mito dos ‘Descobrimentos’ e
da ‘abertura de novos mundos ao mundo’, ao mito do colonialismo
simpático (que se distingue dos outros colonialismos pelas boas
relações estabelecidas entre colonizadores e colonizado/as,
incluindo a omissão da violência sexual exercida sobre as mulheres
dos territórios colonizados), até aos valores associados a todas
estas histórias, de progresso, desenvolvimento e modernização. A
trivialidade com que muitos destes mitos aparecem e são ativados
nos discursos político e mediático, ao cabo de mais de quarenta anos
de democracia, sem causar qualquer sobressalto, não deixa de gerar
perplexidade. A forma altamente sexualizada como a mulher negra é
representada, por exemplo, traduz precisamente o preconceito que
sobre ela continua a recair.
O segundo grande obstáculo, mais recente, prende-se com a
ausência da cultura ligada ao politicamente correto que a direita
combate ferozmente, mas que a esquerda também não defende em
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Portugal. Desde que surgiram as políticas públicas de integração
e inclusão social, nos anos 60 do século passado, nos países
democráticos, elas tornaram evidente a necessidade de criar um
ambiente social de inclusão, a que se chamou “politicamente
correto”, isto é, uma nova manifestação cultural de uma sociedade
onde passaram a conviver grupos e indivíduos que, até aí, tinham
vivido separados, estratificados, ou mesmo segregados. Enquanto
o Estado passou a reconhecer identidades até aí negadas, novas
regras de relacionamento entre indivíduos eram acrescentadas às
que já existiam. A ideia de que uma sociedade diversificada traz
novas formas de diálogo, convivência, civilidade e, obviamente, de
cultura, é a ideia subjacente ao politicamente correto como atitude
social. Que a direita detesta esta ideia, considerando que ela ameaça
a sua liberdade (de expressão, mas não só), não é surpresa, já que as
políticas de integração e diversidade continuam, de facto, a ser uma
ameaça para quem se habituou a ocupar uma posição hegemónica
no espaço público, usufruindo assim do privilégio da liberdade sem
limites. Só a proteção dos privilégios de uma maioria dominante, e
a consequente ausência de uma cultura do politicamente correto na
sociedade portuguesa, pode explicar que o(s) discurso(s) racista e
sexista sejam tão frequentes e generalizados no espaço público, sem
que suscitem reações de resistência ou censura social.
Mas há um elemento novo na situação atual, que é o facto
de determinados grupos terem rompido o silêncio a que estavam
sujeitos e conseguido fazer ouvir a sua voz. Essa mudança foi
acompanhada de novas associações e ONGs que se constituíram
como interlocutoras na decisão política, deram visibilidade a novos
protagonistas no espaço mediático, criando um novo discurso sobre
o racismo, e assumiram publicamente reivindicações de melhoria do
grau e rigor do conhecimento sobre as condições de vida dos grupos
sociais minoritários. Esta é uma dinâmica que abre finalmente a
oportunidade para um debate sério sobre o racismo em Portugal,
envolvendo uma diversidade de protagonistas no espaço público, mas
que também exige a capacidade de ouvir e o respeito pelo/a outro/a.
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As mudanças sociopolíticas e institucionais, trazidas pela Revolução
de abril de 1974, abriram novas oportunidades para as mulheres
portuguesas. As décadas de setenta e oitenta constituíram um marco
para a institucionalização de políticas públicas promotoras dos
direitos das mulheres e da sua representação descritiva e substantiva.
Não obstante, a igualdade trazida pela Revolução foi uma
igualdade formal. A materialização dessa igualdade surgiria
gradualmente graças à perseverança das feministas institucionais,
na então Comissão da Condição Feminina, e das suas redes em
articulação com a atividade das associações de mulheres.
As políticas públicas para a igualdade acompanharam essa
evolução, seguindo orientações internacionais de organizações
como a ONU, a União Europeia e o Conselho da Europa. A partir de
finais da década de 1990, com a Conferência de Pequim, passa a
defender-se a conceção de que as políticas de igualdade deveriam ser
transversalizadas em todos os setores da política – o mainstreaming de
género corporiza a mais desafiante dinâmica política das políticas de
igualdade para os Estados, implicando a responsabilização de todas as
estruturas de governo e atores do sistema político.
Foi essa responsabilização conjunta na construção de um
futuro sustentável que gizámos aquando da recente elaboração da
Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal +
Igual, que define medidas governativas para o período 2018-2030, em
consonância com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Apoiada em três Planos Nacionais de Ação, esta Estratégia
traça objetivos ambiciosos em matéria de igualdade entre mulheres
e homens, prevenção e combate à violência contra as mulheres
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e violência doméstica, e combate à discriminação em razão da
orientação sexual, identidade de género e características sexuais.
Definem-se também linhas transversais: a territorialização,
adequando políticas públicas às necessidades territoriais e reforçando
o trabalho em rede; o desenvolvimento de parcerias estratégicas,
numa lógica de corresponsabilização e partilha; e, de forma inovadora,
a interseccionalidade ou a perspetiva das desigualdades múltiplas
dando espaço e visibilidade aos diversos grupos de mulheres mais
vulneráveis.
Com esta abordagem estruturante e transformadora, construída
de forma participada, pretendemos ir mais além naquilo que
têm sido as políticas públicas de promoção da igualdade e de não
discriminação, cientes de que a missão de qualquer governante é
sonhar mais à frente e antever soluções mais adequadas para os
desafios presentes e vindouros. O desafio hoje passa por evidenciar,
in concreto, os impactos da desigualdade de género no quotidiano
das pessoas, mas também por demonstrar que a igualdade entre
mulheres e homens é uma causa de transformação social e não um
mero conceito abstrato. Esta é a grande batalha que temos de travar e
para a qual todos os esforços devem ser mobilizados, porque almejar
a uma transformação e mudança social implica enfrentar o status quo e
romper com os pré-conceitos instalados.
Intransigência na promoção da igualdade entre mulheres
e homens e resiliência perante os obstáculos que se elevam no
caminho são duas características essenciais para travar esta luta, que
é permanente e em constante mutação – tendo sempre em pano de
fundo o ideal incontestável de que a igualdade e a não discriminação
são condição essencial para a construção de um futuro sustentável
para Portugal, alicerce decisivo da nossa democracia.
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NÃO VIOLENTAS E EQUITATIVAS COMO UM CAMINHO NA
PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO
Tatiana Moura
Diretora Executiva do
Instituto Promundo (Rio
de Janeiro, Brasil),
Coordenadora do PromundoPortugal, Investigadora
Permanente do Centro
de Estudos Sociais/
Universidade de Coimbra
(CES/UC)

