
fruto de acidentes a curto prazo e de personalidades individuais. Consideram 
Carlos I e o Arcebispo Laud como homens estúpidos que provocaram a revolu
ção, ou John Pym como um homem inteligente que inspirou uma revolução. 
Alguns contempor~neos, é claro, pensavam assim, considerando Carlos I ou o 
Arcebispo Laud como pessoalmente responsáveis pelo governo. Outros con
temporêneos mais sábios, comoJames Harrington ou Samuel Butler, ressaltaram 
que os chamados acidentes foram simplesmente eventos cujas causas desco
nhecemos. Mas ambos insistiam em que existiam causas. Deus sabe quais eram 
as causas e, por implicação, também o deveriam saber os historiadores. 

Assim, eu vejo a história como algo muito misturado: a religião, no século XVII , 
inclui a polftica e a economia. O que se realiza na agricultura, no comércio e na 
indústria influencia as idéias abstratas e a literatura. Considero que o marxismo 
- e isto pode ser discutido é claro - ajudou-nos a colocar questões úteis que a 
historiografia tradicional, preocupada com as discussões do Parlamento, docu
mentos do Estado e a correspondência da pequena nobreza, não percebeu. 
Assim, os eventos polfticos atuais da Europa Oriental tne parecem irrelevantes 
para o valor desta tendência de interpretação da história, cuja dialética pode 
ajudar os historiadores a se livrarem do determinismo econt"lmico ou demogré
fico. Uma melhor compreensão da história do homem comum, de todos os 
homens comuns, nos ajudará a entender nossa ociedade atual e seus proble
mas. Há aihda muitos mal-entendidos entre a ueles que se consideram marxis
tas e aqueles que se consideram não-marxistas ou anti-marxistas. Mas a história 
tem muitas moradas. A verdade, como diz Milton, pode ter mais de uma forma. 

Quero concluir referindo-me a um livro escrito por um historiador soviético 
e marxista, publicado há uns dois anos, em Moscou, intitulado "The Eng!ish 
Revo!ulion of the 17th Century - Three Portraits of its Leading Figures" 3 porque 
ele foi publicado, de forma bem incomum, em tradução inglesa. O vocabulário 
do livro é marcadamente marxista, o que tafvez seja desagradável, e foi traduzido 
de forma bem descuidada. Mas ele tem insights esclarecedores sobre o relacio
namento entre personalidades históricas: Cromwell, lilburne e Winstanley e o 
mundo em que viveram. Pode ser que aqueles que ainda não conhecem este 
russo qu , na mínha opinião, é um grande historiador, esperem que o marxismo 
já esteja mais morto na União Soviética, ou no que era a União Soviética, do que 
em qualquer outro lugar. Mas este livro parece ser novo, provocante e estimu
lante. Eu o recomendo a qualquer um que pense que o marxismo está morto. 

·• Isso podemos discutir. Que tal fazermos um primeiro intervalo e formar 
pequenos grupos para que vocês possam decidir como querem me atacar? 

3 BARG. M.A. Th Englistr Revolufion of tho 17111 cenlury tilrough pollraits of lts leadmg figures. Moscow· 
Progress Publishers, 1 90 
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. 1ENTREVLSWA 

Entrevista 
com Bridget e 

Christopher Hill 

ÂNGELA CARRATo' 

p- o senhor pertence a mais importante geração de estudiosos da História 
em nosso século. O que o levou a se interessar pela História? 

