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BREVE ANÁLISE DAS MUDANÇAS NA CONDIÇÃO FEMININA 
DURANTE O ESTADO NOVO NO FILME “A CANÇÃO DA SAUDADE”

Bo Li1

RESUMO
Este estudo tem como objetivo conhecer melhor as mudanças na condição feminina durante o Estado
Novo em Portugal, através da análise das duas protagonistas no filme “A Canção da Saudade” Babá e
Cilinha; e verificar se essas mudanças foram completas com base no comportamentos das mulheres
influenciadas pelos estereótipos da sociedade.
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Introdução
Ao longo dos tempos, e na época a que nos reportamos, a situação das mulheres foi

sempre inferior aos homens. A mulher é considerada naturalmente como dona de casa, mãe,
esposa e empregada, no âmbito duma sociedade patriarcal. A mulher tem uma ocupação sub
missa ao marido, com poucos direitos de trabalho, de divórcio, de economia e de liberdade. 

Portugal também não é exceção. Na época do Estado Novo, sob o controle do regime
de Salazar, destacase a célula familiar como base da nação e cada indivíduo tem seu lugar
na família e no Estado, deste modo, os homens e as mulheres são apenas parte da engrena
gem familiar, onde as mulheres, conforme as suas condições “naturais”biológicas, têm de
voltar ao “lar” e ser boas esposas e boas mães, obedientes aos seus maridos.

No entanto, o século XX não é um século estável: “ Não nos podemos esquecer que Por
tugal, independentemente do movimento político que viveu, ia sempre enfrentar uma grande
reviravolta a todos os níveis, já que o século XX foi o século das mudanças, das evoluções,
da libertação dos costumes.” (Garcia, 2011, p. 72). Após as duas guerras mundiais, por causa
da reconstrução de economia em todo o mundo, muitas coisas novas e conceitos avançados
foram introduzidos em Portugal, acompanhando também os movimentos feministas, que
inspiraram algumas mulheres a começarem a fazer mudanças e a procurarem a liberdade,
embora estas mudanças fossem extremamente difíceis naquela época. 

Para conhecer melhor estas mudanças relativamente às mulheres durante o Estado
Novo, baseeime no conhecimento da situação das mulheres naquele época, e ao mesmo
tempo, no estudo do filme “ A Canção de Saudade” filmado nos anos de 60, no qual se re
presentam dois tipos de mulheres: antiga mulher e nova mulher. Através da análise dos tra
tamentos das relações delas com a família e os conceitos sobre o namoro e o casamento,
podemos detetar algumas mudanças ocorridas com as mulheres daquela época. 

Mas ao mesmo tempo, através de algumas cenas do filme, podemos ver que as mudan
ças não são completas: Babá finalmente escolhe casar com Tony. Em face deste final, temo
nos de perguntar porque é que as mudanças não são ainda completas e verificar se estas
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mudanças foram influenciadas ou não pelo estereótipo feminino idealizado pelo Estado
Novo.

1. O retrato de mulher no Estado Novo
Nos primórdios da humanidade, os homens e as mulheres tinham a mesma situação

social, mesmo as mulheres eram mais valorizadas numa sociedade matriarcal: “Nessa divisão
primitiva do trabalho, os dois sexos já constituem, até certo ponto, duas classes; entre elas
há igualdade.” (Beauvoir, 1967, p.73). No entanto, com o desenvolvimento das sociedades,
a situação das mulheres deteriorouse, e as mulheres Têm sido consideradas inferiores aos
homens, numa relação social de subordinação. mais baixo, sempre inferior aos homens. 

Devido à instauração destes valores de predominância masculina na sociedade, certos
preconceitos foram sendo formados ao longo do tempo, e as mulheres são “naturalmente”
consideradas apenas como mães, donas de casa e empregadas, sempre num papel de sub
missão em relação aos maridos. E esta submissão também se reflete naturalmente noutros
âmbitos: nos direitos, no trabalho, na família, nas relações do casamento e até na vida e
morte: 

“No regime estritamente patriarcal, o pai pode condenar à morte, já ao nascerem, os filhos
ou as filhas; mas, no primeiro caso, a sociedade restringe, o mais das vezes, seu poder: todo
o recémnascido masculino normalmente constituído tem o direito de viver, ao passo que
o costume de abandonar as meninas é muito comum.” (Beauvoir, 1967, p.102).

