
estar familiarizados com os valores sociais que estão por trás dos números. 
Precisamos colocar ao lado da estatística toda a evidência histórica e literária 
que possamos encontrar, e assim retificar qualquer conclusão baseada apenas 
em números. Não é uma tarefa impossível, mas entende-se porque um crítico 
dos censos, desesperadamente, concluiu que "podemos desistir da esperança 
de algum dia delinear as tendências de longo prazo do tamanho da força de 
trabalho femin ina". 
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A experiência Comparada 
de Mulheres Trabalhadoras: 

Industrialização Inglesa 
do século XVIII e o Terceiro Mundo 1 

Hoje, a expressão "Terceiro Mundo" está tão desgastada que é preciso 
explicar o seu uso. Há vários outros termos antigos que poderiam ser usados, 
como por exemplo: "países em desenvolvimento", "países menos desenvolvi
dos", "os países mais pobres". Faço uso de "Terceiro Mundo" como uma 
abreviação úti l, seja para uma categoria puramente econOmica - aqueles 
países com uma renda per capita inferior a $3,000 por ano em 1978 - ou para 
um padrão de longevidade - aqueles com uma expectativa de vida média 
inferior a 70 anos. Assim, ele abarca todos os países da Áfr ica, Ásia (com 
exceção de Israel, Japão, Hong Kong e Cingapura), América Latina e o Caribe. 
Mas não nos devemos esquecer de que há muitos países na Europa- Albânia, 
Grécia, Portugal, Romênia e Iugoslávia -que se encaixariam na nossa definição 
de 'Terceiro Mundo". Quero dissociar-me por completo daqueles que igualam 
automaticamente "Terceiro Mundo" com termos como "primitivo" e "atrasado", 
não só económico mas também cuaural e ideologicamente, o que é um chauvi
nismo racial. 

Minha primeira visita à América Latina deu-se há cinco anos, quando vim 
ao Brasil, em 1988. Naquela época, eu estava escrevendo um livro sobre 
Women, Work and Sexual Politics in Eighteenth-Century England, no qual uma 
das minhas principais preocupações era o efeito do início da industrialização e 

1 Conferência proferida no dia 17/03/1993. 
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da mudança na agricultura sobre as oportunidades de trabalho para mulheres. 
Durante toda minha visita, o que eu via e o que me· contavam sobre as 
experiências da mulher trabalhadora no Brasl l, constan1'emente fazi<l-me recor
dar o século XVIII (ou outro perfodo mais recente da nossa história). Acredito 
que até aquela época eu tenha sido muilo insular na minha atitude com respeito 
à história das mulheres. Receio que isto seja uma característica dos historiadores 
inglêses. Antes, eu nunca havia realmente pensado sobre o que -caso haja 
alguma coisa -a nossa história poderia significar para vocês, ou como a sua 
história poderia se relacionar com a nossa. Eu não havia pensado sobre as 
semelhanças e diferenças das duas histórias, ê nem sobre as explicações para 
elas. Mas eu voltei do Brasil para casa. intelectualmente estimulada pelo que eu 
pensava ser um campo promissor para a história comparada das mulheres. Fui 
estimulada de forma muito semelhan!e à de anos atrás quando, no interior da 
França, deparei-me com um exemplo de economia doméstica - quase au l a~ 
suficíente - no qual, observando o trabalho feito pela esposa do pequeno 
agricultor, eu compre ndi, como nunca, a importância do trabalho feminino para 
a viabilidade daquela economia. Desde então, e desde a minha primeira visita 
ao Brasil, tenho pensado regularmente no modo como tal história comparada 
poderia ser útil. Eu gostaria de pór as minhas idéias à prova com vocês. 

Ao longo de nossos seminários, durante as duas últimas semanas. vocês 
devem ter notado como eu. constantemente, mudei o loco de meus comentários 
da experiência das mulheres na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, ou em outros 
países industria lizados ha Europa Ocidental e América do Norte, para palses em 
processo de desenvolvimento, seja na África, Asia ou aqui na América Latina. 

