
Hopkins University. Docentes de todos os seis departamentos da FAFICH assistiram 
às falas dos Hil l, junto com professores do CEDEPLARJFACE, e das acu ldades 
de Biblioteconomia e de Educação, bem como professores da Universidade 
Federal de Ouro Preto. Tratava-se de um verdadeiro happening acadêmico no 
qual ninguém se importava com os murmúrios d colegas ajudando-se na 
compreensão do inglês. Bem diferentemente do desenrolar de um semestre 
normal, a freqüência aumentava a cada aula Um dado importante: Christopher 
assistia às au las de Bridget, e Bridget às de Christopher. Assistir é maneira de 
dizer- mais certo seria o verbo participar. A troca de olhares corroborativos 
entre os dois tornou-se uma constante revelação de um relacionamento de 
colaboração profunda. Durante a primeira aula de Christopher- a mais auto
biográfica - houve momentos em que ele visivelmente se emocionou, e Bridget 
também, mas conteve-se, no melhor estilo britânico. Já as aulas de Bridget 
provocaram no marido expressê5es faciais que denunciavam o orgulho pelas 
realizações acadêmicas da esposa. Era a parceria viva e de efeitos contagiantes 
pois, nas discussCes que se seguiram às exposiç6es, o clima lornava-se cada 
vez mais familiar. É paraicularmente lamentável que não tinha sido possfvel 
reproduzir essas discussões, devido a falhas no sistema de gr vação. Mas fica 
aqui registrado o genufno afeto que se desenvolveu entre os visitantes e a 
variada turma, e que hoje suscita saudades de ambos o lados do Atlântico. 

O trabalho dos Hill, aqui , terminou num chuvoso sábado, quando embarca
ram no a reporto de Confins rumo a Londres e a uma séne de compromissos 
acadêmicos a partir da segunda-fe ira seguinte. Já o trabalho da editora da 
VARIA HISTORIA apenas começava. O impacto e óbvia import~ncia da visita até 
que facilitaram o angariamento dos recursos necessários para o presente 
número da revista - tarefa esta normalmente das mais ingratas para os respon
sáveis pelas publicações universitárias no Brasil. Restava a preparação dos 
textos. Ora, é por demais conhecido que a tradução de boa qualidade torna-se, 
cada ve~ mais, uma raridade, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. No 
caso das au las do Professor Hi ll, baseadas em escassas anotações, as dificul
dades mul ti p licaram-se, pois o registro limitou-se às gravações, implicando uma 
etapa inicial de transcrição. (A Professora Hill gentilmente cedeu cópias de 
textos preparados) . A editora, Professora Betânia Gonçalves tgueiredo- com 
o freqüente auxílio do Professor Ciro Flávio Bandeira de Melo - , foi incansável 
na busca pela perfeição, como o leitor haverá de verificar. 

Assim como a visita de Christopher e Bridgel Hil l já constitui um marco 
histórico para o Departamento de História da UFMG e seu Programa de Pós-Gra
duação, acreditamos que esta publicação também o será, por registrar momen
tos tão memoráveis de nossa vida acadêmica. 

Douglas Cole Libby 

BRIDGET HILL 

Para onde vai a 
história da mulher? 

História da mulher e 
1 

história social - juntas ou separadas? 

Depois de mais de trinta anos de grandes realizações no campo da história 
da mulher, com a expansão do trabalho para quase todos os periodos e a 

x !oração de novas áreas de interesse, pode parecer irônico que a pergunta 
nd vai a história da mulher?" precise ser fei ta. Contudo, há uma 

ue a história da mulher, no momento presente, acha-se em 
< 1111 ,ui l 1cl não arque tenham-se esgotado as idéias, mas pela diversidade 
dt~• 1 J 1n. A ht tóno da mulher tem sido ampliada ponto de tornar-se quase 
111 , .t lllll('dV I .rn 1 lflção ao que era trin ta anos atrás. Entretanto. existe hoje 
11111• 1 111 1 r hvn1 q nr-1, o r e o que é e o que não é válido na história da mullher, o 
I'' : ,, • lit •v( w1 wlc.u J, 1 ndo ou não, e tanta energ ia tem sido dispend!da nos 

ltlll(ll<;' , 111u 'ITHI IJ, t s acrimoniosos entre historiadores - freqüentemente os 
1111 li'• I<'' p • il t~du·, c 1Uci110s - com pontos de vista defendidos com convicção 
to~c . lp.IIXCltl.u I, 1, qu tniJ\to sentem-se mais confusos do que nunca. Em um 

lJ t n • 1 •;ltl 1 • LJn1 los m novembro de 1990, sobre "O q e se deveria estar 
f, 1 n o ntlht lótlit fl'l mulher", uma das mais destacadas pioneiras da história 
d mull1 1 onl , ou .orn 111st -za que dez anos antes ela "linha uma percepção 
muito cl 10 d 011 1 n 111 ·tóna a mulher deveria estar sendo feita ... Hoje, eu 

no · c ri< do rumo que nós dever! amos tomar" . Contudo, ela 
cr se nt u, '' .t[Junl m ó feita com muito mais freqüência". 
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Embora eu seja geralmente a lavor de manter uma grande. diversidade de 
abordagens à história da mulher -e relute em fechar qualquer via - as que 
existem hoje são muita diferentes, e nem sempre são compatfveis entre si . Como 
Linda Gordon observou, "É errado concluir, como muitos têm feito, que por não 
haver, talvez, um caminho certo para Os historiadores da mulher segtJirem, não 
há caminhas errados''. Eu quero considerar alguns das caminhos sugeridos e a 
natureza das disputas sobre eles, que têm gerado tamanha troca de inv ctivas. 