Vivemos tempos de retrocesso global, com tentativas de normalização
de violências de género, com medidas e políticas acentuadamente
misóginas, transfóbicas, homofóbicas e racistas. Seja com Trump,
com Temer, com Le Pen ou com Putin. E mesmo em países onde se
celebram avanços, os números não nos deixam calar. O mais recente
estudo da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) sobre
violência no namoro (2018), com uma amostra de cerca de 4600
jovens (com idade média de 15 anos), alerta para as elevadas taxas
de vitimação e, sobretudo, de legitimação da violência. Segundo o
estudo, a maior parte dos/as jovens (68,5%) considera como natural
comportamentos que configuram a violência no namoro, sendo
que uma em cada dez vítimas deste tipo de violência reconhece ter
sofrido ameaças de morte. O Relatório sobre Igualdade de Género
(indicadores de 2017) da Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género (CIG) diz-nos que, em Portugal, dos 27 005 casos de violência
doméstica registados em 2016, as principais vítimas continuam a
ser mulheres (80%) e a grande maioria dos denunciados homens
(84%). E, de acordo com o Relatório sobre a Situação da Paternidade
Não Violenta e Envolvida em Portugal (Santos et al., 2016, Promundo
Portugal), apesar de Portugal estar a par com muitos outros países
da União Europeia (UE) em termos de progresso rumo à igualdade
de género, e ter uma das políticas de licença de parentalidade
mais progressistas ao nível da UE, tanto em termos de duração da
licença como do montante de subsídio parental que é atribuído, a
percentagem de homens que opta por gozar deste direito é ainda
reduzida: apenas 27,5% dos homens partilharam essa licença, em
2015 (CIG, 2017). Estes números são reflexo e, simultaneamente, estão
59