CH - Essa é uma história muito longa. Eu me graduei em Oxford e não sabia 
o que fazer depois, principalmente porque não queria me tornar um a~adêmic~. 
Na época, no entanto, consegui uma bolsa de estudos que.me pe~m/t1a, p~r dOIS 
anos ficar à disposição do que bem entendesse. Além d1sso, fw encora;ado a 
pass~r o segundo ano dessa bolsa fora da l~g!aterra .. Não sabia aonde ir até 
que um dia comecei a conversar com um b1bliotecárr~ que ?'e falo~ sobre a 
União Soviética. Morei em Moscou um ano e lá comecei as mnhas le1tura.s d~s 
grandes historiadores russos. Os l?istoriadores russos compreendem a h1stóna 
agrária melhor do que os ingleses. Na Inglaterra não existe ma1s campesmato 
desde o século XVIII. Havia apenas um ''proletariado" rural e não camponeses 
ou donos de pequenas parcelas de terra. Além disso, os russos, nc:_s anos ~0, 
sabiam mais sobre revoluções do que os ingleses. A Inglaterra nao !em . lido 
revoluções desde o século XVII e muitos historiadores russos, em funçao d1s ~· 
tentaram dar a falsa impressão de que não houve, de forma alguma revolu~ao 
na Inglaterra. Os ingleses têm uma "tradição democrática ''e não podem ce1tar. 

• Entrevista realizada pela professora rio Dapartam nlo de Comunlca,ç o d F l icli/UFMG e public d no 
DI rio do Comércio ern 15/04/93. p.gina 15 
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jamais, a idéia de uma revolução que corte a cabeça de reis (sorri}. Esse é 0 
ponto bás1co para os historiador s ingleses e que os impede de aceitar a idéia 
de revolução. Mas o interessante é que foram os próprios ingleses que ensina
ram revolução para os franceses. 

P.- Pelo que está dizendo, o fato de ter ido à Rússia e de perceber as 
t!fferentes maneiras de ingleses e russos abordarem a História foi muito 
Importante para a sua opção por esse tipo de estudo. 

. CH ~ Sim. mas o que realmente motivou o meu interesse pela História foi a 
ex1stênc1a de um grupo de historiadores dentro do Partido Comunista Brit~nico 
que se encontr~va :egufa~ment.e e discutia História. Eu fiz parte desse grupo e 
foram as expenêncras mçus estimulantes da minha vida. No grupo havia nomes 
qu~ se !ornaram mundialmente famosos com E P. Thompson e Eric Hobsbawm. 
F~1 es~e grupo e es~as discussões que motivaram não só meu interesse pela 
Hlstóna, m~s meu mteresse pela História do homem comum. Eu queria sair 
daquela co1sa de estudar a História dos reis, das rainhas e de seus amantes 
das atmosfem palaciana, dos parlamentos e das guerras. Ouena esludar 0 pov~ 
e tentar compreender a sua História. 

P- Qual a principal contribuição que esta geração de estudiosos marxistas 
da q'!a/ o senhor faz parte, trouxe para o estudo da História? Estou~ 
refenndo não só à temática mas igualmente às inovações conceituais e 
metodológicas. 

CH-Nós nã~ nos prendfamos a conceitos únicos. Queríamos ver a história como 
um_t.odo. Acre?Jtáva.m_os qu~ não poderia existir História Econ6mica, História 
Pol1flca, J-!'s!óna Rellg1osa, H1stóna lnteleclual ou História Literária. Querfamos 
ter uma v1sao do lodo e não perceber a História como fragmentos, partes. 

P -.~que pensa dos estudos que, mesmo dizendo ter sua obra como marco 
teonco,_ acabam opta!'do pela visão fragmentada da História. Vale dizer: 
contranando o que ha de mais singular em seus trabalhos? 

CH - Esses pesquisadores fazem um trabalho de detalhamento importante 
mas será sempre uma parte do todo. ' 

P - Vário_:; livros seus estão traduzidos no Brasil, por exemplo Lênin e a 
Revo/uçao Russa. Também traduziodo aqui o livro de /ssac Deustcher sobre 
o mesmo assunto. Qual o paralelo que faz entre as duas obras? 
. CH - lsaac Deutscher é um grande historiador e eu o respeito muito. o meu 

/1v:o sobre a Revolução Russa foi escrito há 46 anos e, /a/vez, se eu 0 tivesse 
~e1to ho;.e, ele seria totalmente diferente. Nas mudanças, talvez tivesse sido 
mf/uenc1ado por Deutscher. 
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P - Para quem estudou a fundo a Revolução Russa e o surgimento da União 
Soviética, como é presenciar o fim dela. Em outras palavras, como avalia o 
que está acontecendo nos dias de hoje naquela região? 

