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ANÁLISE DAS PERSONAGENS FEMININAS DE DOIS FILMES DE
PAULO ROCHA: OS VERDES ANOS E MUDAR DE VIDA
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RESUMO
Neste estudo, que abrange dois filmes, Os verdes anos e Mudar de vida, de Paulo Rocha, realizados na
década de sessenta do Século XX, analisase as suas personagens femininas. Estes filmes incluem os
estereótipos femininos existentes e as tentativas de fuga em relação a eles, e representam também a
transição da sociedade do passado para o presente. Aliás, os dois filmes representam dois contextos
socialmente distintos; um representa o mundo urbano; e o outro representa o mundo rural. Apesar
disso, existem alguns pensamentos semelhantes sobre as personagens femininas. Em suma, o ponto
comum desses filmes é a revelação da revolta das mulheres contra a sociedade patriarcal, e o pesado
custo que tal acarreta para elas.
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Introdução
Na década de sessenta do século vinte, Portugal estava sob a alçada do regime salazarista

que instaurou a Política do Espírito de António Ferro. Os filmes do Novo Cinema eram proibidos
naquela época. Para o governo, apenas os filmes financiados pelo Estado Novo podiam passar
com sucesso pela censura, pois representavam os ideais salazaristas e a “realidade” do povo
português. Estes filmes do Estado Novo viveram sempre das falsas aparências com cenários
harmoniosos onde nunca existiam problemas. No entanto, isso não correspondia à verdadeira
vida do povo: o povo nesse tempo vivia miseravelmente com  grande escassez de bens essen
ciais e difíceis condições de sobrevivência. Com o surgimento do Cinema Novo, as péssimas
condições de vida e os conflitos inerentes passaram também a ser representados no cinema.  

Em ambos os filmes, e na própria realidade, as mulheres são figuras frágeis e desfavore
cidas. Eralhes difícil mudar o destino e o seu percurso de vida, dadas as condições reais com
que se deparavam. Mesmo assim, algumas mulheres também lutam pelas mais básicas ne
cessidades da vida: o alimento, o respeito e amor que lhes faltavam. Para isso, às vezes, elas
vão ter de lutar contra as doutrinas tradicionais impostas pela sociedade e pelo Estado Novo. 

O filme Mudar de Vida (Paulo Rocha, 1966) apresenta uma história que se desenrola
numa aldeia dos pescadores. O protagonista é um rapaz chamado Adelino, mas neste estudo
focamos as mulheres à volta dele que são: a exnamorada Júlia e a namorada Albertina. O
outro filme Os Verdes Anos (Paulo Rocha, 1963) apresenta uma relação amorosa que se de
senrola numa zona urbana, na cidade de Lisboa, entre os dois protagonistas: Júlio e Ilda.
Neste filme, a patroa de Ilda, outra protagonista feminina, é a figura completamente diferente
em comparação com Ilda. Dividemse as personagens femininas em duas categorias: mulhe
res casadas e mulheres independentes. Começaremos pela análise da primeira categoria.
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Mulheres casadas – Júlia de Mudar de Vida e a patroa de Os Verdes Anos
— Júlia

Júlia, a protagonista feminina do filme Mudar de Vida, representa a figura da mulher
casada da aldeia nesse tempo. Contudo, tendo uma relação complicada com o protagonista
Adelino, esta figura feminina sofre imenso e perde a oportunidade de concretizar o seu de
sejo devido à restrição do valor moral. 

No início do filme, quando Adelino regressa para a sua terra, já se tinham passado mui
tos anos, por isso, Júlia, sua exnamorada e que ele ainda amava, tinhase casado entretanto
com o irmão dele, Raimundo, e tinham já filhos. O desmaio de Júlia referese simbolicamente,
quer à pancada no espírito, quer no corpo. Ao longo do filme, percebese que Júlia casou
com Raimundo com relutância. Devido à partida de Adelino para combater na Guerra Colo
nial, Júlia tinha ficado sozinha com idade para casar, o que era mal visto naquele tempo e
naquela comunidade. Assim, a melhor maneira para evitar “andar na boca do povo” era casar
com alguém. De acordo com Beauvoir, o casamento para uma mulher significa “uma ruptura
muito mais brutal com o passado”(BEAUVOIR, p.174). Esta ruptura é visível em muitos as
petos neste filme, incluindo a separação da família original e as experiências amorosas no
passado. Adelino é o passado de Júlia, uma ferida emocional. Quando Adelino regressa, ela
fica dividida, sofre o dilema entre o desejo revivido e a prisão da realidade. O casamento, na
perspectiva de Simone Beauvoir na obra O Segundo Sexo, “não é geralmente por amor.”
Beauvoir cita a conclusão de Freud que se diz “O esposo não passa nunca, por assim dizer,
de um sucedâneo do homem amado, não é esse homem.” (apud BEAUVOIR, p.175)

