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MUDAR DE ROUPA: O METROSSEXUAL SALAZAR, 
O NOVO CINEMA PORTUGUÊS 
E O PODER DAS SAIAS CURTAS DAS MULHERES 

Luís Carlos R. S. Branco

RESUMO
Pretendese estudar a natureza de certos fatos de teor mitológico acerca de Salazar, averiguando para
isso a retórica das imagens significadas na iconografia inicial do ditador, mormente, acercandonos das
representações da sua indumentária numa perspetiva semiológica, contextualizando, destarte, o ir
romper do novo cinema português, foco principal deste estudo, acerca do qual refletiremos sobre as
questões de género e as figurações da mulher, através da poética do vestuário usada em alguns filmes
do cinema novo, em contraste analítico com a indumentária representada no cinema patrocinado pelo
Estado Novo.
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1. Introdução
Durante cerca de quarenta e um anos, de 1933 até Abril de 1974, vigorou em Portugal

um regime ditatorial de feições fascistas e nacionalistas, o denominado Estado Novo, enca
beçado por António de Oliveira Salazar e pelo único partido aceite legalmente, a União Na
cional, com o inequívoco suporte ideológico e efetivo da Igreja Católica e das suas cúpulas
dirigentes. Deste modo, tendo como leitmotiv a questão do vestuário e da fotografia  en
quanto materiais plurissignificativos eivados de ideologia e conotação pretendo, em primeiro
lugar e brevemente, contextualizar o posicionamento do Estado Novo relativamente às ques
tões de género, para em seguida, depois dum breve esboço biográfico, proceder a uma aná
lise cuidada das fotografias iniciais de António de Oliveira Salazar (junto às referências
bibliográficas são disponibilizados algumas destas imagens e indicado o modo de as obter),
verificando se a imagem de humildade, pobreza e poupança, propalada pela máquina pro
pagandística do Estado Novo, corresponde ou não ao que se pode observar de fato na ico
nografia de Salazar. Por fim, e em concomitância com as matérias anteriores, analisarei alguns
aspetos do Novo Cinema Português, em contraste paradigmático com o cinema patrocinado
pelo Estado Novo. 

Como ferramentas analíticas farei uso das propostas de Roland Barthes quer no que se
refere à Retórica da imagem (BARTHES, 1982), quer nas proposições veiculadas por este
autor na Poética do Vestuário (BARTHES, 1981). Também os métodos de aferição preconiza
dos no seminal e denodado estudo levado a cabo por Michel Foucault estarão presente ao
longo deste artigo (FOUCAULT, 1999), bem como os estudos onde esta metodologia foi apli
cada e transposta, no meu entender, com eficácia para as questões relativas ao Estado Novo,
a saber: os estudos de Moisés de Lemos Martins (MARTINS, 1990), Inês Brasão (BRASÃO,
1999) e Ana Pulido Garcia (GARCIA, 2011). E, a despeito da minha discordância circunstancial
em algumas questões que não cabe neste âmbito dilucidar (por exemplo, julgo que as apa
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rições perante o povo por parte de Salazar não foram assim tão escassas), foi de suma rele
vância o ensaio de José Gil Salazar: A retórica da Invisibilidade, não só pela acuidade posta
na desmontagem dos mecanismos usados pelo Estado Novo para se apropriar do incons
ciente individual, mas sobretudo pelas pistas de trabalho e pela reflexão induzidas pela sua
leitura. Cedo me pareceu evidente de que eu, opostamente a José Gil, deveria analisar o Vi
sível em Salazar e no Estado Novo.

