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MULHERES INDEPENDENTES E AUTÓNOMAS 
DURANTE O ESTADO NOVO

Ruwei Wu
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RESUMO
Com o desenvolvimento da nossa sociedade, as mulheres atingem atualmente uma posição relativa
mente mais elevada do que em séculos passados. O presente trabalho visa descobrir as mulheres in
dependentes e autónomas na época do estado novo através da análise das personagens femininas
apresentadas nos filmes próximos do Estado Novo e também do Cinema Novo com o inerente apoio
da tipologia proposta por Simone de Beauvoir.

PALAVRAS!CHAVE
Autónoma, Independente, Mulher, Estado Novo, Filme  

Introdução
Durante a vigência do Estado Novo, sob uma censura poderosa, existia uma grande dife

rença entre homens e mulheres a nível social, religioso e também na capacidade económica,
entre outros itens, visto que as mulheres eram sempre subalternas e dependentes do homem.

O nosso trabalho tem como objetivo mostrar a situação feminina e as causas das desi
gualdades entre mulheres e homens nesta época, de modo a nós percebermos a problemá
tica do género durante esta época. 

A nossa análise baseiase na obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, filósofa e
feminista francesa que teve uma influência significativa tanto no existencialismo feminista
como na teoria feminista. Iremos também basearnos em alguns filmes próximos do Estado
Novo e do Cinema Novo, devido a diferentes visões da sociedade que apresentam: os filmes
próximos do estado novo, uma visão harmoniosa com muita alegria e menos conflitos, en
quanto os filmes do Cinema Novo, apresentam uma visão com mais angústia e conflitos sob
a perseguição do regime salazarista, cuja influência penetra na política, na sociedade e na
economia no decurso da história portuguesa.   

Escolhemos os filmes exibidos na Mostra Cinema e Bolinhos como fontes primárias da
nossa análise e com o apoio teorético da obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e di
vidimos as mulheres em dois tipos em geral — mulheres tradicionais e mulheres indepen
dentes, comparandoas e procurando averiguar da existência ou não de mulheres autónomas
e independentes nessa época. 

Contexto da condição feminina durante o Estado Novo
Quando apareceu Carolina Beatriz Ângelo, médica, viúva e “chefe da família” na 1ª Re

pública, tudo parecia indicar que os direitos das mulheres iriam avançar nos séculos seguin
tes. E na verdade, durante o regime republicano, as mulheres começaram a ter mais direitos
do que nos séculos passados, tanto na educação como na economia, em virtude de terem
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sido realizadas uma série de ações para proteger direitos femininos, tais como a legitimidade
do Divórcio para mulheres, a instauração da Liga Republicana das mulheres portuguesas1 e
Direitos femininos a trabalhar na função pública, entre outros.

Porém, todo o imenso esforço no campo da tentativa de igualdade entre mulheres e
homens da 1ª república foi destruído pela implantação do regime salazarista, ou seja, houve
um retrocesso, e as mulheres voltaram a desempenhar novamente um papel inferior ao dos
homens na época. Salazar instaurou uma doutrinação ideológica que definia, segundo o re
gime, uma mulher  e sua moral: “Pertence à mulher, durante a vida em comum, o governo
doméstico, conforme os usos e a condição dos cônjuges”(ARTIGO 1677.º,Governo Domés
tico), “Ser ouvida e participar em tudo o que diga respeito aos interesses do filho; Velar pela
sua integridade física e moral; Desempenhar relativamente ao filho e aos seus bens as fun
ções pertencentes ao marido, sempre que este se encontre em lugar remoto ou não sabido
ou esteja impossibilitado de as exercer por qualquer outro motivo.” (ARTIGO 1882.º, Poderes
Especiais da Mãe). Ou seja, uma mulher cujo raio de ação estava restringido ao lar e na de
pendência direta do seu cônjuge.

