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Capítulo 7 
 

Para uma historia transnacional do 

associativismo das mulheres 
(America Latina e Europa do sul, 1888-1918) 

 
Anne Cova  

 
 

Através do estudo de várias federações de mulheres 
intituladas «conselhos nacionais das mulheres» filiados no 
International Council of Women (ICW) fundado em Washington 
em 1888, este capítulo analisa, numa abordagem transnacional, a 
génese destes conselhos desde as suas criações até ao fim da 
Grande Guerra1. Durante três decadas (1888-1918), foram 

                                                            
1 Projeto de investigação em curso no ICS-U. Lisboa intitulado «Mulheres e associativismo na 
América Latina e na Europa do Sul (1900-1945)». Para uma abordagem histórica comparada entre 

os vários conselhos nacionais das mulheres: Anne Cova, «The national councils of women in France, 

Italy and Portugal. Comparisons and entanglements 18881939», in Oliver Janz et Daniel 

Schönpflug (Eds), Gender History in a Transnational Perspective: Biographies, Networks, Gender 
Orders, Oxford, Berghahn Books, 2014, pp. 46-76 e da mesma autora: «Feminism and 

Associativism: the national councils of women in France and Portugal, a comparative historical 

approach, 1888-1939», Women’s History Review, vol. 22, nº1, 2013, pp. 19-30; «O associativismo 
das mulheres. Uma abordagem comparativa, França e Portugal (1900-1918)», in José Vicente Serrão, 

Magda de Avelar Pinheiro, Maria de Fatima Sá e Melo Ferreira (Eds), Desenvolvimento económico e 

mudança social. Portugal nos últimos dois séculos. Homenagem à Miriam Halpern Pereira, Lisboa, 
Imprensa de Ciências Sociais, 2009, pp. 333-348;  «Mulheres e associativismo em França, Itália e 

Portugal (1888-1939)», in Manuel Villaverde Cabral, Karin Wall, Sofia Aboim e Filipe Carreira da 

Silva (Eds), Itinerários. A investigação nos 25 anos do ICS, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 

2008, pp. 583-602;  «International Feminisms in Historical Comparative Perspective: France, Italy 
and Portugal, 1880’s-1930’s», Women’s History Review, vol. 19, nº4, September 2010, pp. 595-612;  

«Mulheres e globalização: os conselhos nacionais de mulheres (Brasil, França, Itália e Portugal, 

1888-1939)», in Isabel Lousada, Maria José Gonçalves (Eds.), Women, Science and Globalization: 
What’s Up?, Lisboa, Minerva, 2012, pp. 97-120 ; «Approche historique comparée des féminismes 

internationaux (France, Italie et Portugal, 1888-1939): le cas des Conseils nationaux de femmes», in 
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fundados na América Latina e na Europa do Sul seis conselhos 
nacionais de mulheres: Argentina (1900), França (1901), Itália 

(1903), Grécia (1908), Portugal (1914) e Uruguay (1916). Segundo 
Leila J. Rupp (1997), o objetivo do ICW era «to stimulate the 
sentiment of internationalism among women throughout the 
world» afim de tentar construir uma identidade coletiva das 

mulheres. A ideia de criar uma organização internacional de 
mulheres já fora alvo de discussões durante a «First Women’s 
Rights Convention», que teve lugar em Seneca Falls (Nova York) 
em 1848. Para comemorar os quarenta anos desta convenção foi 
fundado o ICW. O crescimento do ICW foi significativo mas até 
conseguir penetrar e irradiar noutros países decorreram muitos 
anos: vinte e oito anos separam a data de criação do ICW daquela 

do Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay (CNMU). No primeiro 
congresso organizado pelo ICW que teve lugar em Chicago em 
1893, além do conselho dos Estados Unidos apenas o do Canadá 
estava filiado, mas é de notar a presença de várias feministas que 
desempenharam um papel importante na dinamização dos 
conselhos nacionais das mulheres nos seus paises: a francesa 
Isabelle Bogelot (1838-1923), a grega Callirhoe Parren (1859-1940) 
e a americana Isabel King (1843- 1904) residente na Argentina. No 
congresso seguinte do ICW que teve lugar em 1899 em Londres, a 
argentina Cecilia Grierson (1859-1934) participou com o objetivo 
de fundar ao seu regresso no seu pais um conselho. As redes e as 
circulações de ideias entre as feministas são fundamentais para 

explicar a génese dos conselhos. Assim, como refere a historiadora 
Bonnie S. Anderson as dinamicas transnacionais são primordiais 
na analise dos feminismos: «Quanto mais investigava, mais eram 
os contactos internacionais que descobria» (ANDERSON, 2008: 

48). Trata-se de traçar o perfil das mulheres que se encontravam à 
frente dos conselhos afim de contribuir para uma história 

                                                                                                                              
Karine Bergès et al. (dir.), Résistantes, militantes, citoyennes. L’engagement politique des femmes 
aux XXe et XXIe siècles, Rennes, PUR, 2015, pp. 201-213. 
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transnacional dos conselhos nacionais das mulheres que 
constituem uma fonte privilegiada para tornar as mulheres visíveis 

num período em que não tinham o direito de voto, nem podiam 
ser eleitas. De facto, nos países contemplados nesse estudo as 
mulheres foram eleitoras e elegíveis sem restrições tardiamente: 
Uruguai (1932), França (1944), Itália (1945), Argentina (1947), 

Grécia (1952) e Portugal (1974).  
Depois de ter analisado os principais passos que levaram a 

formação dos conselhos nacionais das mulheres na América Latina 
e na Europa do Sul destacando os papeis de algumas mulheres, 
sera estudado o impacto da Primeira Guerra mundial. 