Em Portugal, este estereótipo da mulher subalterna também era predominante, espe
cialmente na época do Estado Novo: “ As mulheres e as crianças deviam respeito e obediên
cia ao homem. Este era a figura dominante em tudo, o estado é o primeiro a alimentar esta
desigualdade e a proclamar o culto do chefe: “Na família, o chefe é o pai; na escola, o chefe
é o padre; na nação, o chefe é o governo” – A mulher, segundo o que já observámos até aqui
do seu papel, seria o chefe moral da família.” (Garcia, 2011, p. 77)

O governo esforçouse por conservar a mulher no seu posto tradicional para manter a
ordem da sociedade, como achava que todos os membros da sociedade deviam ficar nos
seus postos respetivos com base na classe social ou no sexo. Como a ideologia do Presidente
do Conselho de Ministros do regime do Estado Novo, Oliveira Salazar, era a de que a família
é também a base da nação e os homens e as mulheres não eram os indivíduos, mas os mem
bros da família, como partes da engrenagem familiar: “... o núcleo primário orgânico do Es
tado Novo Corporativo...” ( Pimentel, 1999, p.63). Nessa ideologia salazarista, as mulheres
fazem parte do esteio dessa família preconizada por Salazar, deveriam, por isso, ficar no lar,
não trabalharem (excepto algumas profissões que deveriam ser exercidas por mulheres,
como no ensino escolar e as outras profissões morais) nem terem independência económica,
limitaremse a serem mães e donas de casa, pois essa, segundo o estado novo, era a verda
deira “natureza” da mulher. Assim, a liberdade da mulher foi totalmente limitada ao lar e à
em casa, ao lado do marido e dos filhos, e ao mesmo tempo, que perdia muitos direitos,
oportunidades, trabalho, liberdade, educação e também o direito ao lazer. 
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Perante esta difícil condição de completa inferioridade feminina, nem todas as mulheres
a aceitaram passivamente. Apesar das muitas dificuldades vindas do governo e da sociedade,
havia um certo número de mulheres que começavam a lutar pelos seus direitos; condições
de trabalho e aumento do salário: “ Os movimentos de oposição ao regime salazarista foram
inúmeros e de várias correntes ideológicas, e as mulheres não quiseram deixar de dar o seu
contributo nesta mesma luta.” (Garcia, 2011, p.87) e “ Apesar de todo o esforço demonstrado
pelo estado para lutar contra a modernização dos costumes, as mulheres emancipavamse,
de dia para dia. Na década de 40, já 17% da população nacional feminina era activa: criadas,
trabalhadoras rurais e operárias (indústria têxtil), na sua maioria.” (Garcia, 2011, p. 79)

Influenciadas pelas ondas dos movimentos feministas que varriam por esta altura a Eu
ropa, algumas mulheres portuguesas protagonizaram algumas mudanças avançadas em vá
rios âmbitos, por exemplo: nas relações com os familiares, no conceito sobre o amor, o
casamento e a música, na moda e no vestuário, etc. Apesar destas mudanças não serem
completas nem em número significativo, trouxeram um ar fresco de mudança e esperança
às mulheres que viviam na sufocação do regime salazarista.

II. Representações da Antiga e da nova mulher no filme “A Canção da Saudade”
O flime “A Canção da Saudade” centrase numa família modesta durante o Estado Novo:

o pai é um pianista nostálgico das melodias do passado, enquanto o filho, Tony, é um membro
duma banda musical “Gatos Pretos”, influenciada pelos Beatles e por Elvis Presley. Assim,
temos aqui a principal contradição deste filme: nova música versus antiga música, que tam
bém se trata de uma oposição entre um conceito vanguardista e um conceito antigo. Neste
filme, as duas protagonistas representam dois tipos de mulheres muito diferentes; nova mu
lher e antiga mulher.

A filha, Cilinha representa a antiga mulher, ou seja, uma mulher tradicional, que vive à
maneira da “boa mulher” do estado novo, que funciona segundo conceitos antigos na sua
relação com a família, no namoro, no casamento, e também na sua relação com a música.
Porém, a outra protagonista do filme é o oposto de Cilinha. Chamase Babá, e tem já carate
rísticas de uma mulher nova, pois encara de modo diferente o namoro, a música, ou a roupa.