Há quem afirme - como mais recentemente o fez Judith M. Berme'lt em 
Gender and History que o problema de boa parte da história recente d~r mulher 
é ter-se afastado progressivamente de uma perspectiva femtr\ista, e qr1e o 
feminismo agora "tem um enraizamento inseguro e desgastado" na hr tórra da 
mulher. Tal argumento traça uma distinção entre "história da mrJiher" "I ~ r s l ó ría 
feminista ", rigorosamente definidas por Bennett coma respectivarnent , "traba
lha histórico sobre a mulhef" e ''trabalho histórico inspirado pela pr OC:ltpação 
com a opressão passada e presente da mulher". Há um consen o J 1,11 LI que 
a história das idéias feministas e o feminismo são uma parte vital rlA l1i• tó1 10 da 
mulher. Com efeito, muito da grande expansão na história da mull~c)r r k~sd<:l os 
anos 60 ganhou fmpeto com o feminismo do movimenlo cl · rrHJ ih 11 ~ qu 
irrompeu naquela época. Pareceria quase inconcebível qr 1e tJm di ,,,, ,.tónn cJa 
mulher pudesse chegar a contemplar o rompimento de seus l r~çn mrn n 
femin~smo, mas serã isto assim tão diferente de sugerir - cl , aor lo corn a 
definição de BennetL -, que possa haver espa.ço tanto para s l1i ·lónn ri 1 rrul lh r 
quanto para a história feminista'? 

8n parte, a ameaça de tal rompimento é atríbufda ao dese!o Jr ilpfllllJIJar 
a academia, de aparecer academicamente respeitâvel , de man ll t l rl qnnhar 
reconhecimento por ~arte de universidades e outros. De falo, u ;u~ J''"' nlo 
sugere outra crltíca a recente história da mulher a de que st p 'ICI u sua 
atração para as bases do movimento de mulheres-mulheres Màu r~ < .. n l r 111cas 
antes bastante ansiosas em saber mais sobre a istória da mull1 L I xpr h oes 
tais como "opressão masculina", argumenta-se, têm sido substituf ld por 1'su
bordinação da mulher" ou "desigualdade dos sexos", expressa CJ I II con rde
radas muito menos ofensivas. Tais argumentos não devem ser l~vWt1Hft1 nte 
desconsiderados, país pedem atenção . 

O argumento de que a história da mulher não é mais "históna f nllr1i. tr:l' ' I va 
ao argumento adicional de que história teminista significa uma histó1 i ~1 tlrr flH JII1er 
enfocada na opressão passada da mulher. Dizem-nos que histor i dares da 
mulher devem começar a procurar respos tas para esta pergunta fur~d rn ntal: 
"Por que e como a opressão da mulher tem resisti do por tanto tempo m t( ntos 
cenários históricos diferentês?'. Em outras palavras, a história da mulher d ve 
estar relacionada, em primeiro lugar, com a história do patriarcado O gên ro, 
argumenta-se, é a principa l fonte de opressão na sociedade. Se Isto sugere a 
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história da mulher como uma históri a da sua subordinação, também sugere 
concentrar na esfera separada da mulher. Exclui das dos oomlnios masculinos, 
as mulheres ficaram confinadas pelo conceito que as irmana- a noção de uma 
única comunidade de mulheres com raizes na opressão que todas partilhavam. 
e desenvolvendo uma cul tura feminina separada. Argumenta-se que é neste 
conceito de estado ou condição de mulher, de esfera separada e de cultura 
separada da mulher que a história da mulher dever-se-ia concentrar. Na realida
de, eu penso que todas concordarão que es ta foi verdadeiramente a inspiraç o 
por trás da história da mulher nos Estados Unidos nos primeiros dias do 
movimento de mulileres. 

Em resposta a tais argumentos, sugere-se que "feminismo" é uma palavra que 
precisa ser usada com muita cuidado em relação ao passado, antes que tivesse 
qualquer significado reconhecido. Nem sempre ela é uti lizada assim, Por exem
plo, ao escrever sobre a poetisa Anne Finch, Condessa de Winchilsea (1661 
1J720) e sobre Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), uma autora recentemen
te sugeriu que, embora se indignassem "com a depreciação convencional da 
mulher, ... nenhuma era uma feminista sistemática ' l Está clara que a autora 
estava pensando exclusivamente em termos feministas contemporâneos quan
do usou o termo 'feminista sistemática' -embora ainda assim pudesse haver 
alguma discordância acerca do que ela quis dizer exatamente- e julgando a 
Condessa de Winchi lsea e Lady Mary Wortley por padrões atuais intei ramente 
divorciados do contexto no qual elas viveram e escreveram. Mas nossa própria 
compreensão do feminismo, sugere-se, pode ter pouca ou nenhuma relevância 
para a compreensão daquele de nosso passada e, sem dúvida, para o de outros 
pafses e culturas. Há um perigo real, como adverte uma historiadora, em ver o 
passado "como uma função de, e um instrumento para, o presente", impedindo 
assim ''um verdadeiro diálogo com as mulheres do passado". Portanto, se 
alguém procurar no passado por um feminismo como ele é compreendida hoje, 
ou vai ficar desapontado ou, muito mais insidioso, poderá pensar que descobriu 
o que procurava, mas a custo de passar por cima de outros aspectos do passado 
das mulheres que são cruciais para que possamos compreendê-las. 