 
Génese dos conselhos 

 
O processo de criação quer do ICW quer dos seus conselhos 

foi demorado e no final do século XIX tinham aderido ao ICW os 
seguintes países: Canadá (1893), Alemanha (1897), Grã-Bretanha 
(1898), Suécia (1898), Austrália, Holanda e Dinamarca (1899). 
Portanto na Europa os primeiros a ligarem-se ao ICW foram os 
países do Norte. Na América Latina, a filiação ao ICW aconteceu 
mais tarde e não é por acaso que foram dois países do cone sul com 
estreitas ligações à Europa (Argentina e Uruguai) que iniciaram 
este processo que irá expandir-se nos anos vinte à outros países 
latino americanos: Chile (1923), Peru (1926), Brasil e Bolivia 
(1927). Nos congressos quinquenais do ICW, que tinham lugar em 

cidades e países diferentes existiam em 1904, dezesseis conselhos 
em Berlim; em 1909, dezanove conselhos em Toronto; em 1914, 
vinte e três conselhos em Roma. 

Sendo federações, os conselhos nacionais das mulheres 

tinham por objetivo de federar a maioria das associações de 
mulheres em cada país, tendo como efeito a heterogeneidade 
resultante dos grupos que aderiam. No obstante essa diversidade, 
convém sublinhar que de partida a maioria das associações 
federadas nos conselhos nacionais das mulheres tinham um cariz 
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filantrópico. Por exemplo, no caso argentino, o Consejo Nacional de 
Mujeres de la República Argentina (CNMA) tem as suas origens na 

Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires fundada em 1823 por 
Bernardino Rivadavia (1780-1845) que foi presidente da República 
argentina em 1826-1827. A Sociedad de Beneficencia era 
administrada por mulheres e tinha a sua frente a futura primeira 

presidente do CNMA, Alvina Van Praet de Sala. Outro exemplo é o 
caso Português cuja lista das associações filiadas no Conselho 
Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP), ilustra a importância 
atribuída à filantropia, como apontam os trabalhos de Costa 
(2007), Gorjão (1994), Esteves (2006), Cova (2011; 2017), Correia 
(2013). Da mesma forma, o Conseil National des Femmes Héllènes 
(CNFH) incluiu no seu começo associacões dedicadas à filantropia, 

como apontam os trabalhos de Avdela (2005), Psarra (2006; 
2007). Alias, com o objectivo de despertar a consciência das 
mulheres gregas através das obras de caridade, Callirhoe Parren 
participou activamente desde do fim do século XIX nos congressos 
internacionais feministas. 

Segundo a historiadora Leila Rupp (2005), o ICW conseguiu 
reagrupar um número importante de conselhos, totalizando, em 
1907, cinco milhões de mulheres e, em 1925, trinta e seis milhões. 
Estes números são provenientes dos próprios conselhos e devem 
estar inflacionados, mas não deixam de mostrar a capacidade de 
mobilização das mulheres à escala mundial. Em termos de 
membership, o CNMA começou por juntar trinta e três associações 

enquanto o seu homólogo português reagrupava vinte associações 
e no seu apogeu contava aproximadamente mil e quinhentas sócias 
(CARLSON, 1988; VASSALO, 2000). Já o Consiglio Nazionale delle 
Donne Italiane (CNDI) totalizava, poucos anos depois da sua 

criação, em 1907, uma centena de associações, como apontaram as 
pesquisas de Bartoli (1983) Tariconi (2003) e  Gori (2003). O 
Conseil National des Femmes Françaises (CNFF) quando nasceu 
tinha cerca de vinte e oito mil sócias, e chegou a ter cento e oitenta 
mil sócias no período entre as duas guerras mundiais (COVA, 
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2004; 2008; COHEN, 2003; PICARD, 1998) . Isto não significa que 
todas as associações de mulheres quisessem filiar-se nos conselhos, 

e existiam mesmo tensões e rivalidades várias quer no interior 
quer no exterior dos conselhos, e com o ICW. No entanto,  Gubin e 
Van Molle (2005 : 13) afirmam que os conselhos tinham um 
denominador comum: o de federar o máximo de associações 

graças a um programa muito abrangente. A originalidade do ICW 
vem do facto de ser «la seule association qui défend un 
programme universel et particulièrement large.» 

Copiando os estatutos do ICW, os conselhos afirmavam-se 
apolíticos e neutros e esses dois princípios tiveram como 
consequência uma ruptura com os movimentos de mulheres 
ligados aos partidos políticos e com os movimentos de mulheres 

católicas. O artigo 3 dos estatutos do ICW enunciava: «Le CIF n’est 
pas fondé dans une perspective sociale, religieuse ou politique 
particulière. Les questions politiques et religieuses ou de nature à 
affecter les relations de deux ou plusieurs pays sont exclues, à 
l’exception de celles qui touchent aux libertés fondamentales et aux 
droits de la personne» (GUBIN, VAN MOLLE, 2005 :45). Assim, os 
estatutos do ICW serviam de modelo aos conselhos nacionais das 
mulheres e a autonomia de cada associação neles filiada era 
limitada por estes. A estrutura dos conselhos, decalcada sobre o 
ICW, era hierarquizada, composta por um conselho administrativo, 
uma direção, uma assembleia geral e um conselho fiscal. Do ponto 
de vista financeiro, em conformidade com o ICW, os conselhos 

viviam do pagamento de quotas e de doações, o que dificultava as 
suas existências. Aliás, o próprio ICW não conseguia obter o 
pagamento das cotizações por parte de cada conselho. As 
dificuldades financeiras, partilhadas pelos conselhos, tinham como 

consequência que as sedes dos conselhos ficassem em casa ou no 
lugar de trabalho das suas presidentes que  faziam doações de 
modo a sustentar os conselhos, empenho pessoal que permitiu a 
sua sobrevivência ao longo dos anos. 
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Cada conselho tinha um programa muito abrangente, de 
forma a suscitar o máximo de adesões. Assim, o CNMA, segundo a 