Principais caraterísticas dos diferentes tipos de mulheres no Estado Novo
Assim, a jovem mulher é educada pela sua mãe desde pequenina a ser bemcompor

tada, moral e positiva, ela sonha, portanto, com um belo futuro, que é, neste regime, vir a
ter um “herói” marido. Ela fica em casa, faz os trabalhos domésticos que a mãe lhe dá e
sentese bem a ser uma mulher preparada para um “salvador” do mundo. De acordo com
as palavras de outrem, ela é frágil, tímida e incapaz, não ousa mais além de conseguir um
futuro marido os horizontes que o regime totalitário lhe permite são curtos. Ao conseguir
o interesse masculino, ela não pode ser muito direta, tem que se comportar passivamente.
Sentese orgulhosa assim, porque é assim uma menina moralmente irrepreensível que pa
rece estar melhor preparada para atingir um futuro melhor, será bem vista aos olhos do povo,
e os pais irão ter orgulho dela. O que está aqui em causa é uma extrema dependência femi
nina corporizada pela sociedade, a moça a partir daí resignase sem ter uma consciência
mais ampla sobre o mundo, sobre a realidade e sobre ela própria, isto é, foi mistificada pela
ideologia e tornase uma mulher tradicional moldada pelo regime, em concomitância com a
sociedade que apoia e propaga esses valores.

Quando ela é mais crescida e consegue atingir um trabalho, nota que o mundo não é
tão belo e dulcificado como o que tinha ilusoriamente imaginado. A jovem mulher começa
então a reparar gradualmente na sua própria capacidade enquanto ser capaz da indepen
dência, na sua precária situação social, e no seu próprio papel, no que ela realmente quer
ser na sociedade. A partir daqui ela enceta uma lutar contra os valores que a amarram, a
fazer tudo o que pode para contrariar a tradição e a ficar, portanto, com máfama na socie
dade, pois os seus atos libertários chocam com os valores vigentes: «mas o mundo é pode
roso demais; se se obstina em o recusar, ela é quebrada»,2 ou seja, «nem a família nem os

1 Instaurado por Ana de Castro Osório, Dra. Carolina Beatriz Ângelo, Maria Valleda, Ignez da Conceição Conde e
Adelina da Glória Pallete Berger em dezembro de 1910. 

2 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 103.
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costumes favoreciam seu esforço. Demais, mesmo que escolha a independência, reserva um
lugar em sua vida para o homem, para o amor».3

Desde a antiguidade, com a consciência de valorizar os homens e desprezar as mulheres
na sociedade, os homens consideram as mulheres como suas subordinadas , «o destino que
a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento»4, mas o casamento, claro,
nunca se apresenta da mesma maneira para o homem e para a mulher, como temos vindo
aliás a dar nota. 

Com a educação que se dá às mulheres desde a infância, elas são habituadas, desde
tenra idade, a obedecerem ao homem em múltiplas figuras, das quais são sempre subalter
nas: o pai, o irmão, o marido e o filho. Num casamento, embora ambos os géneros sejam
naturalmente necessários, as mulheres, em muitos casos e em épocas diversas, não têm se
quer direito de escolher o marido: na antiguidade, os contratos do casamento eram assinados
entre o sogro e o genro, quer dizer, a família recebia o dote ou talvez parte da herança. Neste
sentido, a mulher era como um objeto que se comprava. Esta visão objetificada da mulher
faz também parte dos códigos de género implementados pelo estado novo.

De ponto de vista de Beauvoir, o casamento é uma prisão que restringe as mulheres à
condição de escravas domésticas. Numa família, o marido é como um “chefe” que toma conta
de tudo, e a mulher limitase a desempenhar as funções de cuidadora da casa e das crianças. 

Normalmente, as mulheres casadas são mulheres tradicionais dependentes que aceitam e
se enquadram no retrato de mãe, esposa e dona de casa. Elas não têm emprego e o seu único
desejo parece ser dar à luz e viver uma vida considerada normal na dependência do seu marido.

Quase todas as mulheres casadas querem ser mães. «Alienada em seu corpo e em sua
dignidade social, a mãe tem a ilusão pacificante de se sentir um ser em si, um valor com
pleto».5 O retrato de mãe realça o valor primordial das mulheres tradicionais, elas sentem
se satisfeitas e preenchidas por criarem gerações novas. 

