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História

Pedagoga com um papel na educação e na intervenção social, associativa e política

Deolinda Lopes Vieira, uma bejense 
pioneira do feminismo em Portugal

E
ntre as pioneiras do feminismo em 
Portugal há uma bejense, Deolinda Lopes 
Vieira. Pertenceu “ao grupo constituído 

por escassos milhares de mulheres que ousa-
ram lutar pelos seus direitos”, quem o considera 
agora é João Esteves, historiador.

Mas qual a sua importância no feminismo 
em Portugal? Que papel deixou escrito na his-
tória? Qual a sua ação política e social? Ao lado 
de que nomes e outras mulheres deve figurar? 
E o que é feito da preservação da memória de 
Deolinda Lopes Vieira? Tem sido esquecida ao 
longo dos tempos? Perguntas às quais o “Diário 
do Alentejo” tentou encontrar resposta, já as in-
terpretações e conclusões ficam para os leitores. 
Antes, porém, vamos à mulher alentejana, be-
jense, que foi para Lisboa, que esteve exiliada no 
Brasil e que só morreu com quase 105 anos, em 
1993. A história começa agora.

Era uma vez… E era dia 8 de julho de 
1888, como pode ser documentado através 
do seu assento de batismo, embora no registo 
do Cemitério de Benfica, em Lisboa, conste o 
dia 14, do mesmo ano, como o dia do seu nas-
cimento. Já da sua naturalidade nunca resta-
ram, nem restam, dúvidas. Nasceu na rua de S. 

Sebastião, n.º 1, em Beja. É filha de mãe algar-
via, Maria Claudina Lopes, como pode ler-se no 
seu assento de batismo, que explica ainda que, 
aquando do registo, era solteira. Deolinda Lopes 
Vieira foi mais tarde, segundo o mesmo docu-
mento, já em 1894, perfilhada pelo seu pai, o 
caixeiro viajante José Gonçalves Vieira. 

Foi em Beja que frequentou a escola primá-
ria e aos 12 anos partiu com a sua família para 
Lisboa. Foi aqui que viveu praticamente toda 
a sua vida, exceto no período em que se exilou 
no Brasil, com o marido, Pinto Quartin, jorna-
lista, defensor e divulgador do anarquismo, que 
foi expulso de Portugal, acusado de ingerência 
na política portuguesa. Teve com ele três filhos: 
Orquídea Vieira Quartin (pianista), Glicínia 
Vieira Quartin (atriz) e Hélio Vieira Quartin 
(desenhador). 

“Pertence à primeira geração de mulheres 
portuguesas que soube associar a profissão de 
educadora à intervenção social, associativa e po-
lítica”, quem o diz, sem hesitar, é o já mencio-
nado historiador. 

Deolinda Lopes Viera, na verdade, pri-
meiro começou por se debater pelo derrube da 
Monarquia e pela implantação da República. 

“Tinha influência anarquista e libertária e ba-
talhou pela alteração do papel das mulheres na 
sociedade portuguesa nas primeiras décadas 
do século XX”.

Mas como? Aluna da Escola Normal par-
ticipou na greve académica de 1907, na altura 
contra o ditador João Franco. Era entusiasta do 
Partido Republicano antes da República e, en-
quanto livre pensadora, interveio no Segundo 
Congresso do Livre Pensamento, secretariando 
a sessão noturna de 17 de outubro de 1910. 

E chega-se a um período marcante do femi-
nismo no País, do qual Deolinda Lopes Vieira 
também é protagonista. Março de 1914. Por ini-
ciativa de Adelaide Cabete, também ela alente-
jana, natural de Santa Maria de Alcáçova, con-
celho de Elvas, médica republicana e feminista, 
“e empenho antigo de Magalhães Lima”, cons-
tituiu-se o Conselho Nacional das Mulheres 
Portuguesas, “a organização feminina que 
mais tempo perdurou durante o século XX, 
sendo proibida mais tarde pelo Estado Novo, 
ao fim de 33 anos de atividade ininterrupta”, 
diz João Esteves.