Esta conclusão corresponde perfeitamente à situação de Júlia: mesmo não pudendo
casar com Adelino, ela procurou uma espécie de sucedâneo parecidíssimo – o irmão de Ade
lino. Eles casaramse apenas por necessidade e interesse mútuo. Júlia quis viver uma vida
normal e honrada e Raimundo necessitava duma esposa. O casamento como regime artificial
que é, nunca exige obrigatoriamente uma ligação amorosa efetiva. Precisamente sobre a dis
sociação entre o amor e o casamento, Beauvoir também tem a sua opinião:

“Uma tal dissociação nada tem de acidental. Está implicada na própria natureza da institui
ção. Tratase de transcender para o interesse coletivo a união econômica e sexual do homem
e da mulher, e não assegurar uma felicidade individual.” (BEAUVOIR, p.175)

Júlia cuida dos seus dois filhos, ao mesmo tempo que exerce trabalhos pesados como
transportar areias, ajudando na economia doméstica. Portanto, além do trabalho fora de
casa, como mulher casada que é, tem de cuidar e organizar bem o funcionamento da sua fa
mília. Não há espaço para o descanso e ela não vive para si própria. Trata de todos os afazeres
domésticos, mas esse infelizmente não é o seu desejo. A sua vida é desesperada e torturada,
daí que a sua atitude perante a vida seja pessimista. Numa certa cena quando Adelino estava
doente, deitado na cama e exprimiu a ideia de mudar a vida. Mas Júlia respondeulhe numa
forma pessimista que eles eram “os bichos”. Os bichos aqui indicam  as pessoas que vivem
numa péssima situação e sofrem a tortura da realidade cruel. 

Reparase que Júlia tem perfeita consciência da sua posição social na qual tem de aguentar
desprezo e pressão vindo da vida que “os bichos” sofrem. A tentativa de persuasão de Adelino
demonstra que ele não consegue compreender a pressão sofrida por Júlia. Simone de Beauvoir
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revela dados sobre os trabalhos domésticos naquele tempo: “trinta horas por semana, o que
corresponde 3/4 de tempo de trabalho hebdomadário de uma operária ou uma empregada: é
enorme se a tarefa se acrescenta a um ofício.” (BEAUVOIR, p.207) No caso particular de Júlia,
mulher de aldeia piscatória com muita escassez material, a situação ainda piora: “O cuidado
dos filhos, se numerosos, aumenta consideravelmente as fadigas da mulher: uma mãe de fa
mília pobre gasta suas forças ao longo de dias desordenados.”(BEAUVOIR, p.207)

Em síntese, Júlia, mulher casada por conveniência, é reprimida pelas regras morais e
pelo preconceito. Ela vive humilde como um” bicho” ignorante e não pode controlar a sua
própria vida. Faltalhe a coragem de lutar contra o preconceito existente. Portanto, a sua tris
teza, fadiga e desesperança mostramse em todas as cenas.

— A Patroa
A mulher ao casarse como afirma Beauvoir: “esta não tem outra tarefa senão a de man

ter e sustentar a vida em sua pura e idêntica generalidade.

“ O nosso conhecimento e imaginação às mulheres casadas constituem: ela perpetua a es
pécie imutável, assegura o ritmo igual dos dias e a permanência do lar cujas portas conserva
fechadas; não lhe dão nenhuma possibilidade de influir no futuro nem no universo; ela só
se ultrapassa para a coletividade por intermédio do esposo” (BEAUVOIR, p. 170)