CH - O quadro é muito confuso. É muito diffcil compreender o que está 
acontecendo por lá. O socialismo já havia se desvirtuado e caminhado para algo 
bem distante dos seus princfpios originais. Por outro lado, também não acho que 
essa corrida louca ao capitalismo leve a coisas melhores na ex-Umão Soviélica. 
O quadro atuai, lá, está contribuindo apenas para o desemprego, uma piora no 
que diz respeito ao atendimento social (assisttlncia médica etc} além de ampliar 
a dist~ncia entre o pobre e o rico. 

P - O fim da União Soviética e as mudanças acontecidas no Leste Europeu 
tiveram um impacto muito grande entre as esquerdas brasileiras. Paralelo 
a isso, ganharam repercussáo por aqui concepções como a do "fim da 
História". Na Inglaterra e Europa a concepção de ' fim da História" também 
teve repercussão? 

CH -Afirmações com "a História chegou ao fim" não são recentes. Ouv1, em 
Vários momentos de minha vida coisa semelhante, só que diziam que "as 
ideologias haviam chegado ao fim". Trata-se de uma falácia total.~ uma falácia 
especialmente dos intelectuais norte-americanos, que estão felizes dentro de 
sua sociedade e não querem questionar mais nada. 

P- Na Europa, então, "o fim da História" não encontrou nenhuma repercussão? 
CH -Apenas os setores conservadores mostram algum interesse pelo tema. 

Até poque é uma bobagem muito grande. Não é um item sério de discussão, 
seja na Inglaterra ou nos demais países europeus. 

P- O que o levou a deixar o Partido Comunista Britânico no final da década 
de 50? 

CH - Eu deixei o Partido Comunista em 1957. Minha safda teve a ver com 
coisas que não gostei na polftica stalinista, a exemplo da invasão da Hungria em 
1956. Só que minha safda não se deu por causa da Invasão. Na realidade, não 
gostei do que vi acontecendo lá depois da invasão. Na época, o Partido 
Comunista Britânico se recusa v a a permitir, em seu interior, uma discussão sobre 
o assunto. Como esse procedimento gerou um grande descontentamento inter
no, estabeleceu-se uma comissão encarregada de analisar a situação. Eu fui 
membro dessa Comissão e ela acabou produzindo dois documentos - um da 
maioria e outro da minoria. Os dois foram submetidos a um Congresso do Partido 
e ele votou a favor do documento da maioria. Como o processo não havia sido 
nada democrático. considerei que o melhor caminho a seguir seria deixar o 
partido. Al1tude tomada, também, por vários membros. 
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P - .A preocupação central de seus trabalhos é com a vida da "gente comum". 
Nesse final de século XX nada influencia mais a vida das pessoas do que 
os meios de comunicação de massa. O que pensa disso e qual o impacto 
dos meios de comunicação no seu trabalho? 

CH - Essa é uma questão muito ampla e podemos dividi-la em dois 
aspectos, se entendi bem a sua pergunta. De um lado. temos os efeitos dos 
meios de comunicação da massa na cabeça das pessoas. Vale dizer: se eles 
tornam as pessoas ma1s ou menos conscientes da História. Outro aspecto diz 
respeito à influência dos meios de comunicação na escrita da História, em quem 
faz a pesquisa histórica. Seu interesse, ao fazer a pergunta. se volta para qual 
desses aspectos? 

P- Pensava nos dois, até mesmo porque, de alguma forma eles se comple
tam. 