2. A Fotografia de Deus na sala de aulas
Um dos pilares fundamentais para a manutenção e perpetuação no poder do Estado

Novo foi a instauração da Censura e a criação da polícia política (a PIDE, Polícia Internacional
e de Defesa do estado). Vejase, como mero exemplo ilustrativo, o preço que se pagava caso
se fosse apanhado pela polícia a fazer as seguintes coisas, prazenteiras e agradáveis, em es
paços públicos:

“1º MÃO NA MÃO.............................................................2$50
2.º  MÃO NAQUILO .........................................................15$00
3.º AQUILO NA MÃO .......................................................30$00
4.º AQUILO NAQUILO......................................................50$00
5.º AQUILO ATRÁS DAQUILO .........................................100$00
6.º Parágrafo único
COM A LÍNGUA NAQUILO.............................................. 150$00   de multa, preso e fotogra
fado” (SANTOS, 2015, p. 119)

Salazar dizia que “Governar é, antes de mais, proteger as pessoas contra elas próprias”
(apud GARCIA, 2011, p. 36). Vestiase, portanto, o que o Estado queria, comiase o que ele
deixava, normalmente os restos, as aparas. Como Deus, Salazar, o líder, o eterno seminarista,
ordenou “crescei e multiplicaivos”, e as mulheres passaram a ser fábricas de dar à luz  apesar
da catastrófica e aberrante mortalidade infantil, nunca as taxas de natalidade foram tão ele
vadas como naquela época. Entre 1930 e 1950, Portugal teve sempre taxas de natalidade al
tíssimas, colocandoo à frente da Espanha, da Alemanha, da Itália, da Grã Bretanha, mas as
taxas de mortalidade infantil, por seu lado, eram confrangedoras. Em 1935, por exemplo,
morriam cerca de 148 bebés com menos de um ano em cada mil nascidos. A mortalidade
infantil, digase, era coisa de somenos aos olhos do Estado. As mulheres que enterrassem
os seus bebés e fossem dar à luz, o mais depressa possível, o seguinte era esta a política
instituída pelo autoritário Estado. O país precisava de gente para o trabalho árduo e para a
sangrenta guerra colonial, iniciada em 1961. Na realidade, era com Salazar, que todas as mu
lheres portuguesas se deitavam; o marido  o pater famílias  era somente o médium através
do qual o ditador se fazia presente nelas, no seu ventre e na sua vida. Era preciso, portanto,
obedecer, era preciso exercitar a dor, sofrer catolicamente, disciplinadamente e, pasmese!,
ser feliz (BRASÃO,1999). Passar fome a rir. Os seus genes estão ainda bem incrustados no
imo de muitos portugueses. Vejamos.

As mulheres hoje gozam de um estatuto e de uma liberdade ímpares na história portu
guesa, no entanto, continuam, assim dizem as estatísticas, a serem assassinadas ao murro e
à estalada quase todos os dias, e, mais subtilmente ou menos, a serem  discriminada, de
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muitas maneiras. A transversalidade social destes comportamentos, mostram os estudos so
ciológicos, é assustadora. Hitler dizia que para as mulheres era “cozinha, filhos, igreja”. Salazar
e o Estado Novo oficializaram esta noção de mulher  objeto, separando os sexos logo nas
escolas para as meninas saberem que não eram iguais aos meninos, eram inferiores, e sim
plificaramse também os manuais escolares. Às classes baixas chegava e sobrava muito bem
saber ler um poucochinho e saber fazer as contas de somar e subtrair. Não interessava que
aprendessem muito, mas que soubessem, isso sim, de cor e salteado, o que estava estam
pado a cores garridas e berrantes nos manuais únicos. Que as mulheres aprendessem a obe
decer aos homens, que aprendessem a bordar e a cozinhar, e todos, meninos e meninas,
aprendessem a adorar o ditador como um Deus. Aliás, a sua fotografia, estava afixada em
todas as salas de aula do país, lado a lado, com o católico e sofrido crucifixo de Jesus Cristo,
perto do quadro onde o professor dava as lições de modo a ser visível a todas as crianças. O
dia de anos do ditador era celebrado oficialmente por toda a pátria portuguesa. Cavalheiro,
chegou a pedir às mulheres portuguesas que contribuíssem para o estado com as suas joias.
E ai delas que tivessem o descaramento e o desplante de usarem uma saia, um dedinho que
fosse, acima do joelho, eram logo multadas pela polícia dos bons costumes, que dizem, e
com razão, ainda anda por aí, a fazer das suas.