Para as jovens, pertencentes à burguesia do século passado, o casamento é o único
meio de se integrarem na coletividade, pois se permanecem solteiras tornamse socialmente
excluídas e irrelevantes. Por isso, há toda uma burguesia bem pensante que perpetua os ca
samentos combinados pelos pais. No filme, a patroa apresentase como uma mulher casada,
situandose numa classe social alta e rica. Corresponde também a uma imagem feminina
tradicional e a vida dela configura uma tragédia matrimonial. Sofre de dores de cabeça e,
por isso, encontramola muitas vezes na cama. Nos filmes e na literatura, a dor de cabeça é
sempre uma das caraterísticas predominantes nas personagens trágicas. As conversas entre
a patroa e Ilda revelam a diferença no modo de pensar; a patroa refere a Ilda principalmente
que era preciso que ela tivesse muito cuidado com o rapaz de Lisboa. As mulheres, neste
contexto, são sempre vistas como refletindo “ a maternidade, em particular, só é respeitada
a mulher casada”(BEAUVOIR, p. 171). Isto refletese na sua fala onde podemos observar
como a patroa é uma mulher caridosa; ela tem conhecimento do estado de Ilda. A sua lógica
e o pensamento do discurso distinguese do de Ilda; sendo circunspecta e conservadora, a
sua preocupação em relação à idade comprova isso mesmo, ela acha que o menino é tão
jovem. Esta preocupação é um tipo de limitação da ideia humana na origem da sociedade. 

Durante o período do século passado, há equívocos vários na relação entre o casamento
e o amor, aliás, conforme as ideias de Balzac:

“Balzac exprime em todas as suas inconsequências as ideias da burguesia conservadora. Ele
reconhece que, em princípio, casamento e amor nada têm a ver um com outro, mas re
pugnalhe assimilar uma instituição respeitável a um simples negócio em que a mulher é
tratada como coisa......” (apud BEAUVOIR, p.179)

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



71

No filme, pergunta finalmente se Ilda gosta de Júlio. Parece que a patroa já não se im
portava com amor. Ela é uma mulher com muita experiência vivencial e razoabilidade, tem
já um completo sistema de ideias; pode colocar a razão em primeiro lugar e a sensibilidade
depois, e este modo de pensar demostra que a natureza instintiva da patroa já desapareceu,
e esta mulher que vemos agora é condicionada pela realidade e pela sociedade, centrada
apenas nos valores da família e do casamento. 

As mulheres casadas encaram o destino de casamento como a condição primordial para
alcançarem o respeito e a honra dentro do seu contexto social próprio, como confirma Beauvoir
“A mulher, em se casando, recebe como feudo uma parcela do mundo; garantias legais prote
gemna contra os caprichos do homem; mas ela tornase vassala dele.”(BEAUVOIR, p.169) 

Parece que a patroa tem tudo: uma família rica, um marido honrado, e não se preocupa
em viver a vida. Na verdade, não tem nada de interior, não tem liberdade. As benesses ex
teriores não apagam carências de ordem afetiva. O que ela perde afinal? Uma mulher deve
realizar o respeito e o valor como um ser humano inteiro e individual. Mesmo como Beauvoir
disse, “ o que ela procurava na independência e na violência, era a posse do mundo.” Naquela
época, existiam muitas limitações aos casamentos nas classes burgueses: a lei e os costumes
impõem o casamento, especialmente às mulheres. Para manter as aparências, submetem
se às regras da religião e da sociedade. Na maioria das vezes, o casamento acontece entre
dois elementos da mesma classe socioeconómica. A junção de duas famílias influentes, atra
vés do casamento de dois dos seus membros, por exemplo, poderia significar mais poder e
força política. No entanto, este tipo de união só sustentado por poderes e interesses sem
amor foi a causa desse casamento trágico. A situação é mais grave no contexto da sociedade
patriarcal: o pai decide o casamento da filha, e, depois de casar, é o macho, o marido que
governa a família e a mulher simplesmente administraa: 

“Mas não é à mulher ela própria que o homem dirige um apelo: é a sociedade dos homens
que permite a cada um de seus membros realizarse como esposo e como pai; integrada
como escrava ou vassala nos grupos familiares dominados por pais e irmãos, a mulher sem
pre foi dada em casamento a certos homens por outros homens”( BEAUVOIR,  p.166)

Deste modo, no filme, a patroa sofre de dores de cabeça, que são o sintoma da sua an
gústia perante a traição do marido com a prima dela. Notese que adultério da esposa foi
considerado até os nossos dias um pecado, mas para os homens o adultério masculino era
uma prática perfeitamente aceitável. A patroa tem aparentemente todas as riquezas do
mundo, mas se se afastar da família e do marido dela, na verdade, não tem nada. Ela não
tem trabalho nem capacidade económica. Assim sendo, a patroa está sempre numa situação
de inferioridade em relação ao marido, ou melhor, aos homens. Beauvoir também aponta:

“Em certos meios burgueses ainda se deixa a moça na incapacidade de ganhar a vida; ela
só pode vegetar como um parasita no lar paterno ou aceitar uma posição subalterna em
algum lar estranho” (BEAUVOIR, p.170)

Mais uma vez temos de pensar com atenção na situação real das mulheres. Quem são
verdadeiramente elas? Como Beauvoir disse: “A mulher sempre foi senão a escrava do
homem, pelo menos a sua vassala; os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade
de condições “( BEAUVOIR, p.21)
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No fim do filme, as duas mulheres apresentamse ao mesmo tempo, conduzindo à tra
gédia no desfecho do filme, e também à tragédia delas duas. Enquanto uma morre de morte
física, a outra, a patroa, morre simbolicamente de morte moral, nunca possuindo a sua pró
pria vida, amarrada à conjugalidade.

Mulheres independentes – Albertina de Mudar de Vida e Ilda de Os Verdes Anos
— Albertina

Albertina, a segunda protagonista feminina do filme Mudar de Vida, representa um
outro tipo de mulher: solteira e com o espírito independente. Neste filme, tal como o título
Mudar de Vida, a vida de alguém já se mudou, entretanto, outrem quer mudar de vida. Al
bertina faz parte das pessoas que têm um forte desejo de mudar de vida. 

Albertina representa uma figura enérgica que faz um grande contraste com Júlia. Beau
voir admitiu: “É difícil afirmar em que medida a constituição física da mulher representa em
si um handicap.” (p.466) Contudo, ambas elas são mulheres. Notese que Júlia sofria muitas
doenças tanto físicas como mentais. Apesar do aspeto físico, a situação psicológica carrega
o fator importante. Às vezes, é a escolha de uma vida ativa que impede certo tipo de doenças
físicas. Assim, inversamente, por causa da tensão moral, das tarefas pesadas e das contradi
ções, Júlia sofre imenso. O olhar de Albertina perante a vida e as restrições sociológicas é
um olhar intransigente na defesa da sua liberdade, ao passo que o olhar de Júlia está sempre
impregando de extrema tolerância e resignação. Tal como se refere em O Segundo Sexo:

“Quer a mulher viva com os pais, quer seja casada, raramente os que a cercam respeitam o
seu esforço como respeitam o de um homem; imporlheão serviços, tarefas desagradáveis,
cercearlheão a liberdade.” (BEAUVOIR,p.467)

Albertina, como a mulher relativamente independente, trabalha numa fábrica como
operária. Contudo, o trabalho dela era criticado pelos homens por ser demasiado fácil com
parado com o setor predominante na comunidade – a pesca. Durante a governação salaza
rista, Política do Espírito era a instrução essencial no domínio da vida cultural, a qual se
enfatiza o valor moral da religião católica. Sob a sociedade patriarcal, de acordo com as dou
trinas católicas, a atitude social sobre mulheres que trabalhavam era de desprezo. Aliás, o
seu salario não era suficiente para que pudesse concretizar o seu sonho de emigrar; foi aí
que aconteceu o encontro de Adelino e Albertina numa capela, quando ela tentava roubar
da caixa de donativos à igreja com intuito de emigrar. Albertina usa formas inadequadas para
ganhar dinheiro, as quais incluem o roubo e relações sexuais. Isto porque, antes de se realizar
o sonho de emigrar, ela tem de aguentar a discriminação sobre o género feminino, ganhar
independência, e conseguir meios económicos para poder emigrar. 

Albertina é uma mulher avançada para a época e para o meio social, e isso vêse tanto
nos discurso como nos gestos. Ela fuma e teve algumas relações íntimas com homens. Ela
tem valores morais próprios diferentes dos da disciplina tradicional. Adelino disselhe que
enquanto fosse nova, “podes falar assim”. A resposta de Albertina é extraordinária: “Nova
ou velha é à minha vontade. Ninguém me manda. Quando não poder aguentar mais, faço
como já viste.” Esta resposta demonstra a autonomia que ela estava a proclamar e a confir
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mação dos seu valores próprios. A figura de Albertina representa um ponto de vista referido
em O Segundo Sexo:

À relação entre a independência feminina e a relação amorosa, Beauvoir escreveu que “...
para que uma mulher pudesse ser amorosa à maneira de um homem, isto é, sem pôr em
causa seu próprio ser, em liberdade, fora preciso que se pensasse sua igual, que o fosse con
cretamente. Fora preciso que se empenhasse com a mesma decisão em seus empreendi
mentos, o que, como vamos ver, não é ainda frequente.” (BEAUVOIR, p.465)

Notase que o que distingue Júlia de Albertina é a sua autonomia e consciência própria.
Para Júlia, a família dela é o centro do mundo ao qual está aprisionada. Mas Albertina dá
nos uma nova perspetiva sobre a condição feminina contemporânea, pois supera muitas das
limitações sociais e familiares. Foi com o trabalho fora de casa que a mulher passou a integrar
a sociedade de um modo distinto e mais independente. 