BH - Antes do Chrislopher responder. gostaria de fazer algumas observa
ções. Em termos de meios de comunicação, não podemos perder de vista que 
lemos bons e maus programas. O Christopher, por exemplo, participou de 
excelentes programas de televisão inglesa e que muito conlribuiram para que 
as pessoas conhecessem um pouco mais sobre a História. Temos, na Inglaterra, 
um programa excelente que se chama "Relógio do Tempo", que é totalmente 
sobre História. Assim, como os meios de comunicação de massa já são consa
gradamente importantes, não há como ignorá-los. O fundamental é sempre 
procurar torná-los melhores. Por isso é que o Christopher nunca se recusa a falar 
com a imprensa. Essa é a sua maneira de tentar contribuir. Até porque, o trabalho 
dos estudiosos da História, em ú/líma inst~ncia, é tentar torná-la mais popular. 
Mais acessível ao cidadão comum 

P- Correto, mas esse é um aspecto da questão. O outro- e eu insisto nele 
- é o do peso dos meios de comunicação de massa no próprio processo 
histórico. Uma coisa, por exemplo, foi a Revolução de 1917 sem televisão e 
rádio. Outra, bem diferente, é a Guerra do Golfo ou das manifestações na 
praça da Paz celestial, na China. 

CH- Você está se referindo à simultaneidade. Ela é uma ,., a/idade, mas não 
podemos nos esquecer de que tudo depende da opção do meio de comunica
ção, de como ele vai apresentar o acontecimento. Por exemplo, no caso das 
manifestações na China, aquele estudante em pé, em frente ao tanque. pode 
ser apresentado de diversas maneiras. Os meios de comunicação, naquele 
episódio, colocaram um h rói na frente do tanque. Poderiam, no entanto, ter 
colocado aquele estudante como um louco sendo retirado da frente do tanque 
pela po/fcia. Entende? Não existe nada objetivo. De qualquer maneira, tenho 
constatado que os meios de comunicação costumam ser mais objetivos em 
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relação ao que acontece em outros pafses, do que internamente, em seu próprio 
pars. 

p - Mais do que qualquer cidadão, o estudioso da História precisa ter muito 
cuidado com a "leitura" que faz dos meios de comunicação_ .. 

CH- Todos estão expostos às manipulações e o estudioso da História tem 
que redobrar sua atenção. Nos perfodos de guerra é que as manipulações ficam 
mais nftidas. Nesses perfodos, o que vimos até hoje é a televisão se transformar 
em meio de propaganda do governo. Na época da Segunda Guerra Mundial, 
por exemplo, todos viram na TV inglesa as cidades inglesas sendo destrufdas 
pelos aviões alemães. mas ninguém viu os aviões ingleses · destruindo as 
cidades afemás. Isso é íncrfvel, mas acontece. A TV está longe de mostrar o que 
realm nle acontece na História. Vendo essa questão por outro ilngulo, achei 
muito interessantes as cenas de multidão nas ruas, no Leste Europeu, mostradas 
pela TV em 1988 e 1989. As pessoas não sabiam o que queriam, mas sabiam o 
que não queriam mais. Esse, aliás, é o sfmbolo que geralmente apresento em 
seminários para dizer o que são as revoluções. As pessoas se manifestam contra 
o que não querem mais, mas nem tem a clareza do que querem. Muitos 
historiadores ingleses ainda parecem pensar que as revoluções são provocadas 
por homens maus que, em salas escuras. ficam maqwavelicamente planejando 
coisas. para forçar as massas a a ir. E cena como as de multi does protestando 
nas ruas no Leste Europeu mostraram que as pessoas ocultas não existem O 
que havia era a massa insatisfeita e lutando por mudanças. Por isso, acredito 
que a TV teria sido uma ajuda valiosa para que pudéssemos compreender a 
História Inglesa do século XVII (risos). 

p - .As perguntas agora são para Bridget Hill. Mesmo tendo uma obra 
extremamente inovadora e importante, seus trabalhos não .são muito conhe
cidos no Brasil fora do ambiente acadêmico. Portanto quem é Bridget Hill e 
o que a levou a se interessar pelo papel das mulheres nas revoluções? 