Estive falando como se o feminismo hoje fosse, ele próprio, um corpo 
imutável de idéias Nada poderia estar mais distante da verdade, pois se a 
história da mulher tem-se desenvolvido e mudado nos ú[timos trinta anos, da 
mesma forma o tem o feminismo. Aconteça o que acontecer, nós não estamos 
mais naquele período temerário dos primeiras anos do movimenta de mulheres, 
e tentar voltar atrás no tempo para recuperar a fmpeto inicial ou as primeiras 
convicções feministas seria absurdo. Como Lyndal Roper argumentou, "isto 
também pode ser uma receita para uma política conservadora, um apego às 
certezas morais de um momento histórico passado''. 

Alguns argumentam que, embora a história do Weminismo seja uma parte 
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importante da história da mulher, não é a olutar m 'I 1tc · I< 1 1.1 1 li t NOs recisamos 
saber mais sobre todas as mulheres. Depoi I •·c nllc :, dt il1 ·tória entrada no 
homem, não deveriamos dar as boas-vinda t d • r1 t1. 1lqucr trabalho erudito 
sobre a mulher, independentemente de tal histó11n ~ ~ 1 •· .p c 1llu H 11 nt feminista em 
intenção?"Não áumahistóriaúnicaasercontad d tlw t 11,1' I, llllUiilet em qualquer 
período" , dizem, "e sim mui ·as histórias". Há [, nto lc' !111! ,!, 1do da mulher que 
precisa ser resgatado e com o qual nós pod m .· .11 r c 11rl1 •r, qtJ ria loucura e 
falta de perspicácia dar as costas a uma part I po1 q11 ''' •' '1111 n o se estaria 
mantendo a opressão da mulher como o c ntro corl''ttlnl do rgumentos. A 
história da mulher só tem a ganhar com uma v n In lt ti • , 11Jo1 < l ens. "É tolice 
tentar, como algumas historiadoras têm feito rec ntc~rnl'rJh ",c.; r vc Joan Scott, 
"reduzir o campo a uma única postura interpr t liv ou I • Jlrt: t'' 

O argumento principal contra ver a históri c1 1 1111111< r t, m L história da 
opressão da mulher foi apresentado alguns anos atrn• pu M11ry H ard: "O que 
importa quanto às mulheres não é que tenham si o um qru1 o opr1m1do, mas que 
t nhamdadoumacontribuiçãocontfnuaemai canl , m.1 lndt Jlr.v sde toda 
a história". Outras expressaram o mesmo ponto d v1 lfl I lorrTI; J lli t'l nl Mary 
Hartman criticou o "uso não-critico do model m ul1no tlt• 011 o na 
explicação dos papéis da mulher''. Uma nova ll l I 11n th fllliiiH r 'Uropéia, 
recentemente publicada, considerou o gênero como I tormw, 1mp ri nl a a 
a formação da vida da mulher: a "subordinação I m1 lllrl lo1 u ltrldrçao mais 
poderosa e duradoura herdada pela mulher europé1a" . I ntor : :. 1a1 , econó
micos e politicos foram todos considerados como s un lrJ IIo'; Um critico 
comentou que, como resultado, as autoras estavam ·por lc·rn. 1 ocu adas 
condenando os males feitos às mulheres para fazer um n li •; 11 ticada dos 
dados históricos que coletaram". Um exemplo ci tado foi o ti Ul11111 I do écu lo 
XVII que pendurou sua aprendiz pelos polegares, de i!J ncou-a. lão 
preocupadas ficaram as autoras com este terrfvel tratam nto rnlli 1do a uma 
mulher, que se esqueceram de mencionar por qual ofensa lfl ror, cas tigada. A 
mulher entrou com um processo por agressão, mas na 11 s ml m se ela 
ganhou ou não sua causa. O que há de comum a tod " 
convicção de que ver a mulher principalmente como vftim o re são é 
subestimar seriamente o seu envolvimento histórico ativo. Canoll Smil11 Rosen
berg argumentou, por exemplo, que tornar a opressão fatal r inc1 ai na hi tór ia 
da mulher "ironicamente mantém o homem como o ator princ1pal no assado a 
mulher e, conseqüentemente, translorma a história da mulher m uma su ·Ca
tegoria da história dos valores e comportamento masculinos". 

Tem havido uma longa e nao resolvida controvérs ia entre hi toriadora a 
mulher acerca da importância relativa de gênero, classe e raça. Para encaixar 
o problema em um contex to histórico, deixem-me relatar a xperiência de 
mulheres em situações muito diferentes, tiradas da história da mulher. A primeira 
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ocorreu nos stados Unidos, mais para o final do século XIX, nas cidades ligadas 
à produção do fumo na Carolina do Norte, onde comun1dades negras e brancas 
coexistiam, e onde mulheres de ambas as comunidades ram empregadas na 
indústria local de tabaco -aparentemente unidas por mútuos sentimentos de 
irmandade. A única diferença entre elas era que as mulheres negras recebiam 
remunerações mais aixas e eram demitidas com maior freqüência pelos em
pregadores. Porém. quando as mulheres negras eram demitidas. a resposta de 
suas colegas brancas era a de admiti-las como empregadas domésticas. Como 
Nancy Hewilt- a fonte desta história-escreve, "es ta prática aliviava a tensão 
entre maridos e esposas da classe operária branca - uma vez que as esposas 
sofriam sob o duplo fardo do trabalho assalariado e do trabalho doméstico
ao mesmo tempo em que reforçava, tanto simból ica quanto pragmaticamente, 
a especificidade racial da irmandade sul ista. 