Revista del Consejo nacional de mujeres, de abril de 1901, em sua 
página 11 afirmava que cada conselho  queria «dar oportunidad á 
todas las mujeres de la República para reunirse y conferenciar 
sobre las cuestiones relativas á la prosperidad de la sociedad y de la 

familia»  ; o CNFF pretendia «l’amélioration du sort de la femme 
au point de vue éducatif, économique, social, philanthropique ou 
politique» (COVA, 1997 : 134); o CNDI: «l’elevazione della donna, 
elevazione intellettuale, morale e materiale, affinché meglio e più 
efficacemente essa possa contribuire ad un armonico progresso 
nella famiglia e nella società»2 ; o CNFH insistia sobre «la nécessité 
d’unir nos efforts pour le succès de la cause féminine avec toutes 

les oeuvres existentes dans le pays, qui, par l’entremise du conseil 
national se trouvent en relations directes avec les grands 
mouvements féministes de l’étranger»3 ; o CNMP em seu 
programa geral queria federar as associações «que se ocupam da 
mulher e da criança» e de «coordenar, dirigir e estimular todos os 
esforços tendentes à dignificação e a emancipação das mulheres»4; 
o CNMU tinha por objectivo «establecer lazos de solidaridad entre 
todas las mujeres e asociaciones que se ocupan del adelanto social, 
intelectual, moral, económico y jurídico de la mujer»5.     

Filiar-se no ICW significava pertencer a um movimento que 
ultrapassava as fronteiras nacionais e dava força e legitimidade a 
cada conselho. Os passos antes de chegar à criação de cada um dos 

conselhos foram numerosos e, na impossibilidade de os mencionar 
todos, convém insistir sobre os papeis desempenhados por 
algumas mulheres. Na Argentina, se a presidência do CNMA foi 

                                                            
2 Sobre esta documentação:Che cosa è il Consiglio Nazionale delle donne italiane, s.l.n.d. 

3 Ver: «Autour du Conseil National des Femmes Héllènes», L’Héllènis, organe mensuel du conseil des 
femmes héllènes, Février 1924, p. 72. 

4 Ver: CNMP, Programa geral, Lisboa, s.d. 

5Ver: Acción Femenina, nº27, Marzo de 1920. 
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atribuida no dia 30 de Setembro de 1900 à Alvina van Praet de 
Sala, a fundação e o ativismo do conselho nos seus primeiros dez 

anos devem-se à Cecilia Grierson. Essa última, cujos pais eram 
escoceses e irlandeses foi a primeira medica em 1889 na Argentina. 
Tinha criado em 1885 uma escola de infermeiros e de infermeiras 
que colaborava com a Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires. A 

Isabel King que já tinha tentado fundar, em 1896 sem sucesso, um 
conselho nacional das mulheres, entrou em contato com Cecilia 
Grierson com o objetivo de criar um conselho e conseguiram 
juntar algumas personalidades da Sociedad de Beneficencia 
nomeadamente as duas futuras primeiras presidentes do CNMA: 
Alvina van Praet de Sala e Dolores Lavalle de Lavalle (1831-1926) 
(quem vai sucedê-la a frente do CNMA em 1916).  

Outros congressos foram também fundamentais no processo 
de fundação dos conselhos. Assim, a organização de dois 
congressos feministas internacionais, em 1900, quando teve lugar 
uma exposição universal, em Paris: «Oeuvres et institutions 
féminines» e «Condition et des droits des femmes», exprimem 
claramente a aspiração de criar o conselho francês. Na altura 
destes congressos, a presidente do ICW entre 1899 e 1904, a 
americana May Wright Sewall (1844-1920), que viajava pela 
Europa visando conseguir obter a formação de conselhos, desloca-
se a Paris para pedir às francesas a fundação de um conselho 
nacional, e participa nos congressos feministas acima 
mencionados. A 18 de abril de 1901, a comissão organizadora 

reúne-se numa assembleia constitutiva, e é fundado em Paris o 
CNFF. Os nascimentos dos restantes conselhos acontecerão 
também nas outras capitais – Atenas, Buenos Aires, Lisboa, 
Montevideo e Roma –, ilustrando o facto que a partida tratou-se de 

um fenomeno urbano. Os congressos do ICW serviam de 
catalisador para chegar a criação dos conselhos, e assim, o 
conselho italiano foi fundado pouco antes da realização de um dos 
congressos do ICW, que teve lugar em Berlim, em 1904. 

Este congresso do ICW de 1904 representa um marco na sua 
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história, assinalando uma ruptura entre as feministas, na 
sequência de discussões sobre a questão do voto das mulheres. 

Aquelas que davam proeminência ao direito de voto formaram a 
International Woman Suffrage Alliance (IWSA), presidida pela 
americana Carrie Chapmann Catt (1859-1947), que se 
desenvolverá separada do ICW. Os países membros fundadores da 

IWSA, além dos EUA, foram a Alemanha, a Austrália, a Dinamarca, 
a Holanda, a Inglaterra, a Noruega e a Suécia. Nessa altura, em 
muitos países, e mesmo nos EUA, as mulheres não podiam votar, 
nem eram elegíveis. O Estado do Wyoming tinha concedido o 
direito de voto às mulheres cedo, em 1869, mas era uma exceção, e 
foi apenas em 1920 que todos os estados da América acordaram 
em conceder o direito de voto às mulheres. A IWSA tornou-se 

muito ativa, ganhando a adesão de associações sufragistas de 
vários países, mas permaneceu sempre um movimento 
minoritário, não conseguindo reagrupar tantos membros como o 
ICW, porque este último tinha um programa mais abrangente. As 
relações entre o ICW e a IWSA eram tensas, oscilando entre 
cooperação e rivalidade. Houve algumas tentativas de fusão, sem 
êxito. 

O papel crucial dos congressos como motor para a criação de 
conselhos refletiu-se igualmente na fundação do CNMP, que se 
concretizou num dos congressos do ICW em Roma, em maio de 
1914, e que contou com mais de três mil participantes. Nessa 
altura, a francesa Ghénia Avril de Sainte-Croix (1853-1931) deu 

conta de uma carta da portuguesa Maria Clara Correia Alves 
(1869-1948), onde vinha escrito que o conselho tinha recebido a 
luz verde do ministro de Estado português, podendo assim filiar-se 
no ICW. Este pormenor ilustra mais uma vez um fator 

determinante na génese dos conselhos que é as relações pessoais 
que existiam entre várias mulheres, explicando a formação de 
redes que inauguram a constituição dos vários conselhos. Ghénia 
Avril de Sainte-Croix era também amiga da futura presidente do 
CNDI, a condessa Gabriella Spalletti Rasponi (1853-1931), e no caso 
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francês, o papel da americana May Wright Sewall foi essencial. As 
leaders do ICW através de numerosas viagens na Europa e também 

na América Latina, estabeleciam contatos com as futuras dirigentes 
dos conselhos.  