3. Um homem sedutor e moderno
Mas afinal quem era e donde vinha este homem que presidiu com punho e pulso de

ferro ao Estado Novo? Chegado cedo ao poder, o jovem e brilhante Salazar apresentase,
desde logo, como um sedutor discreto, longe da imagem rural e provinciana tão propalada,
era, pelo contrário, um homem culto, aluno de exceção, escrevia poesia e termina o curso
de Direito em Coimbra com nota votada de dezanove, e em escassos anos ascende, sem
grandes obstáculos, à posição máxima da sua carreira de ilustre Professor Universitário, tor
nandose catedrático, especialista nas áreas financeiras. Enquanto homem de pensamento
converge com as elites intelectuais e políticas europeias incendiadas pelas propostas filosó
ficas da direta católica, e extremadas pela revolução bolchevique. 

Grande parte das elites anda, nestes conturbados tempos saídos das feridas, ainda em
carne viva, da primeira guerra mundial, descontente, não só com o rumo dos acontecimen
tos, mas com o povo, com a gentalha essa gente infame que fuzila czares e corta cabeças a
rainhas, e tem o supremo desplante de querer governar e, pasmese!, viver em liberdade
urge, então, e tornase imperioso que as elites, se assumam, de fato, como tal, e se cheguem
à frente, retomando as rédeas e as esporas, manejando, sempre que necessário, o benfazejo
e disciplinador chicote, pondo o povinho no respetivo lugar de submissão, servil e agachado.
Salazar não apregoa no deserto nem na cela de noviço o seu douto desprezo e repugnância
pelo povo iletrado, ignorante, boçal e ainda por cima mal lavado e pouco higienizado só um
completo mentecapto, aliás, é que pensaria sequer em dar a mínima liberdade de movimento
a estes ignóbeis. O pensamento filosófico de Salazar, tem em Gustave Le Bon e em Charles
Maurras, franceses de gema, as suas grandes influências e fontes filosóficodoutrinárias. Não
certamente por acaso, António de Oliveira Salazar será encomiasticamente incensado pelo
escol, pela crème de la crème, da intelectualidade da grande nação francesa; o ensaísta Plo
cord d´Assac, o poeta e filósofo simbolista Paul Valéry, entre outros (o espanhol Eugenio
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d´Ors, por exemplo, também lhe fará vénias). A verdade é que o fascismo falou alto ao cora
ção e à mente de muitos artistas e intelectuais pois era também, em ampla medida, uma
proposta de teor estético. Tal como nos outros países, as vanguardas, os modernistas, desde
António Ferro a Almada Negreiros, andaram a cheirar as ceroulas de Salazar e a ser financia
dos por ele.

4. O Penteado Proto  Punk de Salazar 
Nas históricas entrevistas (se é que as podemos designar com propriedade assim…) con

cedidas ao seu Goebbels modernista, futuro ministro da propaganda, António Ferro, são
nos descritos detalhes e elementos que parecem ter ficado perenemente inculcados na
memória nacional, mas que um olhar atento à retórica das imagens (BARTHES, 1982, p.27)
desmente por completo. Desde logo, esse mito maior de que era poupadíssimo, não ligando
patavina ao trivial e ao fútil, que não ligava peva a roupa. É referido e frisado que Salazar
usava vetustos velhos fatos paupérrimos, feitos num ”alfaiate modesto” (apud ROSAS, 2013).
As fotografias, no entanto, per si, contrariam estes relatos. 

António de Oliveira Salazar, então na casa dos quarenta, afigurasenos sempre impe
cavelmente vestido numa figura cuidadíssima: fatos  do mais fino e requintado recorte, cor
preta ou azulescura, com o rebrilhar caraterístico de roupa recémadquirida, gravata igual
mente clássica, igualmente elegante, colete sedoso por baixo, e as suas marcas de água de
pessoalíssimo estilo o longo sobretudo, amiúde com as golas levantada à la José Mourinho,
chapéu de coco, lenço albugíneo no bolso e luvas de pele, tudo no mais puro estilo britânico.
Enfim, em completo desacordo com a mitificada imagem provinciana de modéstia e pobreza
franciscana. 