Este conselho surge, aquando da sua fun-
dação, como secção do International Council 

of Women, “assumindo-se como apolítico e 
apartidário e, apesar de ter na sua génese ati-
vistas republicanas, maçónicas, feministas, as-
sumiu uma rutura, tanto de liderança como 
de organização, com os feminismos republi-
canos e pacifista da primeira década do século 
XX e demarcou-se das associações que o pre-
cederam, tendo por objetivos a alteração da si-
tuação legal das mulheres na família e na so-
ciedade, a abolição da regulamentação da 
prostituição, a melhoria da saúde pública, a de-
fesa da higiene das grávidas e puérperas, a pro-
teção das mulheres e crianças desfavorecidas e 
vítimas de maus-tratos e, num espírito inter-
nacionalista, integrar a sua luta na causa co-
mum do progresso da humanidade, de forma a 
acabar com o alheamento do mundo feminista 
internacional em que o País vivia”.  

É preciso ainda recordar, segundo João 
Esteves, que “passado o período da implanta-
ção da República e da vigência do governo pro-
visório saído da revolução republicana, onde 
uma elite feminina apoiada por escassos milha-
res de mulheres em todo o País sobressaiu quo-
tidianamente em defesa do novo regime e apre-
sentou reivindicações consideradas essenciais, 
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à medida que as novas instituições e poderes se 
foram consolidando, menos favorável se tornou 
o ambiente social e político para a sua interven-
ção pública. Ou seja, a rutura de poderes foi, no 
imediato, favorável às aspirações de algumas 
mulheres e, normalizadas as instituições, a ca-
pacidade de intervenção e de influência daque-
las foi-se tornando diminuta ou, nalguns mo-
mentos, inexistente”. 

Deolinda Lopes Vieira interveio ativamente 
na década de 20 e este é considerado o principal 
período da intervenção feminista em Portugal.

“Um espírito desassossegado” Manuela Góis, 
feminista e professora aposentada, tem-se dedi-
cado também a estudar Deolinda Lopes Vieira 
e descreve-a assim: “Um espírito desassosse-
gado, irreverente, de grande humanidade, apai-
xonada pela liberdade e pela igualdade entre 
mulheres e homens e pela educação”. E, para 
esta professora, “desde cedo que esta pioneira 
feminista se interessou pelos problemas sociais, 
tendo consumado uma sólida formação inte-
lectual. Entusiasmada pelas leituras de Tolstoi, 
Kropotkin, Faure, entre outros escritores e pen-
sadores, e influenciada pela ideologia anar-
quista e republicana, integrando diversos mo-
vimentos sociais”. 

Voltemos, então, ao Conselho Nacional das 
Mulheres Portuguesas. Integrou-o desde o iní-
cio e participou nos I e II Congressos Feministas 
e da Educação de 1924 e 1928. 

Deolinda Lopes Vieira fez, em 1924, parte 
da Comissão Organizadora do I Congresso 
Feministas e de Educação, onde apresentou 
a tese “Educação de Anormais”. “Nessa tese 
considerava que escolas para anormais se-
riam uma medida preventiva contra o crime”, 
bem como “medida de economia social, por-
que utiliza energias até aqui desprezadas 
(“Alma Feminina”, 1924). Porém, como lembra 
Manuela Góis, “as suas intervenções alargaram-                                                                                                                  
-se a outros campos e neste congresso, onde ape-
nas se encontravam mulheres burguesas, apre-
sentou uma moção de apoio e solidariedade às 
operárias, que veio a ser aprovada por unanimi-
dade”. Num artigo na revista “Educação Nova”, 
ainda acerca deste congresso, “Deolinda Lopes 
Vieira acentuava que a miséria e as desigualda-
des sociais não se resolveriam com assistência, 
nem com reformas, mas sim com o fim das de-
sigualdades sociais geradas pelo capitalismo”. 