Entre os historiadores das chamadas "nações avançadas" conclui-se firme
mente que a experiência do mundo já industrializado não esteja sendo repetida 
pelos palses que atualmente passsam por processos industr1alizantes. Talvez 
de forma um pouco firme demais. Percebe-se um certo preconceito quanlo a 
descobrir a própria história repetida em qualquer outro país. Ao tomar tal posição 
os historiadores ta lvez se encontrem isolados_ - les podem insistir em que não 
há paralelos e que nosso próprio processo de industrialização é único, sem 
nenhuma aplicação a outros países em vias de desenvolvimento-mas quando 
se trata da configuração das políticas de desenvolvimento econômico a serem 
seguidas, é a nossa própria experiência que conta. Há aqui um pensamento 
ambfgu9 curioso: consciente ou inconscientemente, o desenvolvimento inicial 
das "nações avançadas" é visto por muitos como a maneira correta a ser seguida 
pelos parses do Terceiro Mundo, e quando se trata de quais inovações tecnoló
gicas são requeridas, quais são os grandes investimentos apropriados e qual, 
enfim. a forma que deveria tomar o desenvolvimento dos chamados pafses 
atrasados. muitos dos governos, homens de negócios, banqueiros e economis
tas do desenvolvimento dos palses ''avançados" mostram extrema confiança na 
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sua capacidade de determinar o que é melhor, à luz de sua própria experiência 
anterior. Como consequência, há hoje muitos pafses do Terceiro Mundo tão 
dependentes, tão em débito com as nações ''avançadas" do ocidente, devido 
a esquemas de inveslimento enormemente caros, que todo seu curso de 
desenvolvimento foi, e continua a ser influenciado pelo mundo "avançado". 

Recentemente, a preocupação dos economistas do desenvolvimento com 
o desenvolvimento econômico contemporâneo no Terceiro Mundo incitou alguns 
historiadores de economia a uma reavaliação de nossa "revolução industrial''. 
Eles reconheceram o interesse de estudantes, que trabalham com os problemas 
dos países subdesenvolvidos. nos efeitos da industrialização no século XVIII e 
começo do dezenove sobre as pessoas nela envolvidas. Isto responde parcial
mente pelo ressurgimento do interesse no debate relativo aos efeitos da primeira 
industrialização sobre o padrão de vida. Como resultado, alguns historiadores 
ressaltam cada vez mais os perigos existentes no aconselhamento, aos pafses 
em desenvolvimento, sobre as poHticas que eles deveriam buscar "baseadas 
nos modelos projetados para o diagnóstico dos males dos países avançados''. 
Assim, foram levados a negar que nossa própria revolução industria l possa servir 
como urna fonte de lições históricas. 

Até aqui nunca perguntei se vocês acharam esta abordagem diacrónlca 
um dispositivo legítimo ou úti l. Estou certa em ver a experiência das mulheres, 
passada ou presente, como parte de uma história? Existe esta coisa de História 
Internacional das Mulheres? Há um papel para a história comparada das 
mulheres, não somente entre os paises atualmente em processo de desenvolvi
mento, mas uma história da experiência dos países ao longo do tempo? E se há, 
como esta história deveria constituir-se e como poderia ser de valor real para 
todos? 

Ou deverfamos agora aceitar que a história das mulheres é e permanecerá 
fragmentada, sem nenhuma tentativa de associar as mulheres do passado às 
do presente, as do Norte às do Sul, as do Leste às do Oeste? Esta é a situação 
no presente momento. -oi dito que l1á "uma tendência geral de separar as 
questões femininas e desenvolvimentistas do Terceiro Mundo das que se referem 
às mulheres de pafses industrializados". Deste modo, "tende a. estudar as 
mulheres do Terceiro Mundo numa categoria separada, sem considerar suas 
ligações com as mulheres no mundo industrializado e as diferenças e semelhan
ças que existem enlre as mulheres dos diversos pafses''. Mas há razões para 
pensar que, quer os historradores gostem ou não, esta tentativa de separação 
fracassará, e que a experiência das mulheres no Terceiro Mundo está intima
mente re lacionada com a das mulheres no mundo já lndustríalizado. E estas 
experiências estão se aproximando cada vez rna is. Boa parte da teoria econO
mica do desenvolvímento que atualmente se aplica aos pafses ern desenvolvi
mento - para melhor ou pior - é baseada na experiência das chamadas 
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nações industriais ''avançadas" do ocidente Portanto, como Lourdes Beneria e 
Martha Roldan escreveram, as "suposições subjacentes aos modelos de desen
volvimento freqüentemente representam uma projeção para o Terceiro Mundo 
de condições prevalecentes nos países industrializados" (vocês notarão que 
estas são quase as mesmas suposições feitas na compilação dos dados do 
recenseamento ). Não seria diflcil mostrar que, freqüentemente, as suposições 
sobre as mulheres expressas nas políticas do ocidente foram mantidas pelas 
administrações coloniais. Agora, após a independência muitas destas suposi
ções persistem. 

