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VOZES DO FEMINISMO PORTUGUÊS NA LITERATURA 
PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DO INÍCIO DO SÉCULO XX 
! ALGUMAS ACHEGAS

Ana Isabel Evaristo1

RESUMO
Nos primórdios do século XX vivese um momento de viragem não só política, mas também, histórica,
sociológica e cultural, para o qual muito contribuiu o movimento feminista português, que carece ainda,
a nosso ver, a par com a literatura para a infância e juventude de mais estudos e publicações. Deste
modo, é nosso intuito, contribuir para uma maior consciencialização da importância das ideias, publi
cações e conquistas políticas que este conjunto de mulheres de elite alcançou e que, ainda hoje, são a
base de uma sociedade onde a igualdade de géneros deixou de ser a vontade de uma minoria, repu
blicana e ativista.
Do grupo de mulheres burguesas, republicanas convictas e feministas, mais ou menos radicais, sele
cionámos três, cujos perfis se nos afiguram os mais relevantes para o estudo em questão. Apresenta
mos, assim, uma pequena resenha dos contributos de Ana de Castro Osório (18721935), Emília de
Sousa Costa (18771979) e Virgínia de Castro e Almeida (18741945) para diversificar e tornar mais
atrativas as leituras de crianças e jovens, reforçando a importância da educação como forma de pro
gresso e cumprindo assim um dos principais ideais do partido republicano português. Através dos seus
livros para crianças ou jovens, das suas publicações jornalísticas ou de carácter mais reflexivo, estas
republicanas contribuíram para lançar as bases da emancipação feminina em Portugal, conferindo às
mulheres o direito ao voto e ao divórcio, bem como ao acesso a uma profissão, dandolhes assim um
caminho para a independência e a sua afirmação económica e social.
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para a Infância e Juventude.

“A menina criase à roda das saias da mamã, com a menor despesa possível, porque é
um valor inútil, procurando simplesmente a arrumação, que convém ao seu papel de en

costada e de eterna menor — o casamento. […] O rapaz é livre, pode correr, saltar, rir à
vontade, ir para toda a parte sem guardas; à rapariga começam por a embaraçar em tra

pos garridos e acabam por a manietar com o eterno parece mal, que torna realmente
odiosas as pobres vítimas dos preconceitos sociais.”

(Osório, 1908 apud Silva, 1983: 886)

“Mulheres da minha terra!... Gatas Borralheiras com o cerebro vazio, que esperam, sen
tadas na lareira e com estremecimentos morbidos, a hypothetica apparição do príncipe
encantado, criadas graves, que passam a vida com as chaves da dispensa e a agulha na

mão, sem terem a menor noção de economia domestica nem de hygiene, confundindo a
honestidade com o desleixo da belleza; animaes de carga ou de reproducção, rodeadas

1 Universidade de Aveiro, Portugal: ana.evaristo@ua.pt. Licenciada em Inglês e Alemão pela Universidade de Aveiro
em 2006. Mestre em Multimédia em Educação em 2010 também na Universidade de Aveiro. Aluna do Programa
Doutoral em Estudos Culturais com projeto de investigação intitulado “Representações da Europa na Literatura
Juvenil Portuguesa do século XX”. 
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de filhos que não sabem criar nem educar, bonecas de luxo, vestidas como as senhoras
de Paris e com a intelligencia toda absorvida na decifração das modas, incapazes de

outro interesse ou de outra comprehensão; pequenos phenomenos absurdos criados
pela excepção de uma instrucção levemente superior e que, na vacuidade do meio, apa

recem como prodigiosos folies cheios de vento, assoprados de vaedade, anormaes e infe
lizes; instrumentos passivos nas mãos habilidosas do jesuitismo que as modela como

cera; servidoras ferventes do snobismo e da bisbilhotice; imitadoras superficiaes de mo
delos que mal conhecem... 