Como vemos, há imensas restrições para as figurações femininas na sociedade. Por
exemplo, para a mãe, o filho é muito mais importante do que a filha. O filho para ela é como
um “herói”, vejase, o que diz Beauvoir: «O filho será um chefe, um condutor de homens,
um soldado, um criador; imporá sua vontade sobre a terra e a mãe participará de sua imor
talidade. As casas que ela não construiu, os países que não explorou, os livros que não leu,
ele lhos dará. Através dele ela possuirá o mundo: mas à condição de dominálo».6 A mãe dá
os sonhos aos filhos, tem plena confiança de que eles irão alcançar tudo que elas não con
seguem, pelo simples fato de eles serem homens, têm, por isso, de ser mais poderosos. 

Não obstante, também há mulheres que se sentem bastantes satisfeitas por ter filhas,
porque elas «desejarão dar à filha as possibilidades que tiveram e também as que não tive
ram: proporcionarlheão uma juventude feliz».7

3 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p.107.

4 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 165.

5 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 263.

6 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 284.

7 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 285
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No entanto, a mãe «por vezes procura impor à filha exatamente o seu próprio destino»,8

porque ela julga que a filha tem de sofrer o que ela própria sofreu para se desenvolver melhor
enquanto mulher. 

Beauvoir assinala que existe múltiplos obstáculos no caminho da libertação para a mu
lher, isto é, não é, de todo, fácil para a mulher tornarse independente e autónoma muito
pelo contrário. É preciso em primeiro lugar ter um emprego, só depois de ter um trabalho e
assim conseguir independência económica é que a mulher consegue atingir a porta da inde
pendência. Mas isto não chega para ela alcançar plenamente o mundo da autonomia; para
adquirir essa preciosa chave, a mulher sofre e luta. O emprego ajudaa a atingir indepen
dência económica, mas isto, por si só, não é suficiente para ela alcançar «uma situação moral,
social e psicológica idêntica à do homem»9. Ela precisa de lutar contra a imagem feminina
tradicional que, ao longo dos séculos, foi sendo inculcada na mente das pessoas, isto é, a
imagem de mulher frágil e menos inteligente do que homem. Se não vencer esta situação, a
mulher pode duvidar a sua própria capacidade tanto na aprendizagem como na profissão,
daí a mulher fica cada vez mais longe da independência total. 

A verdade é que – sendo isto bem mais evidente hoje em dia— esta imagem feminina
tradicional engana sempre, a própria mulher; portanto ela deixa de lutar por não querer ser
mulher de máfama. Mas ela não sabe que quando ela denuncia «essa dependência já é uma
libertação, contra as humilhações, contra a vergonha, o cinismo é uma defesa: é um esboço
de uma assumpção».10

As Mulheres representadas nos filmes
É uma tarefa complexa definir de maneira clara a protagonista Maria do filme Dom Ro

berto11, porque existem dois grandes pontos de viragem na sua vida. Podemos dizer que o
primeiro desses momentos foi quando o namorado a traiu, ela ficou numa situação típica
de mulheres tradicional, ficou sem esperança no futuro e até se quis suicidar. No entanto,
depois, ela desacobardouse e tentou arranjar um emprego. Neste aspeto, podemos definir
Maria como uma mulher independente que tem coragem de viver sozinha. Porém, segundo
o filme nos mostra, podemos ver que a sua determinação não é afinal muito firme, ela es
colheu este caminho somente por não ter outra opção. Assim, quando encontra João, ela
desiste de arranjar emprego e decide ficar com ele, viver uma vida pobre mas feliz. Ela torna
se assim uma mulher tradicional, em tudo dependente da tutela masculina. Na essência, ela
é uma mulher tradicional e dependente, tal como as mulheres casadas em geral durante a
vigência do estado novo. 

No entanto, gostaríamos de propor uma hipótese de trabalho: e se Maria não tivesse
encontrado o João, como seria a sua vida fora da alçada masculina? Seria possível que ela se
tornasse uma pessoa autónoma e independente? 

8 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 286

9 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 451.

10 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,
1960b, p. 478.

