
PARA QUE SERVEM AS MULHERES? 

 

A esta pergunta, em si mesmo chocante, os meus dois falecidos sogros responderiam sem a menor hesitação: 

“Para servir o homem”. 

Na realidade era esta a condição tradicional e exclusiva da mulher, como mãe, esposa e dona de casa, submissa 

ao marido em quase tudo, consagrada e apoiada pela Igreja Católica, em encíclicas como a Arcanum (1880) ou 

a Rerum Novarum (1891), ambas de Leão XIII e a Casti Connubu (1930) ou a Quadigesimo Anno (1931), ambas 

de Pio XI. 

Embora a Constituição da República Portuguesa de 1933 consagrasse a igualdade dos cidadãos perante a lei 

(Art. 5.º), o respectivo parágrafo único ressalvava, quanto às mulheres, as diferenças resultantes da sua natureza 

e do bem da família. 

Na prática, a mulher casada não tinha direitos: estes eram exercidos pelo marido, que era o “chefe de família”. 

Daí resultavam uma série de incapacidades para a mulher casada, que não tinha direito de voto, nem a 

possibilidade de exercer qualquer cargo político e, mesmo em termos de família, a mulher não tinha os mesmos 

direitos na educação dos filhos. 

Também em relação ao trabalho, a mulher deparava com grandes limitações. A magistratura, a diplomacia e a 

política são exemplos de sectores profissionais que estavam vedados às mulheres. Por sua vez, as enfermeiras 

não podiam casar e, às professoras, só era permitido casar com indivíduos de comprovada independência 

económica, sendo a respectiva autorização publicada em Diário do Governo. 

Só a partir da Constituição de 1975, a mulher adquire o direito de voto sem qualquer restrição e lhe é garantida 

a igualdade de oportunidades de tratamento no trabalho e emprego. Desde então, a mulher e o homem têm os 

mesmos direitos e deveres quanto à capacidade política e no respeitante à educação dos filhos. 

Porém, na prática, as mulheres continuam a ser em maior número nos postos de trabalho com qualificações 

mais baixas, a ter dificuldades de acesso aos postos de chefia e a sofrer discriminações várias, nomeadamente 

nos salários. 

Parece difícil entender que a espécie humana é constituída por dois géneros, masculino e feminino, com as suas 

diferentes características biológicas e funções, mas que estas diferenças não devem reflectir-se negativamente 

nas condições de vida das mulheres, nem servir para qualquer discriminação. 

A imagem mostra uma manifestação de sufragistas (mulheres que lutavam pelo direito de voto), no após guerra, 

sendo reprimida pela polícia londrina. 
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