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Desde os primórdios da civilização, o Homem vive em sociedade, grupos ou clãs. Nestes grupos o género masculino sempre se 
apresentou como o líder. As mulheres eram vistas única e exclusivamente como seres eminentemente procriadores. 

A ideia de liderar uma família, refletia-se no fato de que aos homens competia o sustento da casa e às mulheres os afazeres da 
casa, cuidar do marido e dar ordens à criadagem.  

Nesses tempos, a sociedade não permitia que as mulheres se manifestassem em público, expor as suas ideias e pensamentos. A 
voz da mulher não podia ser ouvida a menos que fosse solicitada. Devia obediência ao marido, não podia de modo algum sair sozinha ou 
expor-se em público e quem o fizesse era considerada leviana. O homem era em suma o sexo forte e a mulher o sexo fraco. 

Em determinada altura da história da humanidade, acompanhando o movimento do mundo, também chega a Portugal, o fervilhar 
da necessidade que a mulher sente em alterar a sua situação na sociedade. 

Chega a reivindicação do direito de voto, de instrução, de uma participação mais ativa na sociedade. 

Também no nosso país se começam a distinguir mulheres em áreas até aí exclusivamente masculinas. Em 1889 tivemos a primeira 
licenciada em Medicina; em 1911 uma mulher (Carolina Beatriz Ângelo) consegue exercer o direito de voto, usando a prerrogativa de ser 
chefe de família. Porém foi caso único durante décadas, pois para tal não se voltar a repetir, os homens da I República corrigiram a lei, 
abrangendo apenas chefes de família do sexo masculino. 

O sufrágio universal feminino só foi alcançado após o 25 de Abril de 1974. 

O regime ditatorial esforçou-se por conservar a mulher no seu posto tradicional, como mãe, dona de casa e em quase tudo 
submissa ao marido. A mulher continuava sem qualquer tipo de direitos, a imagem ideal era a de uma esposa carinhosa e submissa, uma 
mãe sacrificada e virtuosa. O slogan do regime era “a mulher para a família, a mulher para o lar”, como tal surgem organizações 
governamentais femininas (Obra das Mães pela Educação Nacional, a Mocidade Portuguesa Feminina e a Legião Feminina) 

Após o 25 de Abril de 1974, os movimentos e organizações em favor da causa feminina deixam a clandestinidade, e surgem novas 
organizações ligadas ou não a partidos políticos, como o Movimento de Libertação de Mulheres e a União das Mulheres Antifascistas e 
Revolucionárias, bem como outras que atuam a nível local, sobretudo no meio rural em projetos de animação social e cultural.    

A mulher ganha Direitos, como cidadã, torna-se independente, e aos poucos começa a implantar-se nos Orgãos do Estado 
ocupando cargos políticos, que até então eram exclusivamente exercidos por homens. Hoje as mulheres são dinâmicas, profissionais 
competentes respeitadas, as suas opiniões são ouvidas, podendo sem obstáculos frequentar os mesmos locais que os homens. 

Todos os direitos adquiridos pela mulher, o de votar, o de escolher, o de trabalhar na área que mais gosta, o de constituir família 
com quem deseja e poder dividir esse espaço sem que haja competição pela liderança, são hoje conquistas indiscutíveis. 

Por isso e concluindo, se pode sem pejo afirmar, que o longo caminho percorrido pela Mulher, está muito próximo de atingir a sua 
meta. 
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