o segundo caso refere-se ao modo pelo qual a industria lização na Grã-Bre
tanha (mui to embora eu esteja assaz segura de que exemplos semelhantes 
possam ser encontrados em outros lugares, tanto no passado como no presente) 
levou a con flitos de gênero dentro da classe operária. Até a lndustrializaç o a 
proletari zação da população trabalhadora, não houvera competição entre ho
mens e mulheres por trabalho. Na economia familiar havia serviços a serem feitos 
e alguém tinha de fazê-los. Não havia um conflllo real entre homens e mulheres, 
por causa do trabalho, até que este tornou-se assalariado e o empregos 
tornaram-se escassos. Então, a própria possibilidade dos empregadores paga
rem menos às mulh res que aos homens, na suposição de que seu pagamento 
era apenas suplementar à remuneração de seus maridos, sempre foi potencial
mente corrosiva das relaçõe de gênero. Quando os empregadores tentaram 
substituir o trabalho dos homens pela mão-de-obra barata das mulheres, come
çou a haver uma tensão crescente entre os sexos. Um exemplo (Barbara Taylor) 
está no comércio de alfaiataria de ondres nos anos 20 e 30 do sécu lo XIX, onde 
os homens começaram a ver as mulheres como rivais perigosas no trabalho. As 
mulheres argumentavam que não deveriam ser privadas dos meios de subsis
tência. Os homens estavam divididos: lguns opunham-se fortemente ao empre
go de mulheres no comércio de alfaiataria, mas sua oposição não era expressa 
em termos de antagonismo para com as mulheres, e sim de choque por terem 
sido as mulheres "deslealmente desviadas de sua rópria esfera na escala 
social, insensivelmente arrancadas dos deveres maternais, e injustamente en 
corajadas a competir com os homens no arruinar do valor monetário da mão-d · 
obra" - estas foram as palavras do Secretário do Sindicato dos Al faiates de 
Londres. De fato, os sind icatos de um odo geral voltaram-se para uma polfti ca 
de exclusão, o que signifi cou uma maior segregação ocupacional or gênero. 
"Por que", poder-se-ia perguntar, "os homens não encorajaram as mulheres a 
entrar para seus sindicatos e juntos combater os empreg dores por uma 
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remuneração igual?'' Uns poucos operários teriam sido a favor de uma tal 
polftica: houve, por exemplo, o all·a iate-operário que em 1834 escreveu que ''se 
as mulheres são iguais no estado da existência humana, que direito, eu pergunto, 
tem um grupo de artlfices de negar-lhes um direito que eles, os alfaiates, estão 
neste momento reivindicando para eles mesmos? A competição é o grande, o 
único. o maior mal". Mas o alfaiate operário pertencia a uma minoria . 

Em geral, sempre que os operários viam {e vêem?) seus próprios empregos 
ameaçados pela torça de mão-de-obra barata que as mulher representam, 
quando vêem seus próprios pagamentos dfminuidos ela com tição de mu
lheres que recebem ainda menos, acontece o conflito d gên ro. m conse
qüência, é impossfvel ver a segregação do trabalho de outra forma senão 
fundamentalmente influenciada por tentativas de traba ll1adores homens - fre
qüentemente operários peritos- de manter seus emprego rliante da compe
tição feminina. Da mesma forma, o surgimento da doutrina do "lugar de mulher 
é em casa" no curso do sécu lo XIX, o apoio dos operários a toda legislação 
de proteção direcionada a mulheres e crianças, sua exig nqra por um sa lário
famfl ia que os capacitasse a sustentar suas esposas m ca 8, a d termlnaç-o 
de muitos sindicatos de não admitir mulheres - tudo co Vldfl ~ investigação 
dos motivos reais que havia por irás . Há uma forte suspeita ue qu estivessem 
intimamente ligados à ameaça, que eles vram nas mulher ~·. ao ~rnpr go do 
trabalhador. O que também é revelado é o modo r.omo a palftiC<:;l da classe 
operária pode contribuir para o conflito de gênero. O Par tido rrabalhista, por 
exemplo, apoiou enfaticamente a idéia de um safá rio-fam!l ia é'l idóra ie que as 
mulheres deveriam ser sustentadas em casa. 

Em 1880, quando houve um movimento para afastar as mu 11 1oro do trabalho 
na boca do poço nas minas de carvão, houve um ali hameMto cur roso: de um 
lado -a favor da continuação de seu emprego nas minas, est vam a mulheres 
interessadas, sufragistas, e os proprietários das minas; do outro o "'indicato dos 
mineiros e todos os mineiros que representava. Foi uma confrontação que 
atravessou as linhas de classe. 