No II Congresso Feminista e da Educação 
de 1928, já realizado durante a Ditadura 
Militar, “denunciou o fim da coeduca-
ção decretada em 1927, apresentando a tese 
Escola Única de que era acérrima defensora. 
Demonstrou uma forte oposição às políticas 
educativas do regime ditatorial e frisou que ‘a 
intenção social da Escola Única (…) é estabele-
cer para todos a mesma escola, sem distinção 
de classes sociais ou de sexos…”. 

Antes, em 1923, iniciou-se na Maçonaria 
com o incontornável nome de Maria Amália Vaz 
de Carvalho, integrando a Loja Humanidade 
do Direito Humano. Na década de 1940 voltou a 
incorporar o Conselho Nacional das Mulheres 
Portuguesas, tendo este, na altura, começado a 
ser liderado por Maria Lamas, evidenciando-se 
como uma agremiação de cariz antifascista. 

“Embora com muitas diferenças e divergên-
cias, a principal linha comum a estas mulheres 
era a luta pela dignificação do papel das mulhe-
res na sociedade no início do século XX e a in-
tervenção em defesa da alteração legal, social, 
económica, política e cultural da condição fe-
minina, remetida para um plano subalterno e 
menorizada pelos diferentes poderes instituí-
dos”, considera João Esteves. 

A pedagoga numa escola alternativa Deolinda 
Lopes Vieira está também ligada à constru-
ção de um projeto de escola alternativo ao en-
sino e educação oficiais, nomeadamente atra-
vés da Escola-Oficina n.º 1, no Bairro da Graça, 
em Lisboa. 

“Esta escola, integrada nas correntes peda-
gógicas libertárias e de orientação anarquista, 
fomentava os valores da liberdade e igualdade, 
o espírito crítico, as práticas solidárias e a coe-
ducação”, afirma Manuela Góis. 

Aqui lecionou ao lado de Adolfo Lima, 

António Lima, Luis da Matta e José Carlos de 
Sousa. Deolinda Lopes Vieira foi uma pedagoga 
que se especializou em ensino infantil, desen-
volvendo nesta escola grande parte da sua ati-
vidade profissional. Tanto que foi esta a escola 
que os seus filhos (Orquídea, Glicínia e Hélio) 
também frequentaram. 

A ditadura, instaurada pelo Golpe Militar 
de 28 de maio de 1926, encerrou a Escola 
Oficina n.º 1 e Deolinda Lopes Vieira, que 
desde 1910/1911 era aí professora, com a inter-
rupção do exílio brasileiro, passou a lecionar 
no ensino oficial onde se manteve até à sua re-
forma. Destaque também para a sua atividade 
sindical, nomeadamente na Associação dos 
Professores de Portugal e em associações cultu-
rais e pedagógicas como a Sociedade de Estudos 
Pedagógicos. 

Escreveu ainda em diferentes revistas de pe-
dagogia como “Educação”, “Educação Social”, 
“Escola Nova”, “Revista de Educação Geral e 
Técnica” e a “Voz do Professor”. Deixou ainda 
intensa colaboração em vários jornais, onde ex-
planou, como diz João Esteves, “o seu ideário fe-
minista, republicano e libertário”.

“Nestas publicações e nas tribunas onde fa-
lou opôs-se fortemente ao ensino tradicional, que 
denunciava como repetitivo e acrítico. Defendeu 
que só através da educação integral é que se con-
seguiria formar seres humanos livres e indepen-
dentes, e terminar com as desigualdades eco-
nómicas e sociais e com as desigualdades entre 
mulheres e homens. No Congresso da União do 
Professorado Primário, realizado em janeiro de 
1926, reclamou a abertura de maior número de 
escolas para que não houvesse analfabetismo 
nem docentes sem colocação”, refere, por sua vez, 
Manuela Góis, que acrescenta: “Na sua atividade 
pedagógica foi uma grande apologista da coedu-
cação, ou seja, da igualdade entre sexos no pro-
cesso da educação integral e feminista”.