Reportandonos à secretária, supostamente  “exígua” e pobrezinha, no dizer de António
Ferro, indigna dum chefe de estado é afinal bastante larga e ampla, confortável, talhada em
madeira nova, provavelmente carvalho ou cerejeira, candeeiro refulgente a tilintar finesse,
e, claro, o altar: no lugar onde normalmente estariam as fotografias de familiares, está, neste
caso, a desproporcional fotografia autografada de Benito Mussolini, assim entronizado. A
cadeira, por sua vez, é aristocrática, braços forrados a pele. Vêse que Salazar tem espampa
nante orgulho na sua cabeleira, signo irradiante, especular. Risco ao lado e escovada com
brilhantina para trás, a parte de cima é deixada propositadamente mais crescida para que
sejam realçadas as vaidosas ondulações,  mimetiza a crista dum galo, as penas dum chefe
índio, e, sobretudo, assinala a supremacias do seu poder intelectual, coroa protopunk dum
homem que se julga acima de todos os outros pela inteligência. Vaidosíssimo, ufano, cultiva
hiperbolicamente o seu aspeto físico, e seduz também a imprensa internacional com a sua
cuidada metrossexualidade. Um embevecido jornalista Suíço escreve “A fronte é duma rara
beleza, direta, mas tensa (…) o nariz é forte (…) e exprime a coragem e a força de ânimo (…)
É o contrário dum tirano. (...) Salazar sabe escutar.” (apud GARCIA 2011, p.31). Neste sentido,
António de Oliveira Salazar soube ser um homem sedutor e charmoso. Encontramolo sem
pre no inteiro domínio da sua imagem pública e das suas reproduções que usa e manipula
sempre a seu favor, provando ser, desde o início, mesmo antes de chegar à Presidência do
Conselho, um absoluto magíster ludis nos jogos discursivoimagéticos.
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5. O Cinema Fardado do Pai Tirano 
O estado novo patrocinou, de modo direto ou indireto, um cinema inócuo a apelar ao

riso fácil, mas imensamente pernicioso nas suas intenções. A mulher é nele figurada, ad nau
seam, como objeto sem sujeito e sem devir: o seu lugar é sempre um lugar subalterno, sem
identidade própria e o seu corpo é um corpo despossuído de si mesma. Quase sempre, surge
na pele de costureira, varina, sopeira, às vezes cantora de fado, e, claro, dona de casa, do
méstica, sempre servil e ao serviço dos outros. O zénite supremo do seu investimento onírico
e projetivo no futuro é o, abençoado pelo estado e pela igreja, casamento. Neste cinema, rico
de meios e técnica, desfila um povo iletrado, de corpo dócil, rindo e bebendo muito, esse
vinho que Salazar diz dar emprego a milhares de portugueses, passeandose, já tocado, feliz
e sem horizontes, ora na ribeira do Porto, ora nas festas populares e nas casas de fados da
velha Lisboa. Investemse, sob a égide da SPN (Secretariado de Propaganda Nacional), mundos
e fundos num ou dois filmes históricos com os quais se pretendia debalde conquistar o mer
cado internacional. E a mulher lá anda, nesses filmes, tonta e feliz; marionete sem corpo, sem
sexo, sem dor, que essa só aparece na vida faminta de todos os dias. Neste cinema de aldeias
brancas e sujas, de leões sem estrela e sem pinta, não existe sequer uma única personagem
feminina que seja, minimamente, modelada. Todas são personagens planas, vazias, rentes ao
mais anódino artifício, sem alma, sem vida e sem prazer. Plásticas e inexistentes. E sobretudo
sem corpo, sem pele que sinta e viva. São corpos dóceis, domados pelo panóptico do regime
(FOUCAULT, 1999, p. 162). Habitam uma pele que não lhes pertence sublinhese, por lei, e
por disciplina. Dura lex, sed lex E que este governo de duríssimo internato, através de tecno
logias de poder multímodas, de exercícios vários, nunca lhes permitirá que o tornem delas.
Que não trabalhem que o trabalho é para os homens, fiquem antes em casa a cuidar dos filhos
e a olhar para ontem. Na casaprisão submissas e mortas, fábricas de parir crianças, inchadas
e gastas ainda jovens com as ninhadas do ditador que precisa de muitos corpos para o trabalho
barato e não especializado e para o desforço da guerra colonial.