Hoje há um vasto e crescente fluxo de migrantes femininos, movimentan
do-se do campo para as cidades, tanto no interior dos países, quanto através 
das fronteiras de um país ao outro, quase todas, à procura de emprego. Na 
Grã-Bretanha,, décadas recentes viram um fluxo constante de imigrantes da In dia 
e do Paquistão, incluindo muitas mulheres. ntraram no pafs procurando - entre 
outras coisas - por emprego. Eles se depararam com as dificuldades do ajuste 
cultura l e lingulstico e se acomodaram numa vida nova. t impossível ver a 
experiência de trabalho de tais mulheres indianas e paquistanêsas desvincula
da da experiência das mulheres inglesas, com as quais elas freqüentemente 
trabalham lado a lado. E quando a história da vi da social inglesa dos últimos 
trinta anos vier a ser escrita, dever-se-á ignorar a presença de tais mulheres 
indianas e pasquitanêsas? Eu penso que não, pois elas são agora parte de nossa 
história. Paralelo a este fluxo de pessoas, está o fluxo de capital internacional de 
investimento , ''como uma golfada de ar através das fronteiras nacionais". Isto 
também "aproxima o Primeiro Mundo" do Terceiro Munqo. 

Ao l.ongo da última década surgiram as World Market Factories - um 
moderno sistema de dutting ou! em escala internacional , inspirado nos mesmos 
motivos que levaram à transferência de indústrias das cidades para o campo 
na Inglaterra dos séculos dezesseis e dezessete: trabalho feminino abundante, 
barato e desorganizado, fora de qualquer controle de sindicatos ou legislação 
estatal de salário mínimo. Certos tipos de produtos manufaturados -ou melhor, 
certos processos envolvidos na sua produção - que são intensivos em mão
de-obra e não se prestam à mecanização, são transferidos do chamado país 
industrial avançado, onde o produto é consumido, para alguma parte do Terceiro 
Mundo - por exemplo: Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Cingapura, Haiti , 
República Dominicana, Costa Rica, El Sa lvador e México. Isso verifica-se parti
cularmente nos setores indústriais tais como de vestuário, de alimentação, têxti l 
e eletrônica, e reflete uma procura alucinada e interminável por mão-de-obra 
barata (ou mais barata) visando maximizar os lucros. Se o processo pode ser 
transferido uma vez, ele pode ser facilmente transferido novamente. Não é por 
acaso que a maioria das tarefas envolvidas são ''tradicionalmente executadas 
por mulheres". De fato, a transferência não se restringe à manufatura, mas 
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estende-se a processos de agro-indústrias também intensivos em mão-de-obra 
tais como o de empacotamento e congelamento de morangos, que foram 
recentemente transferidos da Califórnia para o México. Da mesma forma como 
acontece com a manufatura, esses processos associam as mulheres das nações 
industriais avançadas com as de economias em vias de desenvolvimento: o 
emprego de uma mulher significa a perda do emprego de outra. Como historia
dora, devo ressaltar que estou acima de tudo interessada em história compara
da, mas estou consciente de que, se os historiadores até aqui mostraram pouco 
interesse em estudos comparados, em outras disciplinas não tiveram a mesma 
atitude. A escolhada abordagem comparativa significa, quase que de imediato, 
se envolver com o trabalho nos campos da sociologia, antropologia, economia 
de desenvolvimento e até da geografia. Parece-me que não pode haver um 
envolvimento com a história comparada deste tipo sem um preparo para cruzar 
as fronteiras entre as disciplinas. 

