
Apresentação 

Este número especial da VARIA HISTORIA representa a culminância de 
vários anos de planeJamento e trabalho, exigindo às vezes uma veroadeira 
mobilização de professores, funcionários e administradores, não apenas do 
Departamento de Históna, mas também da FAFICH e de outras un~oaces da 
UFMG. A todos de1xamos aqu1 nossos sinceros agradecimentos, pois, C0010 se 
verá nas pág1nas que se seguem, valeu a pena. 

Historiar é mania de historiador, e não encontramos melhor maneira para 
introduzir as principais personagens e os autores do presente volume ao que 
contar a história da sua vinda à UFMG 

O ano de 1988 foi muito especial para a Históna no Brasil. As comemorações 
do Centenário da Abolição motivaram a v1nda de dezenas de especialistas do 
mundo inteiro, entre eles Eric Hobsbawm, Claude Me1llassoux e Stanley Enger
man. Terminados os maiores eventos relativos à data, continuou LJ'Tla série de 
visitas "avulsas". Por exemplo, em agosto daquele ano foi a vez de Franço1s 
Crouzet, Chnstopher e Bridget Hill. Nem tão fortuitamente assim, o roteiro 
brasileiro destes VIsitantes incluía Belo Horizonte/UFMG e, com efeito, foi no 
auditório do ant1go prédio da FAFICH que, pela primeira vez, o casal Hill e 
FrançoJs Crouzet se encontraram. 

A conv1te do CNPq, Christoprer e Bndget proferiram conferências, partici
param de debates e deram entrevistas à imprensa, em especial entrevistas 
sobre a nov1dade do momento, que foi a edição brasileira de O mundo de ponta 
cabeça de Chnstopher H1ll. E, naturalmente, na FAFICH o mais do que conhecido 
Professor Hill falou do tumultuado cenário da Inglaterra revolucionária. Já a 
Professora Hill , aqui ainda não conhecida, passou uma tarde conversando com 
um pequeno grupo dedicado aos estudos da mulher Hoje, sabemos que se 
perdeu, naquela ocas1ão, a oportunidade de aprender com lJ'Tl dos melhores 
expoentes da Históna da Mulher da atualidade. A breve conv1vênc1a de quatro 
dias bastou para sacudir as poeiras provincianas, reconhecer que aquele casal 



constitui uma parceria, na acepção mais enriquecedora da palavra e, mais 
importante, para convencer-nos de que uma volta mais demorada dos Hill era 
imperativa, uma questão de honra. Momento decisivo desta convivência deu-se 
quando, numa descontraída mesa de restaurante, com vista para a cidade, 
Bridget Hill opinou que, ao contrário do que lhes haviam dito os paulistanos, Belo 
Horizonte era assaz agradável, e sua comunidade universitária povoada de 
indivíduos interessantes, inteligentes e atualizados. A concordância de Chris
topher Hill veio na forma de um largo sorriso e um discreto risinho. Resolveram 
todos na mesa que haviam de envidar esforços para que o casal voltasse, não 
apenas para conferenciar, mas para lecionar, se possível no Programa de 
Pós-Graduação em História o qual, àquela altura, ainda era apenas um projeto 
a ser realizado. 

Quase exatos dois anos mais tarde, foi em outra mesa de restaurante -
desta vez com vista para uma bela praça de Oxford- que os Professores Hill 
concordaram em ministrar duas disciplinas no recém-instalado curso de mes
trado em História, da UFMG. Ficou decidido que a disciplina de Bridget Hill se 
intitularia "Tendências Recentes dos Estudos da História da Mulher" e a de 
Christopher Hill "Um Historiador Inglês Contemporâneo e Sua Construção da 
História". Evidentemente, não escapou ao experiente Professor que tal título 
implicaria dar um certo conteúdo autobibliográfico às aulas e suscitar discus
sões de cunho metodológico. A timidez e a modéstia, sinceras, militavam contra, 
mas a parceria falou mais alto: a companheira lembrou. de maneira ao mesmo 
tempo suave e firme, que mais de meio século de carreira exigia que certos 
temas fossem abordados. O sorriso e o risinho repetiram-se. 

Resolvidas as questões temáticas, e tendo-se definido que seria desejável 
uma visita de aproximadamente um mês, restava marcar datas e organizar a 
vinda. Inicialmente, pensou-se no segundo semestre de 1991 ou no primeiro de 
1992. Dificultavam o empreendimento inúmeros problemas com agências de 
fomento, tanto as da "ilha européia", quanto as do continente, então "collorido". 
Aprendemos, por exemplo, que a visita de um casal de professores é um pacote 
que só se vende vencendo preconceitos e suspeitas. Finalmente, em meados 
de 1992, chegou-se a um conjunto de patrocínios que envolvia a própria UFMG, 
a FAPEMIG e o CNPq, e a uma conciliação de agendas pessoais e calendários 
escolares designando março de 1993 como o período certo para a visita. 

Entre os dias 4 e 18 daquele mês os Professores Hill ministraram, cada um, 
cinco aulas. Na primeira aula a Professora Hill procurou avaliar o atual estado dos 
estudos da História da Mulher, preocupando-se com o futuro. O texto resultante é 
um eloqüente apelo contra o enaltecimento exclusivista das questões do gênero em 
detrimento de sua contextualização dentro do campo da História Social. O tema foi 
retomado no segundo encontro, quando se insistiu, na base de exemplos claros e 
instruti~s. que não se pode isolar a categoria analítica de gênero das categorias de 



raça e classe: a melhor compreensão só é alcançada através do exame das 
complexas relações entre as três. A decisiva contribuição, ao longo da História, da 
dona de casa à economia doméstica, e as transformações de seu papel diante 
dos "avanços" tecnológicos foram os assuntos da terceira aula. No quarto 
encontro a Professora Hill analisou o envtesamento histórico dos métodos 
censitários, que quase sempre conduziu à subnumeração das mulheres traba
lhadoras e, conseqüentemente, à desvalonzação da produção feminina. Trata
se de um aviso sóbrio de que a crítica interna rigorosa é ímprescindível para