BH - Fui à Escola de Economia de Londres. Depois, a partir do contato com 
o grande historiador R. H. Tawney, interessei-me pelo trabalho com educação 
de adultos. Durante muitos anos, Tawney ficou impedido de ter um trabalho 
a.cadêmico por não preencher determinados reqwsitos exigidos. O que não o 
impediu de desenvolver uma obra fundamental. Dediquei, assim. grande parte 
de minha vida aos adultos que não tiveram uma educação formal, que deixaram 
a escola mas continuaram sendo educados fora d la. A partir dos anos 70, foi 
criada a Universidade Aberta na Inglaterra, que atendia às necessidades de 
todos os adultos que não tinham educação formal. Aliás, já notei que o Brasil 
precisa de algo semelhante. Essa Universidade teve influência profunda em todo 
o pais. Ela serviu para que falhas tremendas em nossa soc1edade fossem 
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superadas, a exemplo de conceitos como "a mulher não precisa trabalhar fora " 
ou "o jovem tem que deixar os estudos cedo para começar a ganhar dinheiro". 
Na Inglaterra, a Universidade Aberta é algo muito sério e fornece diplomas aos 
participantes, pessoas muito dedicadas e que reconhecem que estão tendo uma 
chance nova na vida. 

P-Seu Interesse pelo papel das mulheres nas transformações sociais vem daí? 
BH - Em parte, poque minha formação anterior também pesou muito. Certa 

época, o jornal comunista inglfJs "Daily Worker" ofereceu-me oportunidade para 
que eu escrevesse uma série de artigos sobre as mulheres mais importantes no 
sindicalismo ingl~s. Escrevi e gostaria de acreditar que o Partido Comunista 
Britânico dedicou importância e teve interesse na História das mulheres. Infeliz
mente, não foi isso o que aconteceu. Como voe~ vê, meu interesse em relação 
à história dos movimentos femininos é bem anterior ao surgimento do movimento 
feminista. Muitas vezes, inclusive, me vejo incluída nos grupos que alguns 
denominam de ' femininos à antiga ". A despeito dessas acusações, o que 
considero assustador é a fragmentação experimentada pelo movimento feminis
la ao longo das décadas. 

P - Com uma obra tão interessante e atual, porque a cusação de "feminina 
à moda antiga"? 

BH - Minha avaliação é de que isso se pauta, principalmente, por um 
preconceito dos historiadores - e não só deles - em relação às pessoas mais 
velhas. Aqui no Brasil, já percebi que quando pessoas de idade estão falando, 
os outros começam a olhar de maneira estranha e não falta quem ache que todos 
os velhos são caducos ou que não tem nada de novo a dizer. 

P- Acaba de ser lançado em Londres um novo livro seu. Fale sobre ele. 
BH - Trata-se de um trabalho sobre uma mulher inglesa do século XVIII. Uma 

mulher republicana e historiadora. Ela escreveu uma obra. em oito volumes, 
sobre a História inglesa do século XVI/. Ela também se tornou uma polemista 
polftica, que influenciou profundamente na formação da ideologia revolucioná 
ria norte-americana e no radicalismo inglês. Seu nome era Cathreen Machlay. 
Se ela fosse homem, penso que teria sido difícil ignortJ-Ia. O título do livro é 
"Womem, Work and Sexual Politios in Eighteenth-century England" e não foi 
traduzido para o português. O que procuro mostrar é que, na realidade, a mulher 
tem tido um papel muito mais importante do que a História oficial sugere. 

P - A partir de seus estudos, que momentos destacaria em se tratando da 
luta das mulheres na Europa? 

BH - Eu não destacaria um momento. Houve uma seqü~ncia de aconteci-
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mentos importantes e nós podemos analisá-los ta~t~ a partlf da a~uação 
isolada de mulheres que tiveram presença e papel dectstvo naquelas Ctrcuns
t~ncias. 

p _As lutas femininas no Brasil sofreram, na década ~e 80, um nftído refluxo. 
Na Inglaterra, me parece que algo semelhante ta~bé~ ~conteceu. 

BH _ É triste saber que isso aconteceu no Brastl, pnnctpafmente porque há 
muito menos História feminina escrita aqui do que na Euro~a e na lng(aterra . _o 
que temos assistido na Europa é que ~~ divisões no movtmento f~mtmst~ ~a~ 
muitas. Temos feministas radicats, femmstas conseNadoras e ma1s uma mf1n1 
dade de grupos. 

p _ Tantas divisões têm redundado em perda de espaço para as mulheres 
na Europa? 