Um caso no qual houve um certo reconhecimento da maneira pela qual a 
omissão de um grupo particular de mulheres pode distorcer os estudos históri
cos, é o das mulheres negras norte-americanas, tanto no período da escravidão 
quanto após a abol!ção. Hoje reconhece-se que nos primeiros anos do movi
mento feministas houve uma falha da história das mulheres ao analisar a questão 
racial em função da ênfase dada à "irmandade" uma tendência a ver a raça 
como relativamente sem importância. Somente quando a história das mulheres 
norte-americanas (e de fato, hístória social norte-americana) foi criticada por 
continuar a ignorar as mulheres afro-americanas negras, as coisas mudaram. 
Recentemente houve um começo de Incorporação da história das mulheres 
negras americanas na história de mulheres. Tal trabalho levou a algumas 
interessantes contestações das suposiç6es anteriores, isto é, que a solidarieda
de feminina era mais forte do que a raça na união das mulheres contra seus 
opressores, que não é preciso estudar separadamente dos homens negros 
porque suas experiências são as mesmas. Sabe-se agora que a maneira pela 
qual as mulheres negras vivem suas vidas é muito distinta daquelas das 
mulheres brancas e dos homens negros. Isto seNe como um ótimo lembrete de 
que o estudo das mulheres do Terceiro Mundo poderia servir de ajuste para as 
teorias rígidas das historiadoras feministas radicais e outros. Aqueles, por 
exemplo, que vêem o patriarcado como o fator determinante primordial na 
explicação da opressão das mulheres, deveriam ouvir as vozes dos historiadores 
do Terceiro Mundo, que vêem tal conceito como totalmente inaplicável "à análise 
do complexo de relações existentes em. comunidades negras, tanto historica
mente quanto atualmente". A história comparativa, nas palavras de Natalie 
Davies "aprofunda nossa compreensão de com o gênero funciona em sistemas 
diversos e em meio a mudança histórica. ( ... ) Ela também alarga nosso entendi
mento das questões de gênero fora do cenário usual ocidental ou europeu. Eu 
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ressaltaria que a história da escravidão nos Estados Unidos, ou a história dos 
afro-americanos não são campos isolados de studos históricos, mas devem 
ser vistas como parte integral da história norte-americana e, dentro dela, da 
história das mulheres_ 

Deixem-me contar-lhes alguma coisa sobre as lonl·es de material para a 
história da mulher dos séculos XVI II e inicio do XIX. Primeiramente, como vocês 
já podem imaginar, ela são raras e fragmentadas em relação às fontes para a 
história do homem, particu larmente no período mais inicial. Considerando-se 
que relativamente poucas mulheres escreviam, as fontes freqüentementé se 
originam de narrativas contemporâneas escritas por homens. Há. é claro. a 
possibi lidade de que, com mais pesquisa, novos documentos sejam revelados. 
Mas acho improvável que isto mude radicalmente a situação atual. Constante
mente somos obrigados a voltar aos mesmos documentos e tentar extra ir deles 
alguns novos grãos de verdade. Vê--se, quase invariavelmente, repet1rem-se os 
mesmos clichês. A história da mu.l er do século XVIII -e na verdade a história 
social do século dezoito - necessita de novo estlmulo e uma nova forma de 
pensamento. De onde isto pode vir? Em segundo lugar, tenta-se reconstrui r a 
vida das mulher-es numa fase de desenvolvimento que está acabada e passada, 
Isto significa que é diffci t conhecer com alguma certeza qual era a experiência 
das mui h res trabalhadoras na Inglaterra pré-industrial. Falamos sobre as mu· 
lheres na economia doméstica sem ter qualquer idéia real de como era aquela 
economia, como ela funcionava, como fami liares e outros membros das comu
nidades ruraís se relacionavam. Pensamos na agricultura de subsistência, não 
mais existente na Inglaterra, sem nem mesmo ter uma idéia do que ela significava 
para as mulheres. Contudo, exemplos da vida das mulheres trabalhadoras na 
condição pré-industrial -seu papel na economia doméstica, o papel desem· 
penhado por elas na agricultura de subsistência - são abundantes fora de 
nosso próprio país e, mais particu larmente, nos palses não desenvolvidos ou 
•em vias de desenvolvimento. Podemos aprender alguma coisa com eles e eles 
conosco? 