11 Filme realizado por José Ernesto de Sousa em1962
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Relativamente ao filme Costureirinha da Sé12, as mães de Aurora e de Leonor são mães
tradicionais típicas que se enquadram no que já mencionámos anteriormente: satisfeitas
com a sua vida atual, a única preocupação da mãe é a felicidade da filha. Ambas têm marido
e acham que é necessário que a filha consiga um bom marido. Embora ambas as raparigas
tenham empregos, as mães preferem que elas se casem com um homem rico para terem
segurança económica e não se preocuparem com as dificuldades da vida. Debaixo deste tipo
de educação desde a infância, as raparigas também concordam com as suas mães e aceitam
este estilo da vida — embora consigam viver sozinhas, sentemse melhor a viver com o apoio
masculino. 

Por seu lado, a personagem da mãe do Fernando Farinha no filme O Miúdo da Bica13,
que é uma mulher doméstica, era subalterna ao marido quando este ainda estava vivo, e,
após a morte dele, passa a depender economicamente do seu filho. Numa atitude tradicional
típica, a mãe nunca manifesta nenhuma opinião perante o filho, para ela, ele é um “herói”
que consegue ultrapassar todas as torturas na vida. Quando ele tem dificuldade nos trabalhos
e nas relações com outrem, ela não propõe nenhuma solução nem conselho, só reza todos
os dias. Educado nesta mentalidade, o próprio filho pensa o mesmo e também acha que
deve prover e tomar conta da família. 

Nestes dois filmes, podemos ver que as figurações das mães no Estado Novo neles re
presentadas, são normalmente mulheres domésticas que não têm trabalho e costumam ter
filhos. No entanto, ao comparar estas duas situações, podemos observar que as suas atitudes
perante a filha são totalmente diferentes das que têm face a um filho. Esta é uma das razões
principais para o preconceito sobre mulheres na sociedade.

Quando falamos sobre a autonomia feminina, não podemos esquecernos da protago
nista, Albertina, em Mudar de Vida14 do Cinema Novo, uma mulher livre de má fama como o
próprio nome indica: AlbertinaLibertina. Ela tem o seu próprio emprego e quer juntar dinheiro
para fugir da opressão do lugar onde está, neste caso, está temos na nossa frente uma mulher
autónoma. Antes de encontrar o protagonista, Adelino, ela é indiferente perante os homens,
ninguém manda na sua vida, como ela própria chega a afirmar. Podemos dizer que, do ponto
de vista da sociedade tradicionalista e salazarista, ela é uma mulher totalmente imoral, que
não tem fé nenhuma. Se tiver alguma fé, é em si própria, nas sua capacidades. Beauvoir con
firma no capítulo A Mulher Independente, «A adolescente acredita muitas vezes que pode
simplesmente desprezar as convenções; mas exatamente com isso ela manifesta, cria uma si
tuação nova, acarretando consequências que terá de assumir. A partir do momento em que
se livra de um código estabelecido, o indivíduo tornase um insurreto».15 Isto é o que nós po
demos ver exatamente em Albertina, ela rouba a capela e magoa Adelino violentamente com
uma faca quando ele a descobre e tenta agarrar. Ora, não é isso o que uma rapariga bem com
portada faz, porque uma rapariga tradicional deve ser passiva e evitar a violência física. Al
bertina está a caminho da libertação, mas não o consegue completamente por se resignar,
em certa medida, perante esta dura realidade. Ela sonha com a fuga para outro mundo, outro
país, talvez mais justo perante o género, mas entrega, no fim, todo o seu dinheiro a Adelino,

12 Filme realizado por Manuel Guimarães em 1958
13 Filme realizado por Constantivo Esteves em 1963
14 Filme realizado por Paulo Rocha em 1966
15 Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo: a Experiência Vivida; 2.a Edição Disfusão Européia do Livro; São Paulo,

1960b, p. 452.
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o que representa uma espécie de resignação, de passo atrás. Neste caso, temos aqui uma mu
lher autónoma e independente, mas não ainda completamente livre.