Meu terceiro exemplo é extrafdo das sociedades mu l li~ raciais ou multi-na
cionais, onde a posição das mull1eres que trabalham não é símpl smente na 
base da hierarquia de trabalho- tanto não-qualificadas como menos remune
radas - e onde su,·ge uma situação um tanto difen~nte. Mulheres serão encon
tradas em algumas ocupaçôes e recebendo salá rios imensamente superiores 
aos de homens de raça ou naciona li dade supostamente inferiores. As im é, 
como Esther Boserup explicou, a hierarquia da divisão de mão-de-obra encon
trada em muitos pafses em desenvolvimento- na África, por exemplo: "Homens 
europeus no topo da hierarquia, nas posições de maior responsabi~idade, com 
as salários mais al tos. Mulher-es africanas ou asiáticas em baixa, executando os 
seNiços menos importantes, com o menor ordenado. -m um nfvel intermediário. 
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homens de um terceiro grupo -chineses, Indianos ou mestiços- são encon
trados com freqüência em uma capacidade supervisara, e empregados junto 
com as mulheres européias, nos escritórios". A hierarquia é simples: homens 
brancos nos postos administrativos. asiáticos ou mulheres brancas nos postos 
de escritórios, e homens ou mulheres africanos nos serviços manuais não-qua
lificados. O exemplo mais óbvio é o da África do Sul onde, em 1970, "os 
vencimentos de todas as mulheres não-africanas aram muito maiores do que os 
dos homens africanos". Mas nos postos administrativos a tendência contrár-ia à 
admissão de mulheres é ainda maior do que a de manter todos os cargos 
administrativos para europeus, e homens asiáticos podem obter tais cargos mais 
faci lmente que mullheres européias. Tratava-se de um exemplo que ilustra a 
interação complexa de gênero, classe e raça. 

Meu último exemplo é tirado do Brasi l embora, mais urna vez, possa quase 
certamente ser encontrado em muitos outros pa!ses, particularmente na América 
Latina. Quase sem exceção, famfli as de classe média ou alta empregam criados 
domésticos - eríi sua grande maioria mulheres, muitas delas negras. Cynthia 
Sarli escreveu que isso "decididamente influencia as opçOes desta parte (c las
ses média e alta) da população feminina, assim como reduz os conflitos entre 
homens e mulheres que poderiam surgir de uma sobrecarga de serviço domés
tico''- Liberando essas mulheres de seus afazeres domésticos, fi ca mais fácil 
para elas ingressar na força de trabalho e até mesmo permanecer nela durante 
o casamento e os primeiros anos de criação dos fi lhos, mas à custas daquelas 
que trabalham para elas. Uma situação semelhante, no Peru. é considerada uma 
maneira eficaz de "manter os indios em seu lugar": ela sublinha o status de classe 
superior de seus patrões. 

Exemplos tão diterentes de como gênero, classe e raça podem interagir. 
- les revelam exemplos de como a raça pode atravessar consideraçé'\es de 
gênero, como a unidade de classe é corro! da pelo conflito de gênero e onde a 
classe se sobrepàe a quaisquer senlimentos de irmandade. Mas freqüentemente 
-como de fato nos exemplos que dei - a situação é mais complexa do que 
isto, com gênero, classe e considerações sociais, todos presentes e todos 
forçando para lados diferentes. Eles realçam um dos problemas enfrentados 
pelas historiadoras da mulher, o de distinguir entte a subordinação da mulher 
pela condição de sexo. e a opressão de classe e raça. Continuar a discutir qual 
das três é a forma dominante de opressão e, conseqüentemente, de suprema 
importância ao ponto de excluir as outras é simplista e uma distorção da história. 
Nós precisamos estar cientes de todas as três em sua interação freqüentemente 
complexa. 

Enquanto estamos pensando sobre o quê a história a mulher deveria ou 
não abranger, poderfamos nos perguntar se historiadoras da mulher interessa
das em reescrever a história têm necessariamente que trabalhar sobre as 
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mulheres. Podemos, ao contribuir à história em g ral uma consciência feminina, 
transformá-la? Não seria isto que dislingue a "históna da mulher" da "história 
feminista"? "História feminista", escreve Anna Davin , "é uma questão de que 
abordagem você traz ao trabalho que está fazendo ... A matéria aderia ser 
categorizada como história educacional, história da mão-de-obra, história da 
mulher, história socia l ou seja lá o que for. mas as perguntas que eu taça e as 
respostas que eu formulo fazem dela uma história feminista". 

Um ponto deve ser reforçado: a história da mulher como uma disciplina séria 
tem somente uma história breve. Ser la espantoso se não houvesse divergências 
sobre o curso a seguir. Ela ainda se acha em um estágio formativo inicial, e uma 
discussão vigorosa e saudável só pode beneficiá-la. Uma utra lição que talvez 
precisemos aprender é a de que nos anos 60, 70 e 80 superestimou-se a 
natureza inovadora da disciplina ao mesmo tempo em que subestimaram-se 
esforços anteriores de historiadoras para escrever a história da mulher. "O estudo 
das mulheres no passado'' , Olwen Hufton escreveu, '· tendo SidO im ulsionado 
pelo movimento leminino, faz parte de uma tradição venerável que se e tende 
pelo século XIX, e muito do trabalho de estudiosos an·teríor s permanece 
imensamente va lioso, não apenas por seu conteúdo como tam ém · elas abor
dagens adotadas e as suposições feitas". Suas realizações, as im como suas 
fraquezas e seus fracassos, merecem estudo, pois contêm liçõ s para nós, hoje. 