Eu seria a primeira a reconhecer que os historiadores britânicos (e também 
americanos) não têm estimulado este trabalho comparativo. Até agora há pou
cos exemplos de comparações entre a experiência histórica dos primeiros 
palses a se industrializar, e a experiência atual dos países em industrialização. 
É preciso reconhecer e questionar as razoes que informam tal atitude desenco
rajadora. É claro que estamos examinando países que têm uma história distinta, 
muito diferente da nossa- apesar de que, em muitos casos, estas l1istórias, e 
certamente a história de suas mulheres encontram-se ainda por serem escritas. 
São países que atingiram suas estruturas econômicas e sociais atuais através 
de caminllos bem diferentes. Em particular, muitos dos países que agora 
xperímentam o desenvolvimento, passaram por perfodos de coloniatismo. Não 
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se pode subestimar a importância do colonlalismo na ll istóría das mulheres do 
Terceiro Mundo. Há outros inúmeros fatores ClUe podem variar enormemente 
entre diferentes paises e re iões do mundo - a natureza da propriedade da 
terra por exemplo, a posição legal da propriedade de mulheres casadas (se elas 
podem ou não possuir propriedades- mais particularmente a terra}, as e asas 
de casamentos polfgamos em contraste com as de casamentos monogêmicos. 
Fatores culturais e religiosos influenciam profundamente os · papeis que as 
mulheres podem desempenhar no trabalho, e em quais setores elas podem 
atuar. Tomemos, por exemplo, as mulheres muçulmanas. Talvez não seJa sur
preendente que as mulheres Hausa muçulmanas do norte da Nigéria, tenham 
sido omitidas no que diz respeito ao trabalho. Como vimos elas não foram 
registradas nos censos ocupacionais. Isoladas em seus redutos, supunha-se 
que elas não trabalhassem. Tal isolamento serviu para esconder o trabalho que 
executam, o qual é do tipo que não implica sua salda dos redutos. Mas uma v-ez 
consideradas tais variáveis entre os países, isto significa que qualqu r coisa que 
possamos dizer de um estudo comparativo está fadada a ser superficial? Acho 
que não, mesmo que a procura por modelos de desenvolvimento econômico ou 
social me parece inútil e pouco eficaz. Contudo, isto posto, analisando por que 
o desenvolvimento percorreu caminhos d ferentes, examinando a história que 
está por trás da experiência alua! das mulheres, e procurando explicar as 
diferenças no papel das mulheres, podemos aprender alguma coisa sobre nossa 
própria história e aquilo que a torna única. Acredito que podemos também, à 
luz da experiência recente, acrescentar novas questões para colocar à nossa 
própria história. 

Parece-me que há níveis bem diferentes nos quais tal trabalho comparativo 
poder-se-ia concentrar. No nível mais super fi cial há, na experiência recente das 
mulheres no Terceiro Mundo e em outros palses em desenvolvimento, inúmeros 
exemplos de reflexos de tempos anteriores e reflexo de experiência de outras 
mull1eres. Tal nfvel serve, no mrnimo, para lembrar aos historiadores do ocidente 
a natureza da vida das mulheres naqueles tempos, sobre o quanto elas 
trabalhavam duro em tarefas pesadas e, freqüentemente, lembrá-tos do papel 
essencial delas na agricultura de subsistência. Por exemplo, todos sabemos que 
as mulheres sempre foram os principais coletadores de água e de combustlvel. 
Lemos que as mulheres do século dezoito gastavam grande parte do seu dia 
de trabalho buscando e carregando água do poço ou do riacho para suas casas. 
O problema delas .esté amplamente documentado em muitas partes da Alrica 
- e em outros lugares - onde a fome é um problema constante e a água 
torna-se cada vez mais escassa. São sempre as mulheres que fazem o trans 
porte de água. Do mesmo modo sabemos que no século XVIII deu-se uma 
escassez de lenha ê medida que as florestas eram derrubadas ou cercadas e 
tornadas inacessfveis aos pobres. A busca de combustível pelos pobres consu-
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mia também muito tempo. Confrontados com a neces idade de sobreviver ao 
frio e com a necessidade de cozinhar, eles invadiam florestas e derrubavam 
árvores. Eram aprisionados e multados pela falta cometida. Hoje, em muitos 
países do Terceiro Mundo, a madeira é o único combustível de que se dispõe, 
numa situação em que muitos pa1 es v.ivem o esgotamento das fontes devido 
ao desflorestamento. Um crescente número de horas diárias são gastas pelas 
mulheres desses países à procura de madeira. Na Inglaterra do século XVI II, 
mascates das ruas de Londres - freqüentemente mulheres migrantes- com
pravam, no fina l do dia, as frutas e legumes que não haviam sido vendidos no 
mercado de Covenl Garden. e os vendiam nas ruas na manhã seguinte. Na 
cidade do México, hoje, "uma vendedora de rua vende o que ela acabou de 
comprar no mercado a dois quarteirões de distância''. Na Inglaterra do século 
XVIII , os vendedores ambulantes mudavam de ponto constantemente, para 
evitar apreensão por não possufrem licença. Na cidade do México " os vende
dores de rua ilegais ... mudam de ponto rapidamente para evitar a policia". Os 
reflexos persistem. 