Eliane Gubin e Leen Van Molle (1997) argumentam que no 
que diz respeito a Portugal, existia uma estreita ligação entre o 

CNFF e o CNMP. Ghénia Avril de Sainte-Croix, a secretária-geral e 
futura presidente do conselho francês durante o período entre as 
duas guerras mundiais, estava em contacto com a primeira 
presidente do conselho português, Adelaide Cabete (1867-1935), e 
com a futura secretária-geral e vice-presidente do CNMP, Maria 
Clara Correia Alves. Ghénia Avril seria feita sócia honorária do 
conselho português, em 1920 ; era considerada pelas portuguesas 

como sendo a «madrinha» do conselho português. Tendo em 
conta também a característica de que nessa altura, o francês era a 
língua falada pela elite portuguesa (acontecia o mesmo em Itália, 
na Grécia, na Argentina e no Uruguay) resultou que os editoriais 
do boletim do CNMP escritos por Maria Clara Correia Alves fossem 
redigidos em francês, entre 1914 e 1916. Vários índices da revista 
do CNFH foram igualmente escritos em francês. A partir de 1904 
os relatórios do ICW passaram a ser editados em alemão, francês 
ou inglês, consoante as oradoras, e cinco anos mais tarde 
tornaram-se línguas oficiais nos estatutos. As dirigentes dos 
conselhos e do ICW tinham consciência da importância da língua 
como elo de comunicação; por exemplo, o facto da americana May 

Wright Sewall falar francês facilitou o estabelecimento de contactos 
com o CNFF. Esta consciência da relevância da língua tornou-se 
tão aguda que houve nos conselhos e no ICW várias tentativas, mas 
sem grande sucesso, de cursos de esperanto. O CNMP criou 

também para as suas sócias cursos de francês e inglês.  
A questão da dupla militância era comum às dirigentes dos 

conselhos. É elucidativo que quando a portuguesa Adelaide Cabete 
se tornou presidente do CNMP, já tinha uma experiência de 
militante feminista: fazia parte do Grupo Português de Estudos 
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Feministas criado em 1907 por Maria Veleda (1871-1955); tinha 
participado, em 1909, com Ana de Castro Osório (1872-1935) e 

Fausta Pinto da Gama na criação da Liga Republicana das Mulheres 
Portuguesas (LRMP), movimento ligado ao partido republicano 
que apoiou a queda da Monarquia Constitucional; e tinha fundado, 
em 1911, com Carolina Beatriz Ângelo (1871-1911) a Associação 

Portuguesa de Propaganda Feminista, liderada por Ana de Castro 
Osório. Várias feministas pertenciam à LRMP e ao CNMP: Maria 
Clara Correia Alves, Adelaide Cabete, Angélica Porto, Maria Veleda, 
etc. Uma outra figura destacada do conselho português e que teve 
um papel importante nas ligações internacionais foi Maria Clara 
Correia Alves, que acumulou as funções de secretária-geral do 
CNMP e diretora-gerente do seu boletim, conseguindo publicá-lo, 

mensalmente, entre 1917 e 1919. Era também uma das sócias 
fundadoras do CNMP. A acumulação de vários cargos no seio dos 
conselhos era prática corrente, bem como a subida na hierarquia 
passando de vice-presidente a presidente ou de secretária-geral a 
vice presidente (caso de Elina Guimarães (1904-1991) e Maria 
Clara Correia Alves). No CNFF, a presidente entre 1922 a 1932, foi 
Ghénia Avril de Sainte-Croix que anteriormente havia sido 
secretária-geral. A portuguesa Adelaide Cabete foi várias vezes 
diretora-gerente da revista do conselho, Alma Feminina, e escreveu 
mais de quarenta artigos dedicados sobretudo à saúde das 
mulheres, evocando nomeadamente os flagelos da tuberculose, do 
alcoolismo e da prostituição. Os conselhos bem como o ICW, 

tinham todos os seus órgãos de propaganda: L’Action Féminine 
(CNFF), Alma feminina (CNMP) Attività Femminile Sociale (CNDI) 
; Acción Femenina (CNMU), Ellenis (CNFH), Revista del Consejo 
Nacional de Mujeres (CNMA) dando muita importância à imprensa 

como meio de dar a conhecer as suas reivindicações e como elo de 
ligação entre os vários conselhos. De notar que todas estas 
publicações foram fundadas pouco tempo depois da criação dos 
conselhos e que a utilização da palavra feminina e não feminista 
nos títulos mostra a vontade de oferecer uma imagem 
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tranquilizadora dos conselhos. Aliás, nos países estudados, poucos 
jornais desta época ousam empregar a palavra feminismo ou 

feminista nos seus títulos. O que leva a interrogarmo-nos sobre a 
dificuldade para as mulheres de empregarem a palavra feminismo, 
porque é mal conotada e, segundo a sua opinião, as desacredita. 
Quando utilizada,como por exemplo no Conselho Nacional das 

Mulheres Portuguesas de 1916,  os conselhos sentiam-se na 
obrigação de acrescentar que «o feminismo não pretende a 
masculinização da mulher», mas a «dignificação e a emancipação 
das mulheres»6. A maioria das feministas dos conselhos da 
primeira vaga na Europa do Sul e na América Latina receiava 
suscitar a rejeição, e queriam demarcar-se das ações violentas das 
sufragistas inglesas e americanas.  