Destarte, nestes filmes, nestas ficções propagandísticas, as mulheres são representadas
com trajes e indumentárias semelhantes umas às outras, sinalizando assim a indumentária
de eleição do regime: a farda. Essa farda que as moçoilas vestiam, desde logo, na escola e
na mocidade feminina portuguesa. Por exemplo, no mui católico e agradável à vista A costu
reirinha da Sé, num concurso de chita, podese ver, que, com a parca exceção da cor, os ves
tidos não se distinguem uns dos outros: padrões florais, saiotes largos abaixo do joelho, por
vezes, o arrojo duns ombros despidos, mas tudo sinaliza, não só um hiperbólico decoro, mas,
sobretudo e principalmente, uma falta ontológica séria Falta de individualidade. Não existe
o Eu, só existe o enganador Nós. No Passarinho da Ribeira, sucede o mesmo com os trajes
das varinas. Temos figurado, deste modo, a disciplina instaurada sobre o detalhe do corpo,
tornandoo dócil, maleável, sem identidade, invisível.

6. No meu Corpo mando Eu: o Novo Cinema Português e a Poética do Vestuário 
No dealbar dos anos sessenta, irrompe, para contrastar e fazer história, o Novo Cinema

Português, realizado com o saber de quem debandou e calcorreou Paris e Londres, a estudar
as artes do cinema nas grandes academias internacionais e, in loco, assistiu às grandes revo
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luções estéticas, seja a Nouvelle Vague, seja o free cinema inglês (SALES, 2011). Eram todos
realizadores jovens que não se conformavam com este Portugal amordaçado, certamente,
muito a leste de todos os paraísos, e procuravam o seu (r) esplendor na relva, confrontando,
para isso, o bafiento estado novo com as suas pessoalíssimas e denodadas criações cinema
tográficas. Chamavamse os afoitos rapazes: Fernando Lopes, António Macedo, Paulo Rocha,
Ernesto de Sousa e outros tantos. António da Cunha Teles, realizador também e homem com
algumas posses, resolve investir nos filmes desta gente nova, informada e de sangue na
guelra. Anos depois, sintetizará, afirmando “Eramos, na verdade, um cinema não conformista,
um cinema que tinha a coragem de ter um olhar sobre o país, sobre as pessoas, sobre os
sentimentos, e sobre o viver” (SALES, 2011, p. 200). 

No seminal filme do então debutante Paulo Rocha, Os Verdes Anos, numa sequência
em que a criada Hilda leva o namorado ao quarto da patroa, a sua “Senhora” como refere,
mandao sentar (atentese, a mulher aqui também manda) numa cadeira pequenina na qual,
significativamente, ele mal cabe, e num ato plurissignificativo, veste vários vestidos da sua
patroa, da qual diz ter as mesmas medidas que as suas. Diz que um deles é “Assim, meio
despido” é um exíguo e sensual vestido de noite. Experimenta depois um outro de cerimónia
e um exuberante chapéu, e em seguida uma túnica ou uma sedosa camisa de dormir, não se
distingue bem. O contraste antinómico com a disciplinadora indumentária de teor militar
dos filmes patrocinados pelo estado novo não poderia ser mais gritante. Hilda não se sub
mete ao detalhe, à coação exercida, não se submete ao falso decoro e ao puritanismo, não
deixa que o panóptico a dulcifique, a torne mole quer ser livre, quer escolher ela própria o
que vestir, quer decidir, por si mesma, quem é. 