Durante o regime salazarista, os conceitos mais avançados, à época, sobre as mulheres
estavam a cruzarse com os estereótipos femininos promovidos pela política do Estado Novo.
Apesar de Portugal estar controlado pelo regime Salazarista, iria passar por uma série de re
viravoltas, que finalmente levariam à liberdade, na Revolução dos Cravos, em Abril de 1974.
O século XX foi um século cheio das mudanças, das evoluções, dos desafios e da libertação
dos costumes.

O período do Estado Novo também coincidiu com o período da emancipação das mu
lheres Europa fora, o que alertou as mulheres em Portugal a reconhecerem cada vez mais a
sua situação de submissão e, por isso, começaram a procurar caminhos para a mudança.
Desta emancipação criamse grandes choques entre as mulheres, a sociedade e o regime sa
lazarista então vigente.

No filme, mostrase esta encruzilhada entre a nova mulher que se pretende afirmar e a
antiga mulher, isto é particularmente visível e conflituoso nas relações familiares e na mu
dança de conceitos sobre o namoro e o casamento.
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a) A mulher e a família
No Estado Novo, como já vimos, a família é o núcleo de nação. Sendo parte integrante

da nação, ela tem de se esforçar pelo bem comum. Com o objetivo de manter a segurança
do Estado, cada membro desta família tradicional tem o papel respetivo, criando assim uma
hierarquia, onde a mulher assume a sua função “natural” de esposa, mãe e educadora dos
filhos. Em 1932, em resposta a uma pergunta de António Ferro sobre qual seria o papel des
tinado à mulher no regime do Estado Novo, o Presidente Salazar afirmou que: “... a mulher
casada, como o homem casado, é uma coluna da família, base indispensável uma obra de
reconstrução moral” e “ a sua função de mãe, de educadora dos seus filhos, não era inferior
à do homem”. 

A mulher daquela época obedeceu totalmente ao marido, não tinha emprego normal,
ficou em casa e não teve o direito de votar. Além disso, sob a pressão e o preconceito da so
ciedade, a mulher teve de ser completamente submissa para os filho e o marido, e muitas
vezes suportar a tortura e a violência do marido e dos homens em geral. 

Neste filme, podemos observar algumas das condição das relações entre a mulher e a
sua família durante o Estado Novo. Sendo uma figura de antiga mulher, a filha Cilinha era
muito competente no seu papel tradicional, de acordo com as normas sociais de boa mulher.
Na família dela há três membros: o pai, o irmão e ela. Devido a ter perdido a mãe, ela su
cedelhe e continua a tomar conta da família. No filme, há muitas cenas que o demonstram,
por exemplo: ela prepara sozinha o jantar para a família sem ajuda de Tony; enquanto o pai
vai a sair para trabalhar, ela põelhe o chapéu; e no princípio do filme, ela opôsse à banda
de Tony, mostrandose relutante perante os comportamentos avançados de Tony. Sendo a
zeladora do bemestar do chefe da família, ela prestou aos homens todos os cuidados. E para
ela, este tal cuidado e submissão, era um costume, uma norma social, por isso o assumiu
sem se questionar.

Opostamente a ela, a outra protagonista deste filme tem uma atitude totalmente dife
rente. Tony chamaa pela janela para ela vir jantar à casa dele, e ela sai diretamente de casa
sem pedir a permissão da mãe, chegando mesmo a dormir na casa do namorado. Podemos
notar que ela vive numa família mais moderna e livre. Ela tem o direito de viver à sua von
tade; sair de casa à noite, dormir em casa do namorado, gostar da música dos Beatles, etc.

“No fim dos anos 60, perante a impotência dos pais, as meninas urbanas saíam e en
travam em casa às horas que lhes apetecia. Nas farmácias vendiase a pílula livremente e o
discurso juvenil radicalizavase de dia para dia.” (Garcia, 2011, p. 87) como é o caso da Babá.
E as mulheres declaravam que também queriam trabalhar e não queriam viver só para pro
criar. 