Mas há também muitas áreas nas quais um estudo comparativo sério 
poderia ser frutrtero e, acredito, imensamente recompensador para os historia
dores: um estudo das mulheres na economia doméstica, por exemplo, em toda 
sua rica diversidade, daria uma leitura fascinante. Edward Thompson escreveu 
eloqüen emente sobre o papel da tradição na cultura dos trabalhadores na 
Inglaterra dos séculos XVI II e XIX. Di fici lmente há prova escrita da existência d 
tais tradições mas, freqüentemente, elas se ncontram por trás de vários usos, 
práticas e direitos. A industrialização na Inglaterra acabou por minar tal tradição 
e por destruir muitos dos direitos e práticas que ela legitimava. No processo, o 
papel da tradição popular de unir as comunidades foi enfraquecido. Tal tradição 
penetrou o mundo do trabalho no século XVIJI contribuindo, de várias maneiras, 
para a capacidade dos trabalhadores de preservar um certo grau de indepen
dência. Nos paises do Terceiro Mundo a cultura popular desempenha um papel 
muito poderoso. A tradição tribal está por trás de muitas das práticas de trabalho 
e determina em grartde parte o papel tradiciortal das mulheres. A tradição tribal 
não foi uma área muito considerada pelos administradores coloniais ou pela 
"colonização'' mais recentes. Mas seria de muito valor um estudo comparativo 
que revela se não só quanto tais costumes e práticas variam entre os países, 
mas também como foram afetadas pelo desenvolvimento, e suas consequências 
para as mulheres. Meu interesse particular está na migração interna feminina 
rura l e urbana, e como ela se relaciona com a economia local da qual estes 
migrantes rurais vêem, e nas oportunidades de trabalho que a urbanização 
ofereceu ê.s mulheres. Estou interessada em como a natureza da reforma 
agrfcola influenciou o papel das mulheres na agricultura de subsistência. Acho 
que o serviço doméstico temi nino é uma área que está clamando por um estudo 
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comparativo. Há uma notável incidência de serviço doméstico feminino entre 
recentes migrantes do eixo rural - urbano, tanto quanto de emprego no 
chamado "setor informal'' da economia urbana - mulheres como negociantes 
de rua, mulheres de mercado, como fabricantes de cerveJa e como prostitutas 
- novamente uma área que requer um trabalho comparativo. Uma outra área 
fascinante de estudo seria a influência da tecnologia em transformação sobre 
os papéis da mulher no trabalho. Natalie Davies relata suas observaçé'Ses da 
construção e concerto de estradas perto de Delhi nas montanhas da lndia. Boa 
parte do trabalho era desempenhado por mulheres as quais, com seus peque
nos martelos reduziam pedras em seixos. Trabalhando sozinhas ou em peque
nos grupos, elas permaneciam separadas dos homens que, a pouca distancia, 
utilizavam brocas pneumáticas nos preparos para a dinamitação. Até onde é 
confirmada na prática a afi rmativa de lttikhar Ahmed de que "os homens 
assumem as tarefas desempenhadas pelas mulheres rurais assim que são 
mecanizadas ou comercializadas"? E por trás de muitas destas questões fica a 
indagação: qual o efeito do desenvolvimento - em alguns casos a industriali
zação, em outros a reforma agrária, ou a comercialização da agricultura- na 
vida de trabalho das mulheres? Será que o desenvolvimento tornou sua vida 
mais fácil , significou um padrão de vida mais alto, ou aumentou sua já pesada 
carga de trabalho? Será que ele assinala um movimento em direção à libertação 
e emancipação das mulheres -uma chance para maior independência e 
autonomia? E que significa exatamente a emancipação, para as mulheres do 
Terceiro Mundo, e mais particularmente para as mulheres segregadas? 

O efeito da primeira fase da industrialização sobre o padrão de vida dos 
trabalhadores é um antigo debate entre historiadores sociais e econOmicos 
ingleses. É um debate que se iniciou muito antes do surgimento do movimento 
das mulheres nos anos 60. Isto pode ser parte do motivo pelo qual as mulheres 
aparecem tão pouco nele. Contudo, historiadores mascul inos - mas não só eles 
- foram categóricos na sua afirmação de que a industrialização representou 
um grande processo de libertação para as mulheres. Argumenta-se que suas 
oportunidades de trabalho fora de casa expandiram enormemente seus hori
zontes. Supõe-se que a industrialização tenha representado o primeiro passo 
para a emancipação das mulheres. 