Este vestuário atraia, não por ser dispendioso ou pertencer à patroa (embora exista
aqui uma evidente antropofagia identitária), mas por serem roupas que contrariam a mulher
submissa, propalada até à exaustão pelo estado novo, e aludirem inversamente a uma mulher
nova, livre de constrangimentos, dona do seu nariz e da sua epiderme. Ao envergar estes
elegantes vestidos, sensuais e exuberantes, que apesar do preto e branco da película, pare
cem ser coloridas, mutatis mutandis, ela demostra, que o seu corpo lhe pertence, que está
disposta a lutar por ele. Aliás, será por esta razão maior, por querer ser livre, que o seu na
morado a matará. Paulo Rocha inspirouse em ocorrências reais sucedidas na rua onde mo
rava: um sapateiro, recémchegado da província, mata, à navalhada, a namorada, sopeira,
por ela não aceitar o seu pedido de casamento. E é este o drama do filme e, em certa me
diada, como tão perspicazmente sinalizou Eduardo Prado Coelho, (apud SALES, 2011) tam
bém a sua fragilidade e concomitantemente, também a sua desmesurada e fresca força.

Neste filme, no seu todo, o guardaroupa, enquanto significante duma mensagem
conotada (BARTHES, 1981, p.261p. 272), veicula significados revolucionários, ainda hoje atua
líssimos, de liberdade e emancipação. Demonstrando desacerto intencional com uma estética
meramente realista, (para lá do paralelismo com o neorealismo de fatura italiana e da nou
velle vague francesa, devese salientar as afinidades eletivas de Paulo Rocha com a cinema
tografia tensa, deliberadamente ambígua e subliminar de Luis Bunuel)  e a despeito das suas
condições sociais humildes e pobres as personagens vestemse, de cena para cena, heteróclita
e hodiernamente: o modo de trajar é caraterístico dos anos sessenta, importado doutros paí
ses onde eclodiam maios floridos a proclamarem igualdades e jovens abanando longas cabe
leiras e que uma certa juventude começa a adotar dentro de portas numa revolução
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semisilenciosa que começa sempre nas questões da disciplina e do corpo. Os protagonistas
masculino e feminino surgem ora vestidos a rigor, de fato e vestido cerimonioso, ou com mo
dernas gabardines transparentes e longos casacos, ora de jeans e sportswear, ora de cores
escuras e vestidos justos e apertados, ora saias curtas, ora arredondadas e largas, etc..

O pater familias do regime, esse, é figurado como sem valores, como o que trai a mulher,
como o que não se importa com ela e se deita, sem escrúpulo nenhum, com primas e com a
mulher dos irmãos e vai para bailes com sopeiras, enquanto a mulher jaz a fazer crochet em
casa. A emigração, por seu lado, aparece, qual ElDourado, como caminho salvífico  Hilda
sonha ser costureira em França, porém frisa, alto e bom som, em antonímia com o estado
que a queria em casa doméstica, dócil e domesticada, precisamente “Não vou passar a vida
a trabalhar para os outros (…) vou trabalhar para mim”, e, mais adiante, esta frase terrível,
este clamor “Às vezes, até tenho fastio de ser mulher”. Simone de Beauvoir alerta que à mulher
“ só o trabalho pode assegurarlhe uma liberdade concreta”(BEAUVOIR, 2015, p. 534) e reflete
também acerca das importantes correlações entre o vestuário e a emancipação feminina. 

Grosso modo, nos filmes do novo cinema a mulher arranjase como bem entende, não
está presa em casa nem quer tal amarra  observese também, a este título, no Belarmino de
Fernando Lopes, as representações da mulher a fumar, de óculos escuros, a sair livre à noite,
mandando em si mesma. É por isso que Hilda, nos seus verde anos, recusa o casamento pro
posto por Júlio, o aprendiz de sapateiro seu namorado e é assim assassinada com uma nava
lhada simbolicamente desferida na barriga, perto do baixo  ventre, por querer ser dona e
senhora do seu corpo ou no dizer da poeta Maria Teresa Horta: Minha Senhora de Mim.