Pobres mulheres da minha terra!”
( Almeida, 1913: 1617)

Movimento Feminista Português breve resenha histórica
No início do século XX, vivese em Portugal um ambiente de prérevolução, no qual os

velhos ideais conservadores monárquicos de “fidelidade e obediência” perdem terreno para
darem lugar às ideias progressistas marcadas pelo “sentido cívico e pela consciência da res
ponsabilidade” (Lemos, 1972: 19). Neste contexto, os ideais republicanos de “Progresso, Tra
balho, Instrução, Liberdade e Pátria”, que triunfaram a 5 de Outubro de 1910, permitem uma
maior valorização da criança e da infância. É então em 1911, através da publicação da pri
meira Constituição Republicana, que surgem os primeiros projetos de bibliotecas escolares
e que são criadas as Escolas Móveis, que alfabetizaram cerca de 100 000 alunos. O ensino
primário passa a ser obrigatório, gratuito e neutro em matéria religiosa e é, ainda, oficial
mente criado o ensino infantil para ambos os sexos (cf. Gomes, 1998: 333; Silva, 2011: 175). 2

O Programa do Partido Republicano Português era, na verdade, “uma autêntica cruzada para
elevar o nível intelectual e social dos jovens, e isso fez com que, a pouco e pouco, a leitura
passasse a tomar o seu devido lugar” (Blockeel, 2001: 39). A par com um maior investimento
nas leituras dos mais novos, “os conceitos relativos ao papel da mulher na sociedade, à sua
função e valor como pessoa e à sua afirmação individual” (Silva, 1983: 875) ganham terreno
e, surge, assim o movimento feminista português, que impulsiona um maior investimento
no ensino feminino e dá às mulheres portuguesas um novo papel na sociedade, que perdu
rará e ganhará cada vez mais apoiantes ao longo do século XX. 

Embora elitista no conjunto de mulheres que o fundaram, o Movimento Feminista Por
tuguês revestese de um “significado notável pelos esforços que congrega, pela ideologia
que difunde, pela unidade visível de objetivos e aspirações que traduz e pelas expressões e
ações concretas que assume e realiza, enquanto movimento organizado” (idem). Nunca, em
Portugal, se tinha feito sentir, de forma tão inesperada e organizada, a luta pelos direitos das
mulheres, embora com traços mais conservadores e menos violentos do que nos países da
Europa e na América do Norte, percursores dos movimentos feministas e sufragistas. Esta
luta fazse ouvir na voz de feministas, mais ou menos radicais, todas elas conscientes da po
breza cultural e dos preconceitos inerentes à vida das mulheres portuguesas neste início do
século xx. Destacamos, assim, as principais percursoras do movimento feminista português:
Caiei, pseudónimo de Alice Pestana (1860 1929), uma das feministas mais radicais, que tam
bém fez incursões na literatura para as crianças e jovens; 3 Maria Amália Vaz de Carvalho

2 Para informações adicionais, consultar: http://educar.centenariorepublica.pt/expo/index.php/educacao  e
http://www.oei.es/quipu/portugal/historia.pdf (consultado em 2 de Janeiro de 2016).

3 Foi responsável pela fundação da Liga Portuguesa da Paz (considerada a primeira organização feminista em Portugal)
e Caïel é um dos nossos primeiros autores da literatura infantojuvenil. Dirigiu a Revista Branca (18991900), «dedicada
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(1847 1921), a grande escritora não feminista, que editou, em parceria com o seu marido,
Gonçalves Crespo, a antologia infantil Contos para os Nossos Filhos (1886), Carolina Michaëlis
de Vasconcelos (1851 1925), a alemã que se radicou em Portugal,4 Ana de Castro Osório
(1872 1935), que “é talvez a teórica mais notável do feminismo e uma das militantes mais
empenhadas” (ibidem: 876) e Adelaide Cabete (18671935), professora e médica, conside
rada “uma das dirigentes mais impulsionadoras e prestigiadas da corrente feminista (idem).5

Salientese, no entanto, que os primórdios da emancipação feminina em Portugal têm
as suas raízes nos jornais semanais, radicais e feministas A Voz Feminina (1868), denominado
mais tarde, em 1869, de O Progresso, ambos fundados por Francisca d’ Assis Martins Wood,
uma mulher da alta burguesia, bastante culta e revolucionária, que viveu durante vários anos
em Londres com o marido e, que acreditava que as novas ideias que chegavam à Europa
iriam alargar a mentalidade portuguesa acerca do papel da mulher na sociedade.6 Desta
camse ainda Guiomar Torrezão, que em 1870, dirige O Almanaque das Senhoras, e Elisa Cu
rado, que tem a seu cargo A Mulher (1883) e ainda a revista de Viseu, A Ave Azul, fundada
em 1898 por Beatriz Pinheiro e Carlos de Lemos (cf. Esteves, 2000: 93). 