Entre todos os casos, destacase Ilda em Os Verdes Anos16, a protagonista que é empre
gada doméstica. Ela idealiza o seu futuro, é vaidosa  e positiva perante a própria vida, e quer
atingir um nível mais alto no escalão social. O realizador, neste filme, põe também uma ques
tão importante sobre o género: a grande distância entre a realidade e o sonho. Percebemos
que Ilda tem uma mentalidade muito distinto da outra personagem principal, Júlio, o namo
rado dela, o que irá causar um grande conflito entre estes dois namorados jovens e resultará
na morte de Ilda, assassinada por de Júlio. Evidentemente, enquanto mulher, Ilda é autónoma
em todas as dimensões, isto é, tem um sonho próprio e uma atitude positiva ao lutar contra
a sua dura condição de mulher no estado novo. Mas é exatamente esta mulher autónoma
que não é minimamente aceitável para um homem tradicional, como é o caso de Júlio, e
para a sociedade na época. 

Queremos finalmente referir e destacar um cenário muito curioso visualizado no filme.
À vaidosa Ilda é oferecida, pelo tio de Júlio, uma camisa bonita, porém, Júlio não quer que
ela fique com a camisola e recusa violentamente. Quando o rapaz desiste de discutir com
ela e vai embora, a rapariga deixa a camisola e tenta recuperar esta relação amorosa que co
meça a ser rasgada. Este cenário representa, de certa maneira, uma hesitação da escolha
entre a realidade e o sonho. Para Ilda, Júlio pode tornarse o seu futuro marido que lhe ga
rante uma vida completa, a camisola, no entanto, representa o seu sonho de atingir o que
quiser pela sua vontade. Ela hesita, porque quer ambas as coisas, mas a realidade e a envol
vência social não lho permitirá.

Conclusão
É sempre difícil mudar uma ideologia seguida pelas pessoas ao longo de séculos. Embora

a maioria das mulheres nestes filmes representem papéis tradicionais e subalternos, carate
rísticos deste contexto de ditatura salazarista, não podemos negar que entre elas, aparecem
outras que parecem mais autónomas e independentes, que parecem preconizar uma mu
dança que só será plenamente visível passados uns anos. O facto é que, embora ainda não
muitas,  existem, na altura, já algumas almas femininas mais livres que tentam lutar pelas
suas liberdades, quando já no resto da Europa tinha precisamente começado uma consciên
cia feminina nova e emancipadora.  

Quanto à mulher autónoma em si mesma, surge quase sempre um conflito entre este
espírito novo e outro conservador, isto é, um conflito entre a mulher independente e a so
ciedade ainda com um pensamento bastante retrógado e atrasado. É o que está verdadeira
mente em causa no processo da libertação feminina. Este pensamento tradicional é tão forte
que prejudica até as mentes mais jovens e tornaas desconfiadas. Portanto, na nossa análise,
não encontrámos nenhuma mulher que vença, por completo esta luta. Elas ou resignamse
ou são perseguidas pela poderosa “tradição”; embora não sejam dependentes, também não
são ainda totalmente independentes. Mas suponhamos que Ilda não fosse morta, o que é

16 Filme realizado por Paulo Rocha em 1963
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que poderia suceder no final do filme? Seria ela uma mulher completamente independente,
ou regressaria outra vez a uma condição subalterna como as outras mulheres tradicionais?

Percebemos muito bem que um elemento muito importante nesta mudança da imagem
feminina na sociedade é uma generalização da consciência coletiva da igualdade. Para atingir
esta generalização é importante também a intervenção política no sentido de mudar a con
dição feminina para cada vez melhor.

Estamos no século XXI que é considerado um século livre em quase todo o mundo, mas
temos de confessar que a mulher dependente, ou melhor, a mulher meio dependente
mesmo se hoje em dia a maioria das mulheres trabalham como os homens e conseguem
uma vida autónoma ocupa ainda um grande lugar na nossa sociedade. 

O processo da libertação feminina anda lentamente, e a nossa convicção é: quanto mais
a consciência coletiva avance e mais mulheres lutem pelos seus direitos, mais mulheres po
derão ser autónomas e independentes.
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