At agora os lemas que a história tem localizado têm sid considerados 
aqueles "historicamente significativos" pelos homens: hist r if.l militar, história 
constitucional, história diplomática, história polltica, e as t8Lõ ara que sejam 
consideradas ''de significância histórica'' consistem em qu todas lêm a ver com 
poder e influência. Donde a suposição de que a pena indivfdt 10 que detêm 
poder e influência devem ser estudados. Em outras palavras, mui to da história 
produzida até hoje baseou~se , ou em um sistema de valores que não contempla 
a vida das mulheres, a não ser as de algumas rainhas princesas, tem sido 
grandemente irrelevante para a vida das mulheres, ou em valor s que muitas 
mulheres considerariam an11páticos. De acordo com esse sis1ema de valores, as 
mulheres só são merecedora da atenção dos historiadores quand assumem 
papéis masculinos tais como monarcas, diplomatas, escritore , sábios, políticos. 
Mas quais mulheres nós achamos que merecem ser estudadas? Há mulheres 
mais e rnenos dignas de nota para as hisl ri adoras da rnu1!1er, ou ão todas elas 
dignes de nota. independentemente do que lenh· m I ito ou nào? Se nós 
rejeitarmos a categoria valorativa de rea lização estabelecida pelos h m ns, que 
domina tanto da história existente, que colocaremos em seu lugar? Nós estamos 
precisando de uma nova escala de va lores, mas como dev ser construlda? 
Igualmente se, como é às vezes alegado, a períodização existente da história é 
baseada em valores masculinos. devendo portanto ser desafiada, com que 
vamos substituí-la? 
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Eu tenho sugerido que podemos aprender alguma coisa com as realizações 
passadas da história da mulher, mas precisamos perguntarmo-nos se essas 
realizações refletem alguns dos próprios valores masculinos que agora estamos 
tão ansiosas por rejeitar. Ora, o que domina a história da mulher do passado
e do presente - são as biografias das chamadas mulheres "importantes", as 
''sumidades femininas". Nós precisamos entender a razão por trás de tal foco 
sobre mulheres ''importantes". Trata-se de uma espécie de literatura feminina tão 
conhecida aqui como na Europa. A mulher "importante" ou a heroína eram figuras 
tlpícas já no inicio do século XIX na América Latina. Evidência disto são as 
numerosas bibliografias de mulheres independentistas. Do século XVI ao século 
XVIII repetiram constantemente às mulheres que elas eram inferiores aos ho
mens, que sua capacidade mental, sua capacidade para comandar, sua cora
gem na adversidade eram menores que as dos homens - ou que sequer 
existiam. Alguns dos primeiros protestos de mulheres atingidas por tais críticas, 
e a primeira tentativa na direção da articulação de idéias feministas, se limitaram 
a elaboração de listas - e não mais que isto - de mulheres importantes e 
notáveis do passado para provar que, se algumas mulheres puderam realizar 
tanto, outras poderiam fazer o mesmo, desde que tivessem uma educação 
equiparada à dos homens. Como Natalie Zemon Davies disse, tudo tinha um 
objetivo polêmico, "desvendar o alcance da capacidade feminina, fornecer 
exemplares, sugerir, baseado nas rea lidades de certas mulheres, o potencial da 
mulher em geral uma vez dada a oportunidade e a educação". 

Outra razão pela qual as primeiras historiadoras da mulher se concentram 
em "sumidades femininas'' encontra-se nas dificuldades com que se defronta
vam as mulheres que queriam escrever história: o problema de conseguir acesso 
aos arquivos (era negado às mulheres o acesso a arquivos monásticos, até bem 
recentemente às universidades, e certamente a bibliotecas; ter acesso ao Museu 
Britânico quando este foi inaugurado era extremamente diflcil para as mulhere , 
a não ser que tivessem um patrono bem poderoso) . Havia também possibilidade 
limitada para a mulher viajar, bem como o preconceito social contra a mulhere 
que fizesse perguntas. Não foi por acaso, então, que algumas das primeiras 
historiadoras, tanto na Inglaterra como na França, em seu desejo de escrever 
sobre mulheres, tenham-se concentrado em biografias de princesas e rainhas. 
Estas estavam entre as muito poucas mulheres para as quais existiam registros 
- e r~egistros acessíveis. Nas biografias de mulheres "ilustres" continuam a ter 
um papel importante na história da mulher de hoje quando tais limitações 
deixaram de existir. Por quê? Quando o movimento de mulheres irrompeu, nos 
anos 60, havia muitas feministas ansiosas por descobrir sua identidade explo
rando o passado da mulher e descobrindo as raizes do feminismo moderno. As 
mulheres encontraram reafirmação e uma nova auto-confiança em tais desco~ 
bertas. E nessa busca pelas raízes do f minismo começaram a aparecer 
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biografias de "grandes mulheres". Tornou-se possível demonstrar que a história 
da mulher tinha suas próprias hero!nas, mulheres das quais nós podlamos sentir 
o devido orgulho. 