É quase a mesma atitude dos que defendem o ponto de vista de que 
somente quando as mulheres no Terceiro Mundo entrarem em alguma forma de 
produção capitalista é que elas terão alguma chance de libertação. Elas 
precisam passar por um processo de industrialização antes de atingir um certo 
grau de emancipação. 

De fato, na segunda metade do século XVIII , quando as mudanças na 
organização da agricultura inglesa se aceleram. as mulheres começaram perder 
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posição. Já fo1 demostrado que naquelas áreas do sudeste da Inglaterra que 
primeiro sofreram os efei tos da mudança na agricultura - em particular, a 
introdução de novos produtos agrícolas e novos métodos de cultivo a fim de 
produzir comida suficiente para alimentar a crescente metrópole de Londres
as tarefas tradicionais das mulhere , talvez principalmente o trabalho na área de 
laticínios, sofreram desgastes. Com a expansão da prática de cercar a terra e 
com a perda dos direitos comuns dos trabalhadores pobres, a agricultura de 
subsistência tornou-se cada vez mais difícil de se manter. Ao mesmo tempo, as 
oportunidades de emprego temporário na agricultura, para as mulheres, dimi
nuíram nestas regiões. As tarefas que permaneceram abertas às mulheres não 
eram somente as menos prestfgiadas na agricultura (não encontravam mais, por 
exemplo, trabalho como ceifeiras na colheita, e sim na capina manual, na 
remoção de pedras dos campos, na espalhação de esterco, na. semeadura de 
batatas e grãos), mas também os mais mal pagos. O resultado disso foi uma 
divisão sexual das tarefas do trabalho na agricultura muito mais rlgida do que 
antes. A perda de tra alho na agricultura pelas mulheres coincidiu com o declínio 
da produção de artesanato doméstico. Portanto, apesar do tato de alguns novos 
empregos terem sido criados para as mulheres, pela industrialização, estes 
empregos não puderam compensar o trabalho que elas l1aviam perdido. No linal 
elas estavam mais pobre . 

E no Terceiro Mundo'~ Muitos estudos recentes mostram como a mudança 
na agricultura provoca a margina lização do papel da mulher na agricultura de 
subsistência tradicional - que com frequência era um papel dominante, como 
na África do sub-Sahara. Como escreveu Esther Boserup "a mudança econômi
ca ... na maioria dos palses do Terceiro Mundo está tornando cada vez menos 
viável para as mulheres - até mesmo ara aquelas que vivem na área rural 
sustentar-se e a seus fi lhos por meio da agricul tura de subsistência. Como um 
recente artigo de jornal na África explicou, o colapso das economias de subsis
tência enviou milhões de pessoas para as cidades. "O crescimento urbano na 
África é o mais rápido do mundo. " Um dos pontos mais destacados por Boser up 
em seu original trabalho Woman 's Role in Economic Developmenl (1970) foi 
sobre ''os efeitos negativos que a colonização e a penetração do capitalismo 
nas economias de subsistência" frequentemente tiveram sobre as mulheres 
africanas, contribuindo enormemente para sua perda de status. Os colonizado
res as convenciam, apesar· dos exemplos em contrário diante de seus olhos, que 
o cultivo na agricultura era trabalho dos homens (ou deveria ser), e "mostravam 
a pouca simpatia peJos sistemas de agricultura femininos que eles encontraram 
em muitas colónias". O papel com frequência essencial das mulheres, na 
agricultura, era simplesmente ignorado. E quando a agricultura comercial foi 
introduzida, as mulheres não estavam "tão envolvidas como os homens". Foi o 
homem que aprendeu a nova tecnologia que tal cultivo envolvia. 
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Em áreas da América Latina, a comercialização da agricultura parece ter 
tido consequências muito semelhantes àquelas a Inglaterra dos séculos XVIII 
e XIX; eu acredito que aqui no Brasil, no Sul e no Sudeste, quando as plantações 
de café foram inicialmente introduzidas, as mulheres perceberam que elas 
tinham muito menos oportunidades para traba lhar na agricultura em tempo 
integral. O trabalho que lhes restou era principalmente sazonal, mas elas ainda 
conseguiam manter a agricultura de subsistência. Com a posterior comerciali
zação da agricultura, muitas perderam sua terra, tornaram-se proletárias e 
totalmente dependentes de trabalho assalariado. Portanto, como em muitas 
outras áreas, o emprego de mulheres na agricultura se deu em proporção 
inversa à sua comerciallização e desenvolvimento. Como Glaura Vasquez de 
Miranda e creveu, "à medida que a estrutura da economia rural torna-se mais 
capitalizada e comercializada, o homem toma o lugar da mulher nas grandes 
fazendas, e o número total de trabalhadores, tanto masculinos quanto fem 1ninos, 
diminui ". Freqüentemente, a consequência da comerciali zação e da introdução 
de relações capitalistas de produção é uma divisão s xual muito mais rígida do 
trabalho nas tarefas agrícolas. Por exemplo no Peru, na área de Cajamarca nos 
Andes Peruanos - uma área agrícola com relações de produção predominan
temente capitalistas -quando a comercial ização começou, uma indústria de 
laticinios altamente modernizada coexislia lado a lado com uma agricultura de 
pequena escala, produzindo principalmente grãos. Mas quando o capital es
trangeiro penetrou na área, depois dos anos 50, muitos perderam suas terras. 
As mulheres foi negada a capacidade de contribuir substancialmente para o 
sustento de suas famíl ias. E as tarefas que res taram a elas na agricultura eram 
muito distintas daquelas dos homens. Estes, por exemplo, guiam os bois e o 
arado, enquanto as mulheres os seguem para remover as ervas daninhas 
desenterradas . Quando plantam grãos. os homens fazem os sulcos e as 
mulheres jogam as sementes. Na colheita de milho, as mulheres recolhem os 
sabugos depois que os homens tenham cortado o milho com as foices. t: uma 
si tuação extraordinariamente semelhante aquela da Inglaterra no século XVI IL 