Na génese do conselho italiano, foi determinante o papel de 
uma canadiana, Sophie Sandford, que se deslocou a Roma como 
delegada do ICW em 1899, para se encontrar com a condessa 
Lavinia Taverna, futura vice-presidente do conselho italiano. A 
condessa Lavinia Taverna estava à frente da Federazione Romana 
delle Opere di Attività Femminnile, que reagrupava, em 1901, cerca 
de quarenta associações de mulheres, muitas das quais eram 
associações filantrópicas. Perante estas associações, Sophie 
Sandford (que estava também em contacto com Sarah Monod e 
Ghénia Avril de Sainte-Croix) expõe os objetivos do ICW e é 
formado um comité fundador para criar o conselho italiano, o que 
acontecerá em 1903.  

No Uruguai, foi graças a Paulina Luisi (1875-1949) que foi 
fundado, em Montevideo, o CNMU no dia 30 de Setembro de 1916, 
exatamente dezaseis anos depois do seu homologo argentino. 
Paulina Luisi era, a semelhança da Cecilia Grierson, a primeira 

mulher medica em 1908 do seu país. Tinha igualmente pais 

                                                            
6 Sobre esse assunto pode-se pesquisar na seguinte documentação «Conselho Nacional das Mulheres 
Portuguesas», Boletim oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, Fevereiro de 1916, n° 
5, p. 60. 
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estrangeiros (Francês e Italiano). Grande figura do movimento 
feminista uruguiao, Paulina Luisi era membra fundadora do 

partido socialista do Uruguai e tinha estreitas ligações com as 
Portuguesas do CNMP e representou várias vezes o conselho 
português nos congressos do ICW. No Uruguai, Paulina Luisi 
fundou os dois primeiros sindicatos de mulheres (la Unión de 

Telefonistas y el de Costureras de Sastrerías).  
Algumas presidentes dos conselhos nacionais das mulheres 

tiveram um papel importante no ICW: Isabelle Bogelot foi a 
primeira tesoureira; Cecilia Grierson foi vice-presidente honorária; 
Ghénia Avril de Sainte-Croix foi vice-presidente durante várias 
décadas; Gabriella Spalletti Rasponi foi eleita em 1910, a segunda 
vice-presidente. Essas mulheres pertenciam a uma elite que tinha 

meios financeiros e tempo para tomar conta dos conselhos e para 
dedicar-se ao ICW. 

Uma outra característica partilhada pelos conselhos e pelo 
ICW é a longa duração do leadership das presidentes. Adelaide 
Cabete manteve-se à frente da presidência do CNMP durante mais 
de vinte anos, até ao seu falecimento, em 1935; Ghénia Avril de 
Sainte-Croix foi presidente do CNFF dez anos entre 1922 e 1932; 
Gabriella Spalletti Rasponi dirigiu o conselho italiano quase três 
décadas; Alina van Praet de Sala ficou a frente do conselho 
argentino desde da sua fundação até 1916. Estas figuras 
carismáticas ajudaram a identificar cada um dos conselhos com as 
suas dirigentes, à semelhança do ICW, cuja presidente, a marquesa 

escocesa Ishbel of Aberdeen and Temair, conhecida por Lady 
Aberdeen (1857-1939), manteve a liderança praticamente sem 
interrupção durante mais de quarenta anos. Esta prolongada 
duração do exercício de poder das presidentes suscitou discussões 

no seio dos conselhos. Da mesma forma, foi alvo de críticas a 
escolha das leaders em meios abastados. De facto, as origens 
sociais das dirigentes dos conselhos mostram que muitas vezes são 
oriundas de ambientes privilegiados e, às vezes, aristocráticos, 
sendo o caso italiano um exemplo paradigmático. De forma 
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semelhante, a presença aristocrática dentro do ICW é notável no 
período estudado. Além de Lady Aberdeen, uma outra presidente 

provém da nobreza: a baronesa belga Marthe Boël (1877-1956), 
que foi presidente do ICW entre 1936 e 1947. Apesar do ICW ter 
nascido de uma iniciativa própria dos Estados Unidos da América e 
ter tido como primeira presidente uma americana, logo a seguir e 

durante todos os anos contemplados nesta investigação, a maioria 
das presidentes pertenceu à aristocracia europeia. Marthe Boël 
recebeu uma educação religiosa, facto que remete para a 
importância do peso da religião na militância destas mulheres, 
apesar de os conselhos se afirmarem incessantemente neutros; o 
próprio lema do ICW «Fais aux autres ce que tu voudrais que les 
autres te fassent» referencia o Novo Testamento. A composição e a 

direção do CNFF mostra claramente a componente da burguesia 
protestante. Na frente do CNFF, logo na sua fundação, 
encontramos três protestantes: Isabelle Bogelot (presidente 
honorária), Sarah Monod (presidente) e Julie Siegfried (vice-
presidente), o que não foi do agrado das mulheres católicas, que 
designam o conselho como sendo uma «grosse machine 
protestante » (COVA, 1997: 133). 

Os conflitos entre as mulheres dos conselhos e as associações 
de mulheres católicas foram as vezes agudos. No primeiro 
congresso organizado pelo CNDI em Roma, em 1908, houve uma 
polémica com estas últimas na sequência de um relatório sobre o 
ensino da educação religiosa nas escolas. A imprensa católica 

italiana fustigou a presidente do CNDI e acusou o congresso de 
estar sob o controlo da maçonaria. No que diz respeito a Portugal, 
as dirigentes do CNMP eram todas maçónicas. Salienta-se também 
um antissemitismo, mais ou menos virulento, por parte de certos 

grupos de mulheres católicas que impediram uma eventual aliança 
com as mulheres judias, cujo número era importante no seio da 
direção do CNFF. Este antissemitismo estava presente em França, 
Itália, Grécia, Portugal e no ICW. A título ilustrativo, quando Lady 
Aberdeen, em 1928, pretendeu que a sua sucessora fosse Alice 



202 | Perspectivas transculturais e transnacionais de gênero 
 

Salomon, o conselho nacional das mulheres alemãs opôs-se, e 
acabaria por ser uma belga a ser eleita, a baronessa Marthe Boël. 