Em 1907, um grupo de mulheres instruídas e cultas vai mais longe e reivindica a igual
dade de direitos jurídicos, económicos, civis e políticos para ambos os sexos, surgindo assim
o efémero Grupo Português de Estudos Feministas, dirigido por Ana de Castro Osório e do
qual faziam parte intelectuais, médicas, escritoras e, sobretudo, professoras. Em 1909, surge
A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e, mais tarde, em 1911, a Associação de Pro
paganda Feminista, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas em 1914, a Associação
Feminina de Propaganda Democrática em 1915 e a Cruzada das Mulheres Portuguesas, em
1916,7 organização que vem apoiar a entrada e a intervenção de Portugal na Primeira Grande
Guerra. Salientese que estas associações faziam apenas “uma pedagogia cívica e pacífica
acerca dos direitos das mulheres”, uma vez que em Portugal, nunca houve um movimento
sufragista organizado, tal como sucedeu noutros países da Europa do Norte.8

Deste grupo de mulheres burguesas, letradas, republicanas convictas e feministas, mais
ou menos radicais, selecionámos três, cujos perfis se nos afiguram os mais relevantes para
o estudo em questão. Deste modo, apresentamos um pequeno bosquejo dos contributos de
Ana de Castro Osório (18721935), Maria Emília Sousa e Costa (18771979) e Virgínia de Cas
tro e Almeida (18741945) para lançar as bases de uma literatura infantil e juvenil mais atra
tiva e diversificada, apelando à importância da educação como veículo de liberdade e de
futura independência económica, sobretudo para as meninas, futuras mulheres. Considera
mos assim que, estas três mulheres conseguiram, através dos seus livros para crianças ou
jovens, das suas publicações jornalísticas ou de carácter mais reflexivo, lançar as bases da

aos pequenos e aos novos». Disponível em: http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAu
tores1.aspx?AutorId=6352 (consultado a 15 de Janeiro de 2016)

4 Para informações adicionais, consultar: Delile, Maria Manuela Gouveia (2001). Carolina Michaëlis de Vasconcelos
(1851 1925): intermediária nata entre a cultura neolatina e a germânic. in Revista da Faculdade de Letras
“Línguas e Literatura”. Porto. XVIII. pp.3348.

5 Para informações adicionais, consultar: http://www.aph.pt/ex_assPropFeminina10.php 
6 Para mais detalhes sobre a vida de Francisa Wood, consultar: Cortez, Teresa (2001). Os Contos de Grimm em Por

tugal. A recepção dos Kinder und Hausmärchen entre 1837 e 1910. Coimbra: MinervaCoimbra/ Centro Interuni
versitário de Estudos Germanísticos e da Universidade de Aveiro,pp.8994)

7 Estas associações, embora fundadas por mulheres da alta sociedade, reuniam mulheres de diversos estratos sociais,
tais como escritoras, professoras, médicas, advogadas, comerciantes, industriais, costureiras e até domésticas.

8 Disponível em: http://ensina.rtp.pt/artigo/rostoscondicaofeminina/ (consultado em 7 de Janeiro de 2016).
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emancipação feminina em Portugal, conferindo às mulheres o direito ao voto e ao divórcio,
bem como ao acesso a uma profissão, dandolhes assim independência e afirmação econó
mica e social.

