
Trabalhar… 
 

 

Em Portugal, no ano de 1910 começam a dar-se os primeiros passos para alteração da condição feminina nas diversas vertentes 
através dos movimentos feministas. A própria Constituição de 1911 trouxe algumas novidades a nível laboral, como por exemplo, o fato 
de a mulher poder aceder à função pública e admitir o acesso à escolaridade obrigatória (dos 7 anos aos 11 anos) o que permitia uma 
melhor preparação para o mundo do trabalho. 

Mas toda a vivência da mulher portuguesa continuava ligada à família e ao lar e todo o seu trabalho era realizado em redor destas 
realidades. 

No entanto a vida de uma mulher de fracos recursos e a vida de uma mulher de classe média/alta, era muito diferente. Enquanto as 
primeiras além do seu trabalho no campo, acumulavam com o trabalho de casa e o cuidar dos filhos, havia algumas que tinham mais 
sorte e iam servir para casas de famílias ricas, onde se tornavam nas conhecidas “criadas de servir”, “sopeiras” ou “marias”. Nos meios 
urbanos tínhamos profissões como vendedeiras ambulantes, costureiras, operárias fabris de uma forma geral. Já nas classes superiores 
(quer em meios rurais ou urbanos) a mulher não trabalhava, e tinha por vezes mais de que uma criada para ajudar: as cozinheiras, as 
copeiras, as amas-de-leite, as lavadeiras. 

No período do Estado Novo a mulher continua a ter um papel tradicional de esposa e dona-casa e o trabalho fora do lar estava-lhe 
quase vedado na totalidade. Mesmo quem pudesse exercer determinadas profissões, como de professoras e enfermeiras e quisesse 
casar, não o podia fazer sem pedir autorização. 

A Constituição de 1933 colocava a mulher numa posição de constrangimento laboral, entre outros aspetos: “A instrução é um 
perigo e por isso (…) às raparigas, deve ter em conta a economia doméstica e os cursos de costura”. Reduzia o papel da mulher a 
actividades apenas domésticas.  

Já o Código Civil de 1966 apresenta algumas melhorias como: “A mulher casada, já pode exercer uma profissão liberal sem 
autorização do marido e pode dispor do seu salário (…) Mas o marido pode denunciar o contrato de trabalho da mulher”. A igualdade de 
oportunidades e a autonomia financeira da mulher portuguesa ainda tinha muitos passos a dar.  

Com a Revolução de Abril tudo se modificou, conquista-se a liberdade de expressão estabelece-se a igualdade de direitos e 
deveres entre os homens e as mulheres. A condição feminina ganha um novo alento que se reflete nos mais variados campos de 
atividade que até agora lhes estavam interditos ou então dificultados: o jornalismo feminino surge com força. Diplomas legais de 1974 
permitem o acesso aos cargos da carreira administrativa local, à carreira diplomática e magistratura.  

Determinante para a efetiva concretização dos direitos das mulheres a nível laboral, foi o artigo 52, alínea c da Constituição 
Portuguesa de 1977, Obrigações do Estado quanto aos direitos dos trabalhadores. ”A igualdade de oportunidades na escolha da 
profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, 
trabalho ou categorias profissionais”. 
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