Se a Argentina, França, Itália, Portugal e Uruguai são países 
predominantemente católicos, no conjunto de conselhos filiados no 
ICW antes da Primeira Guerra Mundial, verifica-se que 
representam menos de um terço do total dos países filiados, sendo 

a maioria dos conselhos provenientes de países calvinistas ( 
GUBIN; VAN MOLLE,  2005). Os congressos podiam dar origem a 
quebras no seio dos conselhos. Um exemplo aconteceu em 1910 
quando a Cecilia Grierson participou num congresso feminino 
internacional e o CNMA discordou e decidiu organisar o seu 
proprio congresso concorrente nesse mesmo ano. Resultou o 
desagrado e a saída da Cecilia Grierson do CNMA justificando que 

não tinha gostado da orientação tomada pelo conselho acusando-o 
de não se preocupar suficientemente das questões sociais. Apesar 
desses acontecimentos, comvém sublinhar o facto de os conselhos 
terem um denominador comum: o de se organizarem à escala 
mundial, federando o máximo de associações e atuando com a 
mesma estratégia reformista.  

 
Uma estratégia reformista 

 
A posição social das leaders dos conselhos facilitavam as 

ligações com os homens politicos. Os conselhos tinham um acesso 
privilegiado à elite política de cada pais e tornaram-se grupos de 

pressão. Os conselhos praticavam a tática dos pequenos avanços e 
procuravam apoios no meio político a fim de tentarem influenciar 
a legislação, sem preocupações de cor política e com a consciência 
de que a sua margem de manobra era limitada devido ao facto de 

as mulheres não terem direito de voto. Ficar de fora do ativismo 
político era uma atitude adotada por uma minoria de feministas 
que não pertencia aos conselhos; já estes queriam pedir reformas 
que achavam razoáveis. Esta estratégia reformista mostra o 
pragmatismo e a vontade de efetivar mudanças. Para as obter, os 
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conselhos atuavam através de várias secções, à semelhança do 
funcionamento do ICW, mostrando quais eram as prioridades. 

No ICW, as primeiras secções, fundadas em 1899, foram a da 
Imprensa (o que ilustra, mais uma vez, a importância que tinha a 
ligação entre o ICW e os conselhos e ainda como o público mais 
vasto) e a da Paz, seguida da Contra o Tráfico de Brancas, em 1904. 

Em 1909, seguiram-lhes as secções da Educação, da Saúde Pública 
(presidida por Lady Aberdeen, que se dedicava à luta contra a 
tuberculose), e da Migração e Emigração. Esta última funcionava 
sob a presidência da condessa italiana Maria Lisa Danieli Camozzi e 
preocupava-se com as condições de viagem das futuras 
emigrantes. É de notar a importância da secção contra o tráfico das 
brancas que pedia a supressão da prostituição. No ICW esta secção 

foi presidida por Ghénia Avril de Sainte-Croix durante trinta e dois 
anos, ou seja até 1936. Paulina Luisi era também uma ativa 
defensora da abolição do tráfico das brancas e nomeadamente da 
«importação» de prostitutas da Europa para  Montevideo e Buenos 
Aires.  

No seio do CNDI, existia um Segretariado femminile per le 
donne e i fanciulli emigranti dirigido por Maria Lisa Danieli 
Camozzi, mostrando como o fenómeno da emigração foi 
importante na Itália. Desde 1901, os italianos eram em França, o 
grupo mais numeroso de imigrantes: em 1911, os 419 200 
imigrantes italianos representava 36,1% da «população 
estrangeira». O CNDI queixava-se da má recepção, por vezes, 

reservada para as Italianas na França. As outras secções do CNDI 
tratavam da protecção da maternidade, do divórcio, do direito de 
voto, da investigação de paternidade e da revisão do código civil, 
etc. No Uruguai, os estrangeiros formavam 17% da população total 

em 1908 e concentravam-se em Montevideo. Na Argentina, um 
terço da população era estrangeira e 80% tinham raízes nos 
imigrantes chegados no século XIX. 

De forma semelhante, através de várias secções (Assistência, 
Higiene, Educação, Legislação, Paz, Sufrágio, Trabalho, secção 
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Contra o Tráfico de Mulheres e para a Unidade para a Moral, 
Cinema, Rádio, Imprensa, Arte), o CNFF optou por uma estratégia 

que lhe permitia conseguir apoio dos políticos. É difícil resumir as 
reivindicações do CNFF bem como dos outros conselhos, assentes 
sobre um conjunto considerável de temas, que evoluem ou se 
mantêm constantes ao longo dos anos. Assim, entre os que 

permanecem no CNFF, figuram, sem qualquer preocupação de 
ordem, os de combate contra a prostituição, a pornografia, e o 
«despovoamento», considerados como autênticos «flagelos 
sociais». A questão da moral é igualmente fundamental para o 
CNFF, a tal ponto que lhe é consagrada parte de uma secção: a 
secção Contra o Tráfico de Mulheres e a de Unidade para a Moral. 
Uma análise rápida do trabalho realizado pelas diferentes secções 

evidencia que as de Assistência e de Higiene se concentram na luta 
contra a tuberculose e o alcoolismo (sendo este último considerado 
como um «perigo nacional»), sobre a questão das creches, e sobre 
a melhoria do alojamento operário. Da mesma forma, pouco tempo 
depois da sua fundação o CNMU lançou uma campanha contra a 
tuberculose e o alcoolismo. Era também objetivo do CNMP 
«defender tudo o que diga respeito à melhoria das condições 
materiais e morais da mulher, especialmente da proletária: 
remuneração equitativa do trabalho, proteção à criança contra os 
maus-tratos e exigência de trabalho superior às suas forças; 
higiene das grávidas e puérperas; repressão do tráfico das brancas; 
protesto contra a prostituição de menores». Tratava-se de um 

vasto programa no seio do qual eram reclamados direitos para as 
mulheres, particularmente no que respeitava ao cumprimento dos 
seus deveres. A secção de legislação do CNFF pedia a contabilização 
do trabalho doméstico das mulheres casadas, dedicava-se a fazer 

votar diversas propostas de leis e não deixava de se preocupar com 
a sua correta aplicação, tais como aquela que proibia o trabalho 
noturno às mulheres e às crianças, ou a que autorizava a 
investigação de paternidade (1912). Várias secções no CNFF 
efetuavam estudos conjuntos: as da Higiene, Legislação e Educação 
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tratavam da educação sexual; as da Higiene e da Unidade para a 
Moral tentavam lutar contra as doenças venéreas.  