Em muitos destes pafses de agricultura recentemente comercia lizada, a 
industrialização não compensou totalmente a perda do trabalho agrfcola. Como 
na Inglaterra no século XVIII, onde a mudança agrfcola coincidiu com o declínio 
da manufatura artesanal, também no Brasil , como em outros palses as mulheres 
perderam uma fonte de emprego sem nenhuma compensação real advinda 
daquelas criadas pela industrialização. 

Portanto, com relação a toda uma gama de aspectos da recente experiência 
das mulheres com a comercialização agrícola e a industrialização, há analogias 
intrigantes com a experiência inglesa dos séculos XVIII e XIX. Será que estas 
analogias deveriam ser mais exploradas ? 

Em 1987, numa resenha bibliográfica sobre as mulheres e o desenvolvimen-
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to, encontra-se a afirmativa de que se havia começado a explorar "compara
ções" entre a experiência histórica de países mais industrializados e a expe
riência atual de países em industrialização. As comparações estão ainda num 
estágio inicial, mas historiadores sociais e econômicos -e não só historiadores 
de mulheres - podem refletir sobre o que pode ser aprendido no estudo da 
experiência do Terceiro Mundo. 
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Introdução às 
Conferências de 
Christopher Hill 

As conferências de Christopher Hill- no qual também comparece sua 
esposa Bridget Hill, numa entrevista que Ângela Carrato real izou com ambos
constitui importante testemunho dos vínculos afetivos e intelectuais que se foram 
firmando, estes anos, entre o historiador britânico e os pesquisadores brasileiros, 
em especial no Estado de Minas Gerais. Não é sempre que um scho/ardo porte 
de Hi ll se dispõe a publícar uma série de palestras ministradas em nosso meio. 
E me sinto particularmente honrado pelo convite a prefaciar esta obra 1 . 

Poucos intelectuais terão, como Christopher Hil l, seu nome tão associado 
a uma releítura sistemática de uma época decisiva na história de seu pafs. Com 
efeito, até ele destacar, na Guerra Civil de meados do século XVII, o elemento 
radical - aquele que pretendia "virar o mundo de cabeça para baixo", desti
tuindo as potestades espirituais e temporais -, prevalecia, na historiografia 
inglesa, uma leitura da Revolução de 1640 que era solidária de uma interpreta
ção da própria sociedade inglesa, ambas as quais nosso autor contestará com 
sólidos argumentos. A Revolução teria sido - e era esta a leitura mais "radical" 
que então se propunha - de natureza puritana (eis a tese do seu grande 
historiador oitocentista, S. Gardiner), o que, de certa forma, deportava-a defini-

1 Jé tive a ooasi· o de redigir uma "lntroduçã " sobre a obr a de Chrlstopher Hill par seu livro O Mundo de 
Ponta-Cab eça, que traduzr em 198 / - S. Paulo, Companhia das Letras. Evitarei rep ti -la, neste lugar. 
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