
Amar… 
 
 

O namoro, o casamento e a família constituem três etapas na vida de uma mulher que a definem e a completam. Em todas elas a 

incessante busca da felicidade através da concretização do amor é evidente. Ao longo dos três grandes momentos da história política, 

económica e social portuguesa – República, Estado Novo e Democracia – a mulher foi projetada de diferentes modos, e percecionada no 

campo afetivo-familiar como um elemento de menor importância que, embora adquirindo cada vez mais autonomia a nível político, 

esteve sempre submersa num mundo predominantemente masculino. Esta condição feminina que marcou gerações tem sofrido 

mutações ao longo do tempo, resultando numa nova perceção da mulher e sua consequente valorização. 

Em finas do século XIX e inícios do século XX, a mulher era equiparada a um objeto de adoração, quase inatingível, com qual o 

homem sonhava sem, no entanto, a conhecer verdadeiramente. A jovem devia-se manter casta até ao casamento, e o seu total 

desconhecimento dos assuntos “íntimos” era causador de situações embaraçosas após o casamento. A mulher casada passava a estar 

sob a dependência direta do marido, sendo a sua principal e única função cuidar da casa e dos filhos. No princípio do século era ponto 

assente que o casamento tivesse como fim óbvio a conceção. Não podia exprimir opinião própria publicamente e, embora tivesse ao seu 

encargo a educação dos filhos menores, era ao marido quem competia reger a educação dos mesmos.  

Os primeiros sinais de alteração da condição feminina, em todas as suas vertentes, deram-se com a implantação da República em 

1910 e com a aprovação de um novo Código Civil que estabeleceu o princípio da igualdade entre o homem e a mulher no matrimónio. É 

dada à mulher uma certa autonomia, sobretudo no que concerne à gestão de bens próprios e à possibilidade de poder, através da 

escrita, exprimir opiniões sem estar sujeita à prévia autorização do marido. O divórcio é legalizado, embora as sanções aplicadas ao 

adultério sejam divergentes, se este for praticado pela mulher ou pelo homem. O casamento deixa de ter um caráter religioso e passa a 

ter contornos civis. 

Mas se por um lado, na sociedade portuguesa, era clara a emancipação de algumas mulheres, por outro, era evidente a 

persistência de valores que não dissociavam esta da vida doméstica, do cuidado que tinham de ter com os maridos e com os filhos. E é 

este o princípio norteador defendido pelo Estado Novo: a mulher mãe, esposa e dona de casa. Ou seja, a “mulher para a família, a 

mulher para o lar”. Neste período dá-se um retrocesso dos direitos adquiridos. A Constituição de 1933, apesar de afirmar a igualdade dos 

cidadãos perante a lei, no art.º 5.º abre uma exceção para as mulheres “pelas diferenças que resultam da sua natureza e do bem da 

família”. A mulher é novamente colocada na dependência do homem, pai ou marido, deixando praticamente de ter direitos. O divórcio 

que anteriormente era legal passou em 1944, com a assinatura da Concordata entre o governo e a Igreja Católica, a ser proibido. 

Esta realidade só irá conhecer novos contornos com o 25 de Abril de 1974, em que a mulher adquire igualdade de direitos face ao 

homem. Este princípio, introduzido pelo Código Civil de 1978, passa a regular o casamento, sendo ambos os cônjuges iguais nos direitos 

e deveres. Sendo o casamento a concretização de um sentimento mútuo, homem e mulher passam a estar ligados pelos deveres de 

respeito, fidelidade, coabitação e assistência. A mulher casada deixa de ser submissa ao marido e assume a responsabilidade na 

educação dos filhos. O divórcio torna-se possível mesmo para casamentos católicos. As relações entre o homem e a mulher deixam de 

ser regidas por valores morais e sociais imperativos, passando a constituir um momento em que a mulher procura no outro a 

complementaridade e a cumplicidade, base do seu crescimento enquanto ser humano. 

 

Sónia Ferreira 

 

 

 

 

 