Sem entrar mais em pormenores sobre todas as 
revindicações pedidas, que abarcavam várias áreas, salienta-se a 
existência de uma agenda comum aos conselhos, que, segundo a 
historiadora Gisela Bock assentava em «Education, employment 

and civil code reform were issues everywhere at the time the 
organizations were being formed» (BOCK, 2002 : 121). De facto, a 
educação era uma grande preocupação dos conselhos. O segundo 
congresso organizado pelo conselho italiano em 1912 incidiu sobre 
a educação. Os conselhos organizavam conferências educativas 
como meio de propaganda e de promoção da ideia de que as 
mulheres deviam ter acesso à educação. Este era o verdadeiro 

cavalo de batalha das feministas. Em Portugal, a taxa de 
analfabetismo era alta (75% em 1911) e mais elevada entre as 
mulheres (56,8%). A secção de educação do CNFF preocupava-se 
com problemas tão diversos como as equivalências dos diplomas 
femininos, a preparação de raparigas para o baccalauréat, a 
educação sexual integrada no programa de todas as escolas, a 
igualdade dos salários femininos e masculinos em todos os graus 
de ensino, a questão da inspeção feminina. A secção de educação 
do ICW era presidida por Ogilvie Gordon que apresentou num 
congresso do ICW em Roma, em 1914, uma comunicação sob a 
delinquência dos jovens. Foi igualmente em Roma que foi criada 
uma comissão do trabalho feminino no ICW, cujo funcionamento 

foi interrompido com o desencadear da Primeira Guerra Mundial e 
recomeçou nos anos vinte.  

Relativamente à questão do trabalho, houve muitos debates 
dentro de cada conselho, pró e contra, uma legislação protetora do 

trabalho das mulheres. De uma maneira geral, os conselhos 
optaram por defender uma posição favorável à proteção. 
Pronunciaram-se a favor da legislação de proteção da maternidade 
e da proibição do trabalho noturno para as mulheres e as crianças. 
Reivindicavam também que para trabalho igual, salário igual. O 
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CNMU conseguiu, através de lobbying junto dos deputados, a 
promulgação em 1918 da ley de la silla que permitia as mulheres 

empregadas descansar sentadas numa cadeira. Os conselhos queriam 
defender o direito ao trabalho das mulheres casadas, que eram 
tratadas como menores nos códigos civis, devendo pedir sempre a 
autorização do marido. A esse respeito, a influência do código civil de 

Napoleão de 1804, ultrapassava as fronteiras francesas, inspirando o 
código italiano de 1865, o português de 1867 e o uruguaio de 1868. 
Este código era para as feministas da primeira vaga alvo de inúmeras 
críticas, tendo estas conseguido a modificação de alguns artigos. 

Outro tema considerado muito importante pelos conselhos, era 
a obtenção do voto para as mulheres, pedida através da secção do 
Sufrágio. No CNFF, era re- clamada a participação e a elegibilidade 

das mulheres nas eleições municipais, antes da reivindicação do 
sufrágio universal. Isto ilustra perfeitamente a estratégia de pequenos 
passos do CNFF, ou seja, a de um feminismo «sábio e ponderado», 
que evidencia o seu pragmatismo. A ideia subjacente era que «ao 
limitar assim as nossas reivindicações, podemos transpor com mais 
segurança este primeiro passo na arena política e dar aos espíritos 
timoratos uma garantia de sabedoria e de ponderação»7. À 
semelhança do CNFF, os outros conselhos consideravam o voto como 
um meio para obter outras reformas.  

Sobre o plano cronológico, a maior parte dos movimentos de 
mulheres atingiu o seu apogeu em vésperas da Primeira Guerra 
Mundial. Um mês antes do deflagrar da guerra, no dia 5 de Julho as 

feministas francesas fizeram uma grande manifestação junto à estátua 
de Condorcet em Paris marcando o apogeu do movimento feminista. 
A Grande Guerra marca uma ruptura na comunicação entre os 
conselhos. 

 
« Servir a Patria » durante a Grande Guerra 

                                                            
7 Sobre esse tema ver a documentação: «Le Suffrage des femmes», L'Action Féminine. Bulletin 
Officiel du Conseil national des femmes françaises, 1 de Junho de 1909, n° 3, p. 47. 
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Os paises estudados não participaram no conflito com a 

mesma intensidade. Uma cronologia dos acontecimentos ilustra as 
diferenças com as várias datas de entrada na guerra contra 
Alemanha: 3 de Agosto de 1914 (França); 9 de Março de 1916 
(Portugal); 27 de Agosto de 1916 (Itália); 2 de Julho de 1917 

(Grécia) e 7 de Outubro de 1917: Uruguai rompe relações 
diplomáticas com Alemanha. O impacto da Grande Guerra foi 
reduzido na América Latina tanto mais que a Argentina ficou 
neutra durante o conflito. Aliás, é só depois da entrada na guerra 
no 6 de Abril de 1917 dos EUA que a Grécia e o Uruguay tomam 
parte no conflito. Para os outros paises envolvidos na guerra, a 
prioridade é dada à União Sagrada : o patriotismo e o nacionalismo 

são exacerbados. As feministas dos vários conselhos nacionais das 
mulheres da Europa do Sul pedem às mulheres que sirvam os seus 
países, deixando de lado as suas reivindicações. A ênfase é posta 
nos deveres das mulheres. Consequentemente, a obtenção de 
direitos é colocada de lado e a comunicação entre os conselhos 
diminui.  