“Assim, o trabalho que a mulher executa no interior do lar não lhe confere autonomia; não
é diretamente útil à coletividade, não desemboca no futuro, não produz nada. Só adquire
seu sentido e sua dignidade se é integrada a existências que se ultrapassam para a socie
dade, na produção ou na ação...”(BEAUVOIR, p.209)

Quase no fim do filme, Adelino e Albertina encontraramse no estábulo. Ela estava pre
parada para fugir. Se Albertina fosse encontrada pelo irmão dela, ela podia ser assassinada.
Mesmo que o irmão dela nunca apareça, ele representa a figura da autoridade da sociedade
patriarcal. Quando a mulher é ainda solteira precisa de um homem que se responsabilize
por ela. Albertina foge disto em busca de indepêndencia e liberdade. No final, o som da es
pingarda é metafórico, que significa o impacto das regras antigas. Quando o som termina, a
esperança de uma vida nova parece puder finalmente começar. 

— Ilda
Com o avanço do tempo, e à medida que a sociedade evolui, pudemos observar que “

foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a separava do homem;
só o trabalho pode assegurarlhe uma liberdade concreta.” (BEAUVOIR, p.449) No filme Os
Verdes Anos, Ilda é uma empregada doméstica, jovem e bonita. A sua primeira aparição surge
na sequência de um caso acidente que a leva a conhecer Júlio. Ela partilha a mesma origem
humilde e pobre com Júlio. Ilda, no entanto, adaptase completamente à vida da cidade; cir
cula livremente e tenta adquirir uma independência total com o seu próprio esforço.

“A maneira por que se empenha em sua profissão e a ela se dedica depende do contexto
constituído pela forma global de sua vida......não é considerada de maneira idêntica pela
sociedade......O fato de ser uma mulher coloca hoje problemas singulares perante um ser
humano autônomo.”(BEAUVOIR, p.a451452)

Temos de pensar desde quando e quem é que adicionou os trabalhos domésticos às
mulheres? Isto não é natural, ninguém nasceu com tarefas exclusivas devido ao seu género.
Mas numa sociedade patriarcal por causa da falta de participação dos homens no trabalho
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do lar, pouco a pouco, estabeleceuse que as mulheres deviam estar sempre estão ligadas
aos trabalhos domésticos. Além disso, os ofícios femininos eram muitas vezes ingratos, mal
apreciados e mal remunerados. 

A toalete feminina é um aspeto importante para as mulheres, não é simplesmente um
adorno: exprime a situação social da mulher, como Beauvoir confirma “Não é, de resto, so
mente a preocupação da opinião que a incita a dedicar tempo e cuidados a beleza, ao lar. Ela
deseja continuar uma verdadeira mulher para sua própria satisfação “(BEAUVOIR, p.453). É
uma ideia de feminilidade que se impõe de fora a toda mulher, precisamente porque se define
artificialmente pelos costumes e pelas modas. Entretanto, Beauvoir também referiu que: 

“ ...a mulher, ao contrário, sabe que quando olham não a distinguem de sua aparência, ela
é julgada, respeitada, desejada através de sua toalete. Suas vestimentas foram primitiva
mente destinadas a confinála na impotência e permaneceram frágeis....”(BEAUVOIR, p.453)

Este aspeto também é focado no filme. Podemos obervar isso em Ilda, sempre a procu
rar uma vida melhor e ela sabe o que quer: sentase no sofá da patroa e vê desfiles de moda
na televisão, ela própria desfila para Júlio com as roupas da patroa; tal como todas as meni
nas, gosta de roupas e sapatos bonitos. Em alguns casos, este desejo de riqueza, à mulher
“permitirlheá adquirir uma independência total; por vezes, ao contrário, ela abandonará
seu ofício para ser sustentada”. Ilda, porém, tem as crenças próprias, procura a riqueza,
porém recusa vir a ser escrava do dinheiro. Contudo, para Beauvoir:

“a existência de uma casta privilegiada, a que é permitido agregarse apenas entregando o
corpo, é para a jovem mulher uma tentação quase irresistível; ......se se contenta com o que
ganha, será apenas um pária: mal instalada, mal vestida, todas as distrações e o próprio
amor lhe serão recusados.”(BEAUVOIR, p.450451)

Mas Ilda não é assim, ela é contra isso, demonstrando ser diferente das mulheres mais
tradicionais. Ela representa uma mulher nova na sua relação com a vida, com o amor e com
o trabalho. Ela tenta ser um ser autónomo e independente, sendo uma migrante do campo,
vivendo agora na cidade, adaptase bem à vida urbana, procura o amor livremente e a sua
autonomia económica através do trabalho, nega a “natureza” da mulher tradicional. Ela é
sociável, e tem uma grande vontade de comunicar e interagir com o mundo em vez de ficar
fechado entre quatro paredes.

Contudo, ela ainda não consegue escapar da predestinação trágica da mulher nesta so
ciedade. Naquela época, as ideias de casamento são limitadas assim, “são as moças que em
geral tomam a iniciativa do casamento”. Mas Ilda não é um delas, ela queria mudar o “des
tino”das mulheres. No filme, a sua negação em ser escrava do casamento e a sua recusa do
pedido de casamento por parte de Júlio, é o que vai levar diretamente à sua morte, ao seu
assassinato por parte deste. 

Conclusão 
Hoje em dia, mesmo que a consciência feminista esteja mais consolidada, a maioria das

mulheres ainda se encontra numa posição subalterna. Como a mulher ainda está a resistir
contra o estatuto do segundo sexo, a sua atenção será distraída e o tamanho da vista e a res
ponsabilidade social dela serão limitados. 
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No filme Mudar de Vida, ambas as protagonistas femininas exerciam os trabalhos no
seio de uma situação complexa e atormentada. O trabalho e a independência económica de
Albertina “ajudará poderosamente seu equilíbrio físico, evitandolhe que dele se preocupe
incessantemente.” (BEAUVOIR, p.466). Pelo contrário, o trabalho de Júlia não oferecia inde
pendência nem realização pessoal, pois acrescentavalhe mais peso físico e mental “Enquanto
ainda lhe cumpre lutar para se tornar um ser humano, não lhe é possível ser uma criadora.”
(BEAUVOIR,p.482) Salientese que, até ao final do filme, Albertina não obteve o sucesso que
pretendia, mas uma mulher que luta contra a repressão, e está a procurar um modo de fugir
a esta existência repressiva. 

No final do filme Os Verdes Anos, as duas mulheres apresentamse ao mesmo tempo na
trágica sequência final, representado a tragédia de ambas. Enquanto uma morrerá fisica
mente, outra morrerá interiormente. Júlio sentese num ambiente estranho e hostil, desen
rolandose uma série de peripécias que lhe despertam a desconfiança em relação a Ilda, que
decide romper o namoro. Impulsivo, Júlio acaba por matála. A vida duma mulher é facilmente
decidida e interrompida pelo homem. A patroa, provavelmente continuará com o marido, ou
seja, aceitando os costumes sociais castradores e a sua dependência económica deste, nunca
possuindo assim vida própria.Pelos dois filmes de Paulo Rocha, cuja a perspectiva cinemato
gráfica que nunca desistiu de perscrutar o seu próprio país, discutindo, ponto por ponto, os
clichés (sociológicos, políticos, etc.) que tendem a simplificar a sua complexidade interna,
mostramnos efetivamente as típicas personagens femininas do Estado Novo. A situação das
mulheres é sempre de inferioridade relativamente aos homens. Contudo, de acordo com o
desenvolvimento das políticas, das economias e das culturas, as mulheres já começaram de
gozar mais direitos, e há cada vez mais pessoas conheceram a necessidade de realizar a igual
dade entre homens e mulheres, vista como necessária à evolução de toda a comunidade. Mas
ainda existem desigualdades sociais com as quais se deve lutar permanentemente.
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Mudar de Vida (1966)
Direção: Paulo Rocha 
Tempo: 103 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=btT8HmXysg0 

Os Verdes Anos (1963)
Tempo: 91 minutos 
Direção: Paulo Rocha
http://www.dailymotion.com/video/x21x9ka_osverdesanospaulorocha1963_shortfilms

ANÁLISE DAS PERSONAGENS FEMININAS DE DOIS FILMES DE PAULO ROCHA: 
OS VERDES ANOS E MUDAR DE VIDA