Vozes feministas do início do século XX
Ana de Castro Osório (1872 1935) 

Natural de Mangualde, Ana de Castro Osório foi viver para Setúbal aos 23 anos cidade
onde viria a casar, vindo a falecer, em Lisboa. Escritora, editora, ensaísta, pedagoga, maçónica,
mulher culta, progressista e feminista acérrima, fundadora da já mencionada, A Liga Repu
blicana das Mulheres Portuguesas (LPRM), era filha única de Mariana Osório de Castro Cabral
de Albuquerque e do magistrado João Baptista de Castro, que teve um papel determinante,
em 1911, no caso da médica Carolina Beatriz Ângelo. Para além de ter sido a primeira médica
cirurgiã em Portugal, Carolina foi ainda a primeira mulher a votar, quer em Portugal, quer
no sul da Europa, pois satisfazia os requisitos da lei, visto que era maior de 21 anos, sabia ler
e escrever e era “chefe de família”, pois sendo viúva, sustentava a sua família (Almeida, 2015:
812; Silva, 1983: 892). 9 De realçar que “o seu gesto corajoso teve o apoio de um juiz inteli
gente e progressista que lhe deu razão em tribunal” (Almeida, 2015: 12). O juiz que conside
rou que as mulheres não deviam ser excluídas, invocando que o termo “cidadãos” incluía
não só os homens, mas também as “mulheres”, foi o pai de Ana de Castro Osório. Posterior
mente esta lei seria alterada, dando apenas aos homens o direito de voto, ainda que o direito
de voto universal só venha a ser promulgado, em 1975, após o fim da ditadura do Estado
Novo. 

Mulher determinada e de muitos ofícios, Ana de Castro Osório dedicou a sua obra aos
mais jovens, mas também aos assuntos feministas, tendo um papel determinante no movi
mento feminista português, que se destaca pela publicação, em 1905, ainda antes da im
plantação da República, de “Às Mulheres Portuguesas”, considerado o primeiro manifesto
feminista editado em Portugal, no qual a autora define o feminismo em Portugal como sendo:

uma palavra de que os homens se riem ou se indignam, consoante o temperamento, e
de que a maioria das próprias mulheres coram, coitadas, como de falta grave cometida por
algumas colegas, mas de que elas não são responsáveis, louvado Deus! (Osório, 1905 apud
Silva, 1983: 881; Pimentel & Melo, 2015: 33).

Salientese assim que, nesta época e durante todo o período da ditadura do Estado
Novo (1926 1974), as diferenças de género permanecem desde o nascimento, pois “o me
nino não devia ser educado com as meninas, para não ser um piegas; uma menina não devia
ser criada com os rapazes, para não ser uma mariarapaz” (Martins, 2014: 144). O conceito
de mariarapaz aqui presente, ainda hoje é alvo de preconceitos e críticas na nossa sociedade
e a ideia de que o homem não é piegas e por isso não chora, não está de todo abandonada
pela sociedade contemporânea. Aliás, Michelle Ann Abate, no seu livro Tomboys: a literary

9 Carolina Beatriz Ângelo tornouse a primeira mulher portuguesa a votar nas eleições para a Assembleia Constituinte,
em 28 de Maio de 1911.Há vários relatos que contam que havia soldados à sua espera e que muita gente a tentou
impedir de votar, mas sem sucesso; sendo que houve também uma “estrondosa ovação” dos que a apoiaram (Al
meida,2015:12; Silva, 1983: 892)
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and cultural history (2008), 10 aborda o tema, explorando de que forma é vista a mariarapaz
na sociedade americana e como é que o conceito tem evoluído, reiterando que: “Although
this “normalization” of toymboism is a seemingly a postitive…phenomenon, it has had rather
several harmful effects” (Abate, 2008: xxiii), visto que, na maior parte dos casos quando as
raparigas são identificadas como sendo mariasrapazes, “they are punished – and it is  the
advent of Gender Identity Disorder – even pathologized” and sent to “gender reorientation
counseling, aversion therapy and even institutionalization” (ibidem), pois nem a família nem
os amigos vêm estas meninas com bons olhos .