Assim, a maioria das feministas dos conselhos decidem dar 
prioridade ao esforço de Guerra. Por exemplo, no caso francês a 
presidente do CNFF, Julie Siegfried (1848-1922) pede logo em 
Agosto de 1914 as dirigentes do conselho de servir a França: no dia 
25 de Agosto, ela emite um comunicado sugerindo a mobilização 
das mulheres em torno da guerra. Em dezembro desse ano o 

conselho francês organiza sob a direcção de Marguerite Pichon-
Landry (1877-1972) que será mais tarde, nos anos trinta, 
presidente do CNFF, um gabinete de informações das famílias 
dispersas e no início de 1915, o gabinete da atividade feminina 

subvencionado pelos Ministérios da guerra e do armamento. São 
igualmente criadas creches, especialmente nas fábricas de guerra. 
No congresso da Haia sobre a paz que teve lugar em 1915, as 
Francesas não querem participar. Dos países estudados apenas a 
Itália manda uma delegada, uma jornalista socialista Rosa Genoni 
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(1867-1954). Em 1916, é fundada em Paris uma secção de Estudos 
Femininos no Museu social em França onde o ministro socialista 

do armamento, Albert Thomas (1878-1932) vai escolher dez 
mulheres num total de 45 membros para formar um comité do 
trabalho feminino na subsecretaria de Estado da Artilharia e das 
munições, cuja finalidade é gerir a mão de obra feminina nas 

fábricas de guerra e que está na origem da Escola técnica das 
superintendentes de fábricas. A escola foi inaugurada em Paris em 
1917 e a francesa Cécile Brunschvicg (1877-1946) do CNFF, 
participou ativamente à sua fundação. Durante os quatro anos de 
guerra, as relações entre os conselhos vão manter-se, mas com um 
ritmo muito reduzido, visto que a prioridade é o esforço de guerra. 
Servir ficou lema para os conselhos que queriam mostrar o seu 

patriotismo e o cumprimento do seus deveres. O apoio dos 
conselhos ao esforçõ de guerra tomou diversas formas: assistência, 
beneficência, caridade, criação de ateliers de costura chamados 
«ouvroirs» em França; recolha de donativos, apoio moral aos 
soldados com as madrinhas de guerra, visitas aos feridos nos 
hospitais, etc. Em Portugal, foi criada em Março de 1916 a Cruzada 
das Mulheres Portuguesas liderada por Elzira Dantas Machado 
(1865-1942), mulher do presidente da República, Bernardino 
Machado (1851-1944). O objetivo da Cruzada era de apoiar os 
soldados e prisoneiros de guerra e tinha origem na Associação 
Portuguesa de Propaganda feminista que era filiada no CNMP.  

O papel da censura durante a guerra fez que os orgãos de 

propaganda dos conselhos ficassem reduzidos. Em Portugal, o 
boletim oficial do CNMP passou a intitular-se Alma feminina a 
partir de janeiro de 1917 e publicou apenas sete números durante a 
guerra. Os artigos oscilam entre o patriotismo apelando ao dever 

de mobilização e do auxílio e o pacifismo denunciando os horrores 
da guerra. As hesitações entre os dois ismos patriotismo e 
pacifismo estiveram presentes quando as feministas portuguesas 
do conselho ponderaram a sua participação no congresso pacifista 
da Haia em 1915 para finalmente desistir seguindo a recomendação 
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da Lady Aberdeen, enviada a todos os conselhos nacionais de 
mulheres. Alias durante os anos de guerra não houve nemhum 

congresso internacional organizado pelo ICW. Do lado do conselho 
francês a recusa a participação no congresso pacifista da Haia em 
1915 foi imediata e o conselho ordenou rapidamente às francesas o 
cumprimento dos seus deveres cointribuindo para o esforço de 

guerra e excluiu do CNFF a feminista pacifista Gabrielle Duchêne 
(1870-1954). Minoritárias eram as vozes pacifistas no seio dos 
conselhos. Uma ideia que dominava os conselhos durante toda a 
duração da guerra, é que as mulheres «adquiram hábitos de 
iniciativa e de responsabilidade, constituindo um desperdício não 
os aproveitar depois da guerra» (GUYOT, 1915, p 63). Os conselhos 
esperavam conseguir obter alguns direitos depois da guerra, 

nomeadamente o direito de voto, o que não aconteceria nos países 
estudados.  
 
Em jeito de conclusão 

 
As dirigentes dos conselhos nacionais das mulheres na 

América Latina e na Europa do Sul formavam uma elite urbana de 
mulheres que circulava entre as diversas capitais onde nasceram os 
conselhos: Atenas, Buenos Aires, Lisboa, Montevidéu, Paris e 
Roma. Os intercâmbios, mobilidade, circulação e formação de 
redes entre as mulheres mostram os contactos estabelecidos entre 
os conselhos que tentavam participar na vida política de cada país. 

Uma abordagem transnacional destas federações ilustrou a 
importância da matriz Americana: os conselhos tinham como 
característica comum o facto de o processo das suas formações e as 
suas principais linhas de atuação partirem do mesmo campo de 

influência, o ICW. Estas federações escolheram uma estratégia 
reformista e funcionaram como grupos de pressão. No plano 
cronológico, a maior parte dos movimentos de mulheres europeus 
ganhou forma no fim do século XIX e atingiu o seu apogeu em 
vésperas da Primeira Guerra Mundial, período que é considerado 
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como sendo a Belle Époque dos movimentos das mulheres. De 
facto, o auge dos conselhos argentino, francês, italiano e grego 

situa-se previamente ao deflagrar da Grande Guerra, enquanto 
para os conselhos português e uruguaio (respetivamente fundado 
pouco tempo antes do inicio da Grande Guerra e no meio do 
conflito), o período de ouro acontece mais tarde nos anos vinte (no 

caso português antes do golpe militar de 1926). Procurando ser 
uma contribuição para a história do associativismo das mulheres, 
para a história das mulheres da primeira metade do século XX e 
para a história contemporânea tout court, os conselhos nacionais 
das mulheres são uma fonte privilegiada de estudo para tornar as 
mulheres visíveis durante este período que estão fora do sufrágio.  
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