BH - Talvez o melhor fosse diz r que têm evitado maiores a~anços . De 
qualquer forma, houve ganhos . Os melhores jornais do mund9. ho;e, t~m Uf!?a 
página sobre a mulher. Não é uma página sobre a mufhe~ .Nao é uma págma 
destinada à beleza, mas ao debate das questões espectftcas_ das m~fheres. 
Essas páginas se constituem em verdadeiros fóruns de ?1scussao mant1dos por 
mulheres, através de artigos que formam a opinião púbf1ca. Em outras palavras, 
têm conseqüências para a sociedade como um todo. . 

CH _Agora sou eu quem quer falar um p~uco sobre esse assunto. O Partido 
Comunista motivou o meu interesse a respetto da gente COf!?Um. Ou.and? eu o 
d · · 1957 ele não tinha adentrado em nenhum movtmento htstónco d e1Xe1, em , d do O 
grande importáncia, nem na Inglaterra e nem em outras_pa:tes o n:un . · 
movimento das mulheres, o movimento femtnmo - que nao tmha surgtdo ~mda 
- viria lembrar aos homens que eles são apenas metade ~a popu_laç.ao do 
mundo. E então graças a Bridget, pude passar entender cotsas mwto tmpor
tantes. Pude entender a outra parte. 

p _ Aproveitando a sua intervenção, gostaria de fazer-lhe uma última per
gunta antes de continuar a entrevista com Bridget. O senhor acompanha ou 
conhece 0 trabalho mais recente que vem sendo feito em termos de estudo 
da História do Brasil? . 

CH _ É a segunda vez que venho ao Brasil. A primeira acont~ceu há ,cmco 
anos, quando estive em São Paulo e visitei, rapi~~ente, Be!o Honzonte. C}uanlo 
à sua questão, prefiro não emitir qualquer opm1ao por. nao t~r c~nhectmento 
suficiente dos trabalhos que estão sendo reaftzados aqw. Eu nao feto portugu~s 
e as traduções sobre História brasileira lá são poucas. 

BH _As traduções não são tão poucas assim, mas Christopher não os leu. 
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P - A senhora as leu? 
BH - Como você sabe, meu interesse primeiro é pelas questões ligadas à 

mulher. Há cinco anos, quando estive aqui, verifiquei que havia um paralelo entre 
a história das mulheres inglesas no final do século XVIII e infcio do século XIX e 
o que estava acontecendo naquela época no Brasil. Então, passei a ler muito 
sobre o tema e tenho um excelente material sobre o assunto, porql.)e estou 
interessada na história comparativa. Não só a comparação entre épocas histó
ricas, mas entre o que ocorreu em diferentes partes do mundo. 

P- Tenho uma última pergunta e ela é para o casal Hi/1. Qual a "receita" do 
sucesso de duas pessoas que, além de viverem juntas e felizes, consegui
ram produzir uma obra que já está entre as maiores deste século? 

BH - Agradeço sua avaliação sobre nossa contribuição. Gostaria de dizer, 
no entanto, que muitas pessoas, muitos historiadores são extremamente indivi
dualista e não se preocupam em, junto com o próprio sucesso, trazer o de outras 
pessoas de valor. Não é o caso do Christopher. As mulheres, infelizmente, ainda 
parecem ter pouca confiança em si mesmas e o Christopher, por ser um 
pouquinho mais velho que eu, me deu a confiança de que tanto precisava para 
realizar meu trabalho. 

CH- Bem, se eu lhe dei confiança para produzir e realizar as coisas de sua 
vida, ela me educou. Eu mudei o enfoque que tinha da História por causa das 
visões da Bridge/. 

P- Há quantos anos vocês estão juntos? 
CH - Há 39 anos. Nós dois fomos casados, em primeiras núpcias, antes. 

Todos cometem erros (risos). Tiramos lição dos erros cometidos e somos muito 
felizes. 
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