Assim, podemos afirmar que “o estatuto social da mulher está marcado desde o berço”
(Silva, 1983: 886) e por isso, era tão importante cumprir o principal objetivo da LPRM que
passava por “orientar, educar e instruir, nos princípios democráticos, a mulher portuguesa
[...] tornandoa um indivíduo autónomo e consciente; através da promoção da “revisão das
leis na parte que interessa especialmente a mulheres e a crianças” (ibidem: 877). Pretende
se, desta forma, mostrar que com a industrialização e as novas exigências da sociedade do
século XX, há uma nova mulher, que não pode ficar confinada à sua condição de esposa sub
missa e mãe extremosa, mas deve ser educada, desde menina para poder ser livre e assim
escolher a sua profissão, através da qual garanta o seu sustento e/ou possa também, ajudar
no sustento da casa (cf. ibidem: 897). Definese assim o verdadeiro feminismo, que segundo
Ana de Castro Osório11 não se resume a transformar as mulheres em “masculinas de carica
tura”, com “gravata e colarinhos de homem”, mas em tornálas “criaturas de inteligência e
de razão, educadas útil e praticamente de modo a veremse ao abrigo de qualquer depen
dência, sempre amarfanhante para a dignidade humana” (Pimentel & Melo, 2015: 33).

Osório centra também as suas preocupações na criança e nas suas leituras, fazendo
uma recolha e adaptação de contos tradicionais e de contos de fadas, e publicando também
alguns contos infantis originais. A autora é também é responsável pela tradução e adaptação
dos contos dos irmãos Grimm e de Hans Christian Andersen, escreve algumas peças de teatro
para crianças,12 bem como novelas de aventuras 13 e também se aventura na redação de ma
nuais escolares.14

A autora demonstra um grande espírito empreendedor ao fundar a Livraria Editora
Para as Crianças, em Setúbal (1897), através da qual publica, entre 1897 e 1913, 18 volumes
em folheto, da colecção homónima Para as Crianças, que embora tendo intenções clara
mente recreativas, têm também um cunho didático e educativo (cf. Cortez, 2001: 276277).
A autora destacase ainda pelo seu vanguardismo na valorização da ilustração nos seus livros,
tendo colaborado com vários ilustradores da sua época e, por tudo isto, consideramos que

10 Disponível em: https://books.google.pt/books?id=pYdrZNd7B1sC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (consultado em 15 de Janeiro de 2015).

11 Destaquese ainda, que em 2013, foi criada a Biblioteca Especializada Ana de Castro Osório, um núcleo temático
da Biblioteca Municipal de Belém, resultado de uma doação do espólio da autora, que comprova a sua ação
cívica para formar uma mentalidade feminista e promover a igualdade de género. (Disponível em: http://blx.cm
lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=825 (consultado em 10 de Janeiro de 2016).

12 Destacamos a peça A Comédia da Lili (1903).
13 Destacamse as seguintes obras: De Como Portugal foi Chamado à Guerra: História para Crianças (1918), Viagens

Aventurosas de Felício e Felizarda ao Pólo Norte (1922) e as Viagens Aventurosas de Felício e Felizarda ao Brasil
(1927).

14 A título de exemplo, salientamos Os nossos amigos (1910), Uma Lição de História (1909) e Lendo e Aprendendo
(1913), sendo estas duas últimas adotadas no ensino oficial Brasileiro (cf. Cortez, 2001: 281; Silva, 2015: 57).
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demonstra ter uma visão progressista não só das questões feminista e de género, mas tam
bém da literatura infantil, que ela considerava que deveria ser “vasta e variada” para que,
deste modo, despertasse o gosto e a curiosidade desde tenra idade, criando assim, nas crian
ças e jovens, o amor pela leitura (cf. Almeida, 2015: 28), fundamental a uma boa formação
intelectual.

Emília de Sousa Costa (18771979) 
Na senda de Ana de Castro Osório, também Emília Sousa e Costa dedicou a sua escrita

às crianças e às mulheres do seu tempo, diferenciandose, contudo, por ser uma voz feminista
que une a tradição e modernidade, considerada por isso concomitantemente progressista e
conservadora, (cf. Mogarro, & Dias, 2008: 2; Nogueira, Carlos, 2013: 163). Emília de Sousa
Costa foi uma escritora prolífica e uma professora/educadora brilhante, que traduziu e pu
blicou mais de uma centena de obras para crianças e jovens, bem como narrativas das suas
viagens, palestras, conferências e ainda vários livros de referência sobre economia doméstica
e educação feminina (cf. op cit, 2008: 2; Patriarca, 2012: 147). Da sua obra para a infância e
a juventude, salientamos as suas traduções e adaptações dos contos dos irmãos Grimm, que
resultaram, em 1916, na publicação de Coisas do arcodavelha: conto dos Irmãos Grimm.15

Destacamos ainda a sua série de livros, inspirada na história de Carlo Collodi (18261890),
Pinocchio, através da qual ela relata as viagens e aventuras de Polichinelo16 em Portugal. Pu
blicada entre 1918 e 1921, esta série teve como objetivo dar a conhecer Portugal e as dife
rentes regiões do país, dando sempre o seu cunho pessoal didático e moralizante (cf. op cit,
2012: 170; 209).