7. O Lago Infinito dos Nossos tão Verdes Anos
A questão sexual e a importância dada à virgindade e à monogamia feminina, aos rigo

res castradores do casamento católico, e do fato de o ato sexual funcionar, neste regime dis
ciplinador, como sinal de posse, é um fantasma, uma interrogação subtextual a ensombrar
esta narrativa fílmica, frágil na sua tessitura diegética, de fato, mas duma imensa força, no
que lhe subjaz e tão corajosamente representa. Existem imensos sinais duma possível relação
sexual consumada entre os dois: seja o fato da sua colega, às tantas, dizer a Hilda, que parece
diferente, que parece uma “mulher feita”, seja na cena entre Hilda e Júlio em que, numa ges
tualista mise en abyme do possível ato sexual, lutam pela camisola oferecida pelo tio ele
tenta retirar a camisola do simbólico e uterino lago, ela, porém, puxalhe diversas vezes a
mão para a frente e para trás, seja no olhar libidinoso com que Hilda perscruta Júlio no final
da já referida passagem de modelos no quarto da patroa, seja mesmo o sonsigno do gemido
que profere aquando da fatal facada final. Quem lhe dá, ao fim e ao cabo, a estocada final
nos sonhos de ser inteira é o Estado Novo, é Salazar e os seus esbirros que lhe rasgam o ven
tre e se lambuzam no sangue que afinal ainda lhes pertence. Este corpo de mulher que en
saiou o salto para a liberdade, que levou o namorado, acabado de chegar do interior do país,
a passear de mãos dadas, a conhecer os cinemas, a Faculdade de Letras, os painéis de Al
mada, o jardim do Campo Grande, que o levou a bailes onde se escuta uma música nova,
eletrizante e se dança apertado corpoacorpo com quem se quer e nos quer, este corpo que
passava desenvolto pela rua com traje de criada, mas bem cingido e justo às linhas sinuosas
do corpo, com saia curtinha e travada, por entre as fardas dos soldados que jogam berlinde
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na rua com botas pesadas, que sonhava um emprego melhor e outros horizontes mais riso
nhos, este corpo continua a ser barbaramente assassinado todos os dias entre nós. Ontem
como hoje. 

É por isto, talvez, que Judith Butler pragmaticamente nos chama à atenção de que, pa
radoxalmente ou talvez não, é necessário, mais do que nunca, o ativismo e o feminismo (BU
TLER, 1993, p.223 p.242). Assim, uma outra personagem, noutro filme de Paulo Rocha,
Mudar de Vida, mulher independente, que quando um homem a tenta prender lhe dará uma
navalhada, diz “Em mim só põe as mãos quem eu deixo. (…) As mãos no pescoço não me
põem. Nova ou velha, na minha vontade mando Eu”. Eu.
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Weblografia
(sí!os onde podem ser facilmente encontradas fotografias de Oliveira Salazar referidas neste
trabalho ou simplesmente googlando «Oliveira Salazar Imagens»)
omundodassombras.blogspot.com
biclaranja.blogs.sapo.pt
www.vidaetempos.com
inimigo.publico.pt
www.travelinportugal
memorialdafama.com
fórum.axishistory.com
www.ionline.pt

(sí!os onde podem ser facilmente encontrados frames fotográficos do filme Os Verdes Anos
referidos neste trabalho ou simplesmente googlando «Os Verdes Anos Paulo Rocha»)
www.cinept.ubi.pt
www.cinemateca.pt
www.1.unihamburg.de
www.cinema7arte.com
www.apaladewalsh.com
www.elumiere.net
www.divyclasico.com

Algumas das fotografias de antónio oliveira salazar estudadas neste trabalho
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Frames fotográficos  do filme os verdes anos de paulo rocha
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O então jovem realizador paulo rocha durante as filmagens de  os verdes anos 
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