Deolinda Lopes Vieira hoje Para esta professora 
aposentada, “o ativismo feminista e social de 

Deolinda Lopes Vieira e o seu pensamento crí-
tico e feminista, que se encontra expresso em 
diversas publicações, representam importan-
tes ensinamentos e questionamentos para as 
feministas de hoje, pois já perspetivavam o en-
trelaçamento entre as opressões de classe e de 
género, embora este conceito só viesse a sur-
gir nas ciências sociais no início da década de 
1970)”. Até porque, em sua opinião, “apesar das 
alterações registadas desde a Revolução de 25 
de Abril de 1974, dos avanços e recuos no que 
respeita à democratização, a escola portuguesa 
continua a reproduzir, de forma complexa e 
paradoxal, as hierarquias de poder – de gé-
nero, classe, orientação sexual, etnia, entre ou-
tras”. Tanto que, para Manuela Góis, “é neces-
sário que se converta o que apenas tem sido um 
ensino misto em coeducação, como defendia 
Deolinda Lopes Vieira, e se viabilize o protago-
nismo das mulheres e de outros grupos domi-
nados na história da humanidade que se bate-
ram em movimentos emancipatórios pelo fim 
da exploração e das opressões”. 

Segundo esta feminista, “Deolinda Lopes 
Vieira e muitas outras mulheres protagonis-
tas da história e importantes sujeitos políticos, 
que lutaram, pensaram criticamente e partici-
param em movimentos emancipatórios, man-
têm-se no esquecimento e são silenciadas, não 
são referenciadas na comunicação social, man-
têm-se ocultadas na maior parte das investi-
gações e não se encontram incluídas nos cur-
rículos escolares, por exemplo”. E questiona: 
“Quem conhece Amélia Santos, Mariana 
Torres, Virgínia Quaresma, Adelaide Cabete, 
Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório?”. 

“Estas mulheres, não só confrontaram mo-
nárquicos e republicanos, como também se 
confrontaram entre si, ainda antes de 1910 e nos 
anos que se seguiram à Revolução Republicana, 
evidenciando grande dinamismo do movi-
mento de mulheres que já vinha desde o século 
XIX”, refere. E completa: “Defendiam diferentes 
perspetivas: umas eram pacifistas, outras femi-
nistas nacionalistas, ou internacionalistas, ou 
maçonas e/ou libertárias, mas todas se bateram 
pelos direitos das mulheres, enfrentando difi-
culdades e adversidades. Conhecer o seu legado 
de generosidade, coerência e luta pela igualdade 
e justiça social é quebrar os muros do esqueci-
mento a que têm sido votadas as valorosas re-
publicanas e feministas”. 

Inegável é que a bejense Deolinda Lopes 
Vieira deixou um papel escrito na história, de-
vido ao seu ativismo social e à sua intervenção 
em diferentes áreas, nomeadamente na edu-
cação. “Foi e é muito importante para os femi-
nismos, embora seja pouco visibilizada”, diz 
Manuela Góis, que acrescenta ainda: “Em toda 
a sua atividade pedagógica, política e social es-
teve sempre presente o feminismo, libertador 
das opressões a que as mulheres se encontra-
vam sujeitas, bem como das classes exploradas”. 
Enquanto João Esteves conclui: “Pelo seu papel 
interveniente, merece figurar ao lado de Ana de 
Castro Osório, Carolina Beatriz Ângelo, Maria 
Veleda, Maria Clara Correia Alves, Virgínia 
Quaresma, Lucinda Tavares, Ilda Bulhão Pato, 
destacando-se, essencialmente, como educa-
dora e pedagoga”. Fim.

“Um espírito 
desassossegado, 
irreverente, de grande 
humanidade, apaixonada 
pela liberdade e 
pela igualdade entre 
mulheres e homens 
e pela educação”.

Manuela Góis