No entanto, estas mudanças no comportamento das mulheres receberam a oposição
de muitos homens e do governo. Sendo a autoridade absoluta duma família, os homens não
queriam as mulheres e filhas a fazerem coisas que contrastaram com as normas e os costu
mes da sociedade, e não queriam darlhes tantas liberdades que pusesse em causa o controlo
que tinham sobre elas. Apesar disso, a situação da mulher na família tornouse um pouco
melhor do que antes.
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b) A mulher e o conceito sobre o namoro e o casamento
No Estado Novo como a família é o núcleo do estado, o casamento é o núcleo da famí

lia. Segundo a ideologia Salazarista, casar e ser boa mãe seriam o destino natural e correto
da mulher. E tudo o que se afastasse desta “natureza”, era considerado um desvio. Naquela
época, se uma mulher escolhesse ser uma lésbica ou recusasse casar e ter filhos, seria vista
como tendo um comportamento desviante em relação à sua condição feminina; como Hélène
Eck escreve num artigo seu: 

“ Tudo o que, material e psicologicamente, afasta as mulheres deste destino é contranatura,
imoral e fatal à pátria. Não existem más mães, existem apenas más mulheres que se recusam
a ser mães. Esta recusa da maternidade não é, aliás, considerada como uma livre opção ” (
Eck, 1991, p.247).

Perante a pressão social do casamento e da gravidez, algumas mulheres eram obrigadas
a mudar de ideias, se não, elas iriam ser consideradas incompletas: “ Não seria possível obri
gar diretamente um mulher a parir: tudo o que se pode fazer é encerrála dentro de situações
em que a maternidade é a única saída; a lei e os costumes impõemlhe o casamento, proíbem
as medidas anticoncecionais, o aborto e o divórcio.”

“Além disso, quanto ao divórcio, o grande golpe à lei republicana de 1910 foi desferido
com a celebração da Concordata entre a Santa Sé e o Estado português, em 1940, que pas
sou a reconhecer os efeitos civis do casamento celebrado segundo as leis canónicas. O ca
samento tornouse indissolúvel a partir de então e, por conseguinte, todos os casados pela
Igreja – a larguíssima maioria , que se separavam, já não se podiam voltar a casar. Esta si
tuação, que vigorou até 1974, gerou muitas situações de ligações extramatrimoniais não le
galizadas e aumentou o número já de si grande, dos filhos ilegítimos.” ( Pimental, 2008)

No filme, Cilinha adotou um conceito mais conservador sobre o namoro e o casamento.
Quando ela começou a namorar com Raul, ela não contou nem ao irmão nem ao pai, pois
estava um pouco envergonha pelo namoro. E ela também manteve uma certa distância em
relação ao namorado antes do casamento, portanto, sem  comportamentos considerados
“inadequados” . Além disso, quanto ao namoro do seu irmão e Babá, ela manifestou algumas
insatisfações. Por exemplo: Tony e Babá saíram de casa à tarde para assistir a um concerto
de banda “ Gato Preto” ; Babá ia dormir no quarto do Tony, mas Cilinha, tradicionalista, não
permitiu. No ponto de vista dela, dormir na casa do namorado antes do casamento era uma
coisa profundamente imoral para uma mulher.

Ao invés de Cilinha, Babá tem um conceito sobre o namoro mais avançado e livre. Em
público, ela tem comportamentos de intimidade com Tony, chegando mesmo a dormir no
quarto de Tony, sendo ainda solteira. Os comportamentos dela estavam totalmente fora do
que se considerava ser uma “boa mulher”. Estas mudanças do conceito sobre o namoro,
como estes comportamentos de Babá, foram muito influenciadas pelos movimentos femi
nistas. 

Os movimentos de oposição ao regime salazarista foram inúmeros e de várias correntes
ideológicas, e as mulheres não quiseram deixar de dar o seu contributo nesta mesma luta.
Foi neste espírito reivindicativo que se assistiu à criação de vários organismos, alguns parti

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



81

cularmente femininos, que apesar de não se assumirem claramente feministas, desenvolviam
uma ação muito centrada em torno de questões intimamente relacionadas com as mulheres,
como o direito ao aborto e contraceção ou o combate à violência doméstica.

Estes movimentos feministas influenciaram muitas mulheres jovens, mais abertas e in
dependentes como Babá para viverem segundo a sua vontade.

III. Estereótipo e as mudanças da mulher
No entanto, no final deste filme, Babá finalmente escolhe casar com Tony, regressando

assim ao caminho normal da mulher tradicional. Para as pessoas que viviam naquele tempo,
o casamento é uma coisa predestinada e natural, como as palavras de Beauvioir no seu livro
«O Segundo Sexo»:

“O casamento não é apenas uma carreira honrosa e menos cansativa do que muitas outras:
só ele permite à mulher antingir a sua dignidade social integral e realizarse sexualmente
como amante e mãe. É sob esse aspecto que os que a cercam encaram seu futuro e que ela
própria o encara. Ádmitese unanimemente que a conquista de um marido  em certos
casos, de um protetor  é para ela o mais importante dos empreendimentos.”