Apesar disto, a autora permanece como uma “ilustre esquecida e, por isso, consideramos
que são urgentes mais trabalhos académicos e científicos sobre a autora. As ideias e o pensa
mento feminista da autora, tal como salienta Carlos Nogueira (2013) sãonos, finalmente,
dados a conhecer de forma mais aprofundada através do ensaio “Feminismo em Portugal na
voz de mulheres escritoras do início do século XX” (1983), de Maria Regina Tavares da Silva
(cf. Nogueira, 2013: 162), que já temos vindo a citar ao longo deste estudo. Das suas obras de
referência ligadas à temática do feminismo e das questões da emancipação da mulher, no iní
cio do séc. XX, destacamos as seguintes: A Mulher no Lar (1916), Economia doméstica (1918);
A mulher. Educação Infantil (1923), Ideias Antigas da Mulher Moderna (1923), Olha a Malícia
e a Maldade das Mulheres (1932), Na Sociedade e na Família (1937) e A Mulher Educadora
(n.d.). Estas obras permitiram estabelecer um verdadeiro código de conduta para a mulher
do seu tempo, pondo em causa o lugar tradicional da mulher, fornecendo conselhos muito
práticos de economia doméstica e abordando as questões de urbanidade, etiqueta e boas
maneiras (cf. Mogarro & Dias, 2008: 2). Assim, segundo esta autora, o feminismo é algo “co
medido, justo e sóbrio”, e por isso, as feministas não devem ser confundidas:

15 Entre 1912 e 1915 coordenou a coleção Biblioteca infantil e a Biblioteca dos pequeninos, entre 1927 e 1932 e, a
partir de 1940 a coleção Contos de encantar. Para informações adicionais sobre estas coleções, consultar Patriarca,
2012. O Livro Infantojuvenil em Portugal entre 1870 e 1940 – uma Perspetiva Histórica. Tese de Doutoramento
em História apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

16 Os três livros que compõem a série são: Polichinelo em Lisboa (1918), Polichinelo em TrásosMontes (1918), e
Polichinelo no Minho (1921). 
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com as desequilibradas que jogam e fumam, exploram o homem e abominam o trabalho,
com as que não amam a missão de mãe, não aspiram à carinhosa abnegação de esposa,
desdenham as doces minúcias duma vida sacrificada ao bemestar da família, é um erro tão
grave e funesto para a autêntica felicidade da Pátria que custa a perdoar (Costa, 1923b apud
Silva, 1983: 879).

Para ela, “o Feminismo não pode ser loucura, ou desvairo”, pois as feministas portugue
sas não devem, segundo a autora, ter nada a ver com as sufragistas inglesas, visto que não
devem aspirar às “turbulências das politiquices”, mas, ainda assim, considera que as mulheres
devem ter o direito de participar nas decisões políticas nacionais, bem como de ver os seus
méritos premiados e reconhecidos, tal como os dos homens (cf. Costa, 1923a apud Silva,
1983: 880). Corroboramos Carlos Nogueira (2013), quando este afirma que são palavras
como estas que nos mostram que, apesar de todas as reivindicações, a luta pela participação
política, e particularmente pelo direito de voto das mulheres, foi, sem dúvida um processo
longo e difícil na história do feminismo português (cf. Nogueira, Carlos, 2013: 163; Silva,
1983: 895).

Em suma, podemos afirmar que a autora em questão defendeu uma educação feminina,
tendo como base a educação doméstica e a formação profissional, ou seja, a autora defendia,
tal como Ana de Castro Osório, que a educação e instrução femininas eram a melhor forma
de permitir a emancipação da mulher. Emília de Sousa Costa foi um mulher à frente do seu
tempo, pois ainda que com um caráter restritivo e moralizante, atribuiu à mulher um papel
fulcral na construção do futuro do país, colocandoa como pilar da família, da sociedade e
da pátria (cf. Mogarro & Dias, 2008: 1).