especial.indd 59

26/03/18 09:55

JORNAL-MUNDUS

na origem da partilha não equitativa e desigual dos usos do tempo em
Portugal: de acordo com a CIG (2017), são as mulheres que continuam
a dedicar mais tempo às tarefas domésticas e de cuidado, sendo que,
em média, as mulheres trabalham, em casa, mais 1 hora e 45 minutos
por dia do que os homens.
O Promundo é uma das instituições não governamentais que
têm trabalhado globalmente estas questões, nomeadamente as
de prevenção da violência e da promoção da igualdade de género.
O Promundo é uma organização não-governamental que atua em
diversos países do mundo promovendo a igualdade de género e
a prevenção da violência com foco no envolvimento de homens e
mulheres na transformação de masculinidades.
Fundado originalmente no Brasil em 1997, o Promundo tem,
desde 2011, escritórios em Washington, EUA (Promundo-US), e desde
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2015, em Goma, na República Democrática do Congo (PromundoLiving Peace Institute). Em 2014 foi fundado o Promundo-Portugal
em Coimbra, Portugal, em parceria com o Centro de Estudos Sociais
da Universidade de Coimbra (CES/UC). O Promundo desenvolve
investigação aplicada e metodologias de transformação de atitudes
não equitativas de género tendo como foco principal a promoção de
masculinidades não violentas e equitativas.
Em Portugal, a atuação do Promundo centra-se, até ao momento,
em duas linhas: promoção de paternidade não violenta e cuidadora
enquanto caminho para a promoção de relações equitativas de género;
e prevenção de violência de género e promoção de masculinidades
não violentas entre jovens.
Abordar questões sobre violência e igualdade de género
durante o processo de socialização dos e das jovens é essencial para
a desconstrução de estereótipos que continuam a legitimar relações
e comportamentos desiguais e violentos. A inclusão da igualdade de
género enquanto tema obrigatório no ensino básico e secundário em
Portugal é reflexo desta preocupação. Contudo, persistem lacunas ao
nível do desenvolvimento de ferramentas e metodologias necessárias
para trabalhar o papel das normas de género rígidas e limitadas
na socialização de rapazes e homens e promover masculinidades
não tóxicas e não violentas. Por outras palavras, os modelos de
masculinidade e os entendimentos sobre o que é “ser homem” para os
jovens rapazes continuam a ser limitados e, muitas vezes, baseados
em atitudes e comportamentos de desigualdade de género.
O EQUI-X, projeto central do Promundo a nível europeu, que
em Portugal tem a sua base no CES/UC, e que decorrerá entre 2018 e
2019, parte do reconhecimento da necessidade de adotar uma nova
perspetiva de género sincronizada para alcançar a igualdade de
género e prevenir a violência, em cinco países europeus: Espanha,
Portugal, Alemanha, Bélgica e Croácia, contextos nos quais os planos
nacionais de igualdade de género apresentam diferentes regras e
níveis de maturidade, mas exibem vários problemas em comum.
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E o que nos resta, agora?
Um livro feito com amor.
Amor como bandeira que se hasteia
alta,
clamando liberdade.
Amor só o queremos na
igualdade.
Por isso este livro escrevemos,
juntas.
“E em boa verdade vos digo que continuamos sós, mas menos desamparadas”*

* Retirado de "Novas Cartas Portuguesas"
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