Contudo, tratava-se de um tipo de história da mulher que teve suas desvan
tagens. Pois nem toda a história da mulher é heróica, muito menos "feminista". 
Se freqüentemente as mulheres foram as vftimas, elas também souberam mani
pular o poder e tornram-se exploradoras e opressoras. Existem mulheres que, 
como senhoras em sua casa, tornam insuportável a vida de suas empregadas 
domésticas- espancando-as e demitindo-as arbitrariamente. Existem empre
gadoras que exploram mulheres sistematicamente. Há mullleres comerciantes 
que enganam regularmente suas freguesas, aumentando os preços. Não há 
ausência de inveja, ciúme,,mallcia e esperteza na sociedade feminina. Tudo isto 
está lá na história e nós precisamos reconhecê-lo pelo que é. "Procurando pelas 
vítimas, e criando um marti rológio", como Lyndal Roper tão corretamente notou, 
"pode, talvez, ser uma resposta às confusões que sentimos diante do descon
forto que é reconhecer nosso próprio poder'' . t_ prec1so ir além de uma história 
qu focaliza exclusivamente o sofrimento da mulher no passado, a mulher como 
Vítima manipullada e martirizada. Outra desvantagem das biografias de mulheres 
é que elas constituem uma forma altamente seletiva da história da mulher e 
contam-nos pouco sobre a maioria das mulheres. Tal história biográfica tende 
muito freqüentemente a separar "a atividade feminina d seu contex to histórico", 
e ao "tratar as mulheres isoladamente dos homens'', com freqüência ainda maior 
"diz pouco sobre a signiricência dos papéis sexuais na vida social e na mudança 
histórica··. Como 1\nna Davin disse. ''a mulher é freqo ntemente removida da 
ll istória ". Então como observou Raphael Samuels, o culto dos ancestrais "é a 
mais conservadora de todas as religiões. Convida-nos a ter uma visão sentimen
tal de nossas fraquezas e uma visão heróica de nossas torças" . Por outro lado 
seria totalmente injusto sugerir que todas as biografias de mulheres estejam 
vulneráveis a tais críticas. Existem exceções - particularment trabalhos recen 
tes que se esforçam em ver a experiência de mulher da biografada como al.go 
que influencia sua atividade pública, seja como política, historiadora, romancis
ta ou atriz. De modo geral, porém, não se pode dizer que as biograFias de 
mulheres tenham contribui do signifi cativamente aos rumos da historiografia. Por 
exemplo, não se pode escrever história social baseada em algumas ''sumidades 
femininas'' . Vocês pod m contestar aqui que eu estou presumindo que a história 
da mulher deveria influenciar a história geral. E deveria mesmo? Uma integração 
da história da mulher na história propriamente dii a, é nosso objetivo? Voltaremos 
a esta questão mais tarde. 

Uma segunda forma na qual a história da mulher tem aparecido é através 
de histórias institucionais das organizações das mulheres - a mais notável 
sendo a das organizações do sufrâgio feminino. Aqui, mais uma vez, não há 
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consenso sobre como analisar a história do sufrágio feminino. Algumas estudio
sos da mulher consideram que a história da mulher na Inglaterra começou em 
1848, com a formação da primeira sociedade pelo sufrégio feminino e- embora 
isto seja mais raro - que terminou com o acesso da mulher ao voto. Em outras 
palavras, a conquista da mulher à cidadania é visto como o ponto culminate de 
sua história. Mais comum na atualidade é a opinlão de que, ao dar suprema 
importância às rea lizações políticas da mulher, nós meramente revelamos 
como- de acordo com a colocação de uma historiadora - "somos condicio
nadas por uma mentalidade sufragista que se concentrou nos problemas de 
invadir um mundo masculino e que, por necessidade, valorizou demasiadamen
te o poder polltico e profissional". É uma visão que se suspeita ser uma espécie 
de resquício da idéia de política e de poder político como essencialmente 
masculinos. Pode também dizer respeito a uma tendência na história da mulher 
a evitar a polltica. Não obstante, para muitas feministas, hoje. o direito das 
mulheres ao voto é visto como "um progresso conservador, considerando-se 
tudo", "um modo de controlar a sociedade dentro dos interesses da parte estável 
da população, a classe média". Alem do mais, argumenta-se, a luta pelo sufrágio 
constituído uma "exigência essencialmente burguês-feminista" em confltito ine
vitável, por1anto, com o socialismo proletário. Como réplica, argumenta-se que 
foi a partir das próprias tensões entre o feminismo e o socialismo que se 
desenvolveu uma força progressiva radical. que tem lido poderosa Influência no 
movimento de mulheres. 

Voltemos, porém, ao problema da interação ou não da história da mulher à 
história geral. Certamente todos nós que trabalhamos com a história da mulher 
estamos preocupados com que nosso trabalho faça alguma diferença para a 
história. Nós todos almejamos transformar a história. Difícil é concordar sobre 
qual será a melhor forma para que Isto aconteça. Algumas historiadoras da 
mulher receiam que "a entrega da dimensão feminista á custódia da academia 
machista" pode significar sua morte. Mas a integração significa necessariamen
te ''entregar" a história da mulher? Há muitos tipos de história que. por sua própria 
definição, lfmilam a capacidade da historiadora da mulher de penetrá-los. 
Entretanto, mesmo no que diz respeito à história militar, nós estamos começando 
a perceber que, se as mulheres não estavam diretamente envolvidas, elas 
tiveram um papel muito mais relevante do que nós pensávamos antes, como 
acompanhantes de acampamento, enferme.iras, cozinheiras- e algumas vezes 
mesmo disfarçadas como soldados combatentes. Porém exis1em alguns tipos 
de história-econõrnica, social , do trabalho, por exemplo, dos quais, de acordo 
com seus objetivos declarados. pareceria imposs!vel excluir as mulheres. Quan
do a história social surgiu na Grã-Bretanha nos anos 1890, com seu interesse 
declarado pela vida quotidiana do povo em geral (a esmagadora maioria das 
pessoas) e não mais apenas pelas grandes e eminentes figuras, pensou-se que 
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aqui, por fim, estava um ramo da história em que as mulheres tinham um papel 
importante. Finalmente elas eram reconhecidas como um tópico adequado para 
historiadores. O surgimento da história social foi calorosamente saudado por 
muitas mulheres- futuras historiadoras da mulher ou historiadoras sociais- e 
quase imediatamente várias mulheres notáveis e capazes foram atraídas para 
trabalhar nesse campo: Eil een Power, Ada Wallas. Dorothy George, Alice Clark, 
lvy Pinchbeck. Delas veio boa parte da melhor história da mulher e da história 
social escritas até hoje. Todas elas enxergavam as mul.heres como um grupo 
negligenciado entre os subprivilegiados. 