Virgínia de Castro e Almeida (18741945)
Virgínia Folque de Castro e Almeida Pimentel de Sequeira e Abreu (18741945) nasceu

no seio de uma família aristocrata em Lisboa, cidade onde viria a falecer. Estreiase em 1895
na literatura infantil com a sua primeira novela, A Fada Tentadora, à qual tem vindo a ser
atribuído, por alguns autores, um carácter quase ‘fundador’ da literatura portuguesa para
crianças e jovens. 

Apesar de não ter sido uma participante direta e ativa nos movimentos feministas já
mencionados, Virgínia de Castro e Almeida foi expressando a sua opinião sobre estas ques
tões, especialmente na obra A Mulher (1913), cujo prefácio revela a sua mudança de pers
petiva acerca das questões feministas. Numa primeira fase da sua vida e devido à sua
educação rígida e tradicional, típica daquela época, Virgínia rejeitava o feminismo, conside
randoo “desprezível, cómico, disparatado, absurdo, por vezes monstruoso” (Almeida, 1913:
11). Contudo, com o passar dos anos e os ensinamentos da vida, Virgínia explica que o femi
nismo se transformou, gradualmente, “numa grande e generosa idéa de redempção, que
avança gravemente com a serenidade majestosa de todas as forças invencíveis destinadas a
mudar a face do mundo” (idem). Deste modo, corroboramos Maria Regina Tavares Silva
(1983) que salienta a transformação, a mudança, a redenção, a elevação, a libertação, a no
bilitação, a dignificação e a reabilitação como novos conceitos idealistas associados ao femi
nismo, vindo juntarse à verdade, à justiça, ao progresso e à esperança e contribuindo assim
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para enriquecer o “conteúdo do feminismo que se quer transformador e que se revela cheio
de sonhos e utopias” (Silva, 1983: 882). A consciência desta aspiração utópica que o femi
nismo carregava, que pretendia “Elevar a mulher”, “tornála livre e digna” e “fortificar a cons
ciência individual” levantou dúvidas e inquietações quanto ao novo papel da mulher na nova
sociedade. Contudo, para esta autora era certo que o feminismo pretendia que o homem
deixasse “de considerar a mulher como agente exclusivo de prazer, como serva, como uten
sílio, como objecto de luxo; quer fazer da mulher a igual do homem, e não a usurpadora dos
seus direitos” (Almeida, 1913: 21).

Virgínia de Castro e Almeida foi sem dúvida uma figura marcante do panorama do fe
minismo português no início do século XX, sendo que a sua obra A Mulher reflete não só
acerca da sua evolução enquanto mulher, mas também a mudança de consciência e atitude
que os movimentos feministas preconizavam, marcando social e ideologicamente os contur
bados anos da Primeira República.

Conclusões
Estas três vozes femininas lançaram, durante os anos da Primeira República, as sementes

do movimento feminista português, que teve as suas percursoras nos últimos anos da Mo
narquia e que perdurou no tempo do Estado Novo. Em comum, todas elas têm o privilégio
da classe social burguesa e o interesse pelas questões da mulher e da criança, que no início
do século XX, ocuparam a maior parte das agendas políticas dos países europeus. Se Ana de
Castro Osório foi a mais progressista, radical e ativista, Emília de Sousa Costa destacouse
por um conservadorismo mais ou menos progressista, enquanto Virgínia de Castro e Almeida
parece terse afirmado como uma pacifista, que se manifestou apenas nos seus textos e cuja
mudança de paradigma individual foi um espelho das aspirações  do próprio movimento.         