Embora mostrando muitos comportamentos avançados, Babá, acabou sendo influen
ciada pelo estereótipo predominante.

Ao longo dos tempos, a ideia de que as mulheres devem ter uma ocupação compatível
com os postos de mães e os homens devem sustentar a casa parece ser um estereótipo “na
turalista”, que não se põe em causa. Para a adolescente:

“Sempre esteve convencida da superioridade viril; esse prestígio dos homens não é uma
miragem pueril. Tem bases econômicas e sociais; são indiscutivelmente os senhores do
mundo, tudo persuade a adolescente de que é de seu interesse tornarse vassala; seus pais
a incitam: o pai orgulhase dos êxitos da filha a mãe neles vê as promessa de um futuro
próspero.” (Beauvoir, 1967, p.67)

E para a mulher portuguesa do Estado Novo, convém alertar para o facto que não foi só
o regime que desenhou a mulher portuguesa do século XX. A sua educação, e comporta
mentos, caracteristicamente antiquados e preconceituosos, não foram a “produção inde
pendente” pelo regime. Os pais, maridos e antepassados semearam por todo o país uma
cultura tradicionalmente modesta e fechada como era a portuguesa.

Como escrevi antes, após a Segunda Guerra Mundial, como o ataque das coisas novas
causadas pela reconstrução económica e pela influência dos movimentos feministas, as mu
lheres portuguesas também se ocorreram muitas mudanças. 

“A nova mulher, emancipada e trabalhadora, começa a tentar usufruir finalmente de alguns
dos prazeres da vida, antes acessíveis apenas aos homens. Porém, em simultâneo com este
apogeu social, é acusada de desestabilizar os lares e as famílias.”(Garcia, 2011, p. 61) 
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Ao mesmo tempo, a juventude rompe o cenário do socialmente correto enfrentando
família, professores e desafiando a política vigente. Elas emaciparamse das normas sociais
e dos costumes tradicionais, tendo a coragem de romper a rotina: escolheram o aborto (ape
sar de ser ilegal), ao contrário de aceitar obrigariamente o efeito indesejado; o divórcio tam
bém se tornou uma opção quando elas quiseram separar do marido. 

No entanto, influenciadas pela pressão da família e da sociedade, estas mudanças de
mulheres não são completas. Este tipo de mudança incompleta não é apenas por causa da
pretensão de mulheres próprias, são vindas mais do receio desta sociedade patriarcal: 

“Tudo contribui para frear sua ambição pessoal, enquanto uma enorme pressão social a convida
a encontrar uma posição social no casamento, uma ustificação. É natural que não procure criar
por si mesma seu lugar neste mundo, ou que só a faça timidamente.” (Beauvoir, 1967, p.108)

Conclusão
Após a breve análise da situação das mulheres no Estado Novo com base nas duas pro

tagonistas do filme “A Canção de Saudade”, podemos resumir nos seguintes pontos : 
1. A situação das mulheres no Estado Novo era sempre de inferioridade em relação aos

homens. E como a ideologia Salazarista queria as mulheres em casa para serem boas
esposas, boas mães e donas de casa em vez de trabalharem fora e serem indepen
dentes. Além disso, elas tiveram menores direitos do que os homens quer na família
quer na sociedade.

2. Com o desenvolvimento da economia e a influência dos movimentos feministas, as
mulheres começaram a fazer mudanças para obter a liberdade e a igualdade. E estas
mudanças mostraramse quando elas começam a ter ideias mais avançadas e abertas
sobre o namoro, o casamento e as relações com a família; começaram também a tra
balhar fora e a lutar pelo direito ao voto; começam a aceitar as novas coisas, tais
como: a música de Rock, o cinema novo, a pílula e começam também a enfrentar os
obstáculos postos pela própria família. Muitas mulheres, nesta época, tornaramse
feministas, lutando corajosamente pela igualdade entre dois sexos.

3. Mas pela influência do estereótipo acerca das mulheres preconizado pelo Estado
Novo e de toda a história de mulheres, as mudanças de mulheres naquela época não
são completas e evoluem lentamente. 

Apesar disso, estas mudanças abriram uma nova página na vida de mulheres no Estado
Novo, promoveram os movimentos feministas e levaram os novos conceitos a toda a socie
dade portuguesa.
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