Existem hoje muitas historiadoras da mulher que continuam a ver a história 
social como a que apresenta "as maiores possibilidades para o trabalho futuro". 
Não é de forma alguma a única possibilidade, mas é uma possibi lidade, e muito 
importante. Contudo, a história da mulher permanece essencialmente separada 
da história social e corre paralelamente a esta, mas as paralelas jamais se 
aproximam, e convergem menos ainda. Um problema, corno Gerda Lerner 
sugeriu, é que as historiadoras da mulher preferem usar uma estrutura conceitual 
tradicional e têm feito, ao seu material , perguntas da história tradicional, te tando 
assim "encaixar a história da mulher nos espaços vazios dos estudos históricos", 
E como Joan Scott perguntou usando as palavras de Virgín ia Woolf: "pode o foco 
na mulher acrescentar um suplemento à história sem também reescrever a 
história''? Se existe agora um reconhecimento de que a mulh r não pode ser 
omitida da história social, isto se dá mais na forma de "inclusão", ou ''obturação 
das lacunas de uma disciplina baseada nos homens", do que na forma de uma 
integração real . Ora, a integração, se este é nosso objetivo, não dever ia significar 
a mera "subordinação da história da mulher ao campo maior mais respeitável 
da história social". O maior conhecimento sobre a história da mulher tem 
resultado em reformulações mfnimas da história social. Quando se pensa nos 
mais importantes debates e controvérsias da história socia l e econOmica no 
último meio século, vê-se que a mulher mal figura neles, seJa como contribuinte 
para o debate, seja como tópico na formulação de argumentos. As duas coisas 
vão juntas, é claro, pois se a mull1er tarda a entrar no debate, ela não pode 
reclamar muito quando é xclulda dele. 

Apenas um exemplo: nós temos testemunhado a consolidação da história 
demográfica nos últimos vinte ou trinta anos. Recentemente o centro de atenção 
tem sido o casamento- certamente um assunto tão fascinante, rico e complexo 
em sua própria diversidade como qualquer assunto da história social. Os 
demógrafos tem observado a idade de casamento e como ela mudou. como um 
modo de explicar o grande aumento d:a população do século XVIII para o XIX. 
O argumento é simples: a velha teoria de que o decl ínio da mortalidade em 
relação ao índice de natalidade explica o aumento da população não basta. 
Algum outro fator é necessári o, e este fator é o declfnio na idade do casamento. 
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Homens e mulheres casavam-se mais cedo. A população aumentou não por 
causa de qualquer mudança na fertil idade, mas porque o casamento passou a 
incluir uma maior proporção do período de ferti lidade. Um debate sobre esse 
tema da idade núbi l, como mudou e com que resultados, vem ocupando as 
energias de muitos historiadores há algum tempo. Mas, curiosamente, muito 
poucas mulheres têm tomado parte nele, seja como assunto de estudo ou como 
contribuintes para o debate. Contudo, era de se esperar que, em se tratando de 
questaes como o fndice de fertilidade, os intervalos entre nascimentos e os 
efeitos sobre a gravidez da idade de casamento, as mulheres não pudessem 
ser excluídas. A conseqüência é que até agora tem-se presumido que os 
casamentos são feitos por homens e que são as circunstâncias do homem que 
determinam o momento do casamento. Pode ser que as mulheres sejam mais 
céticas do que os homens quanto à quantificação, e sobre o poder explicativo 
da análise de mudanças na idade de casamento com relação à natureza do 
casamento, mas se nós não entrarmos nesses debates, as conclusões alcança
das continuarão a ser distorcidas, se não falsas. 

Permanecer separados pode ter resultados bizarros: recentemente eu fiz 
uma resenha de um trabalho de um grupo de historiadores americanos sobre a 
história da sexua lidade il!cita - com contribuições sobre o homossexualismo, 
o libertinismo, a pornogralia e a prosliluição. Havia dezenove contribuiçOes no 
total, mas nenhuma delas de autoria de uma mulher. 

A esperada "reinlerpretação do mundo social, tanto passado quanto pre
sente, a partir de uma perspectiva que inclua a mulher" simplesmente não 
aconteceu. Como Natalie Davis e latiza, ''a categoria d gênero simplesmente 
tem que ser tão integrada ao trabalho histórico ... quanto a classe o é agora'', 
Mas como? Pelo menos em parte uma razão para esse fracasso é a incerteza 
de propósitos entre as historiadoras da mulher. Hilda Smith articulou essa 
incerteza quando perguntou se ''a mulher tem uma história separada da história 
da sociedade em geral ''. "Nós precisamos", ela perguntou, "de um campo 
separado para a história da mulher''? Existem perigos em permanecer de fora 
como uma disciplina à parte. Existe o perigo de que isto venha a produzir o que 
tem sido chamado de "um gueto feminino, espremido para fora" da história geral, 
"e sem possibi lidade alguma de contribuir para ela ou desafiá-la"? "A busca por 
mulheres na história", escreve Gisela Bock. "não é simplesmente uma busca por 
um objeto antes negligenciado, é uma questão de relações entre seres humanos 
e grupos humanos até agora negligenciadas". Pois certamente o que nós 
almejamos não é ''extrair" a mulher da história, mas inseri-la em seu contexto 
social. Nós não queremos simplesmente uma. nova história da mulher, mas 
através de nossa maior compreensão do passado da mulher, uma nova história 
total. Isto somente poderá ser alcançado penetrando-se no campo da história 
social como esta atualmente se define, remodelando-a e, por fim. alterando-a. 
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