A estas vozes, juntaramse outras, ao longo da ditadura, como Maria Lamas (18931983)
e Elina Guimarães (19041991)17 e a estas, unemse outras vozes de mulheres contemporâ
neas que, nos nossos dias, refletem ainda sobre os novos desafios do papel da mulher na
sociedade, porque a emancipação feminina não se fica pela conquista do direito ao voto, à
educação e à liberdade e independência financeira. Na sociedade dos nossos dias, os desafios
das mulheres alteraramse, tal como refere, por exemplo, Maria Filomena Mónica (1943)
num artigo publicado no jornal O Público, no dia 2 de Março de 2015, com o título provoca
tório As mulheres portuguesas são parvas, no qual ela afirma que, quando casou “o que de
mim se esperava, além da procriação continuada, era que passasse o dia a arrumar a casa,
a cozinhar pratos requintados e a vigiar a despensa.”18 Hoje em dia, sabemos que o desafio
maior da mulher é o de conciliar a carreira com a maternidade, tarefa quase hercúlea para
a maioria das mulheres, pois:

As mulheres portuguesas gastam três vezes mais horas do que os homens na lida doméstica:

17 Para informações adicionais acerca da situação das mulheres no Estado Novo, vide Pimentel, I. F. & Melo, H. P.
de (2015). Mulheres Portuguesas. História da vida e dos direitos das mulheres num mundo em mudança. Lisboa:
Clube do Autor.

18 http://www.publico.pt/espacopublico/jornal/asmulheresportuguesassaoparvas9331 (consultado a 6 de Ja
neiro de 2016).
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elas despendem, por semana, vinte e seis horas, eles apenas sete, o que dá uma diferença
de dezanove horas semanais, uma média superior à europeia.19

Salientese que preocupação excessiva com as tarefas domésticas aliadas à maternidade
e à vida profissional, se afigura para Maria Filomena Mónica como se “nada se tivesse pas
sado desde o momento, na década de 1960, em que a minha geração ergueu a bandeira da
emancipação feminina.”20

Concordamos então que “a luta tem de continuar”,21 pois se as feministas do início do
século XX assistissem ao que se passa na sociedade portuguesa contemporânea, considera
riam que há ainda um longo caminho a percorrer contra as injustiças sociais e de género e
que as mulheres devem ter, sem dúvida, direito à sua vida profissional, à sua família e aos
seus filhos, sem que para isso se mantenham fechadas “numa Casa de Bonecas.”22

Por último, e à guisa de homenagem às todas estas lutadoras, gostaríamos de citar um
pequeno extrato de um texto de Maria Velho da Costa, publicado em 1976, inserido na obra
Cravo, um hino à condição feminina que, infelizmente, quarenta e dois anos após o 25 de
Abril, não deixa de ser atual.

ELAS 
Elas são quatro milhões, o dia nasce, elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o
café. Elas picam cebolas e descascam batatas. Elas migam sêmeas e restos de comida azeda.
Elas chamam ainda escuro os homens e os animais e as crianças. Elas enchem lancheiras e
tarros e pastas de escola com latas e buchas e fruta embrulhada num pano limpo. Elas lavam
os lençóis e as camisas que hãode suarse outra vez. Elas esfregam o chão de joelhos com
escova de piaçaba e sabão amarelo e correm com os insectos a que não venham adoecer
os seus enquanto dormem. Elas brigam nos mercados e praças por mais barato. Elas contam
centavos. Elas costuram e enfiam malhas em agulhas de pau com as lãs que hãode manter
no corpo o calor da comida que elas fazem. Elas vêm com um cântaro de água à cinta e um
molho de gravetos na cabeça. Elas limpam as pias e as tinas e as coelheiras e os currais. Elas
acendem o lume. Elas migam hortaliça. Elas desencardem o fundo dos tachos. Elas passajam
meias e calças e camisas e outra vez meias. Elas areiam o fogão com palha de aço. Elas cal
correiam a cidade a pé e à chuva porque naquele bairro os macacos são caros. Elas correm
esbaforidas para não perder o comboio, o barco. Elas pousam o cesto e abrem a porta com
a mão vermelha. Elas põem a tranca no palheiro. Elas enterram o dedo mínimo na galinha
a ver se tem ovo. Elas acendem o lume. Elas mexem o arroz com um garfo de zinco. Elas
lambem a ponta do fio de linha para virar a camisa. Elas enchem os pratos. Elas pousam o
alguidar na borda da pia para aguentar. Elas arredam a coberta da cama. Elas abremse para
um homem cansado. Elas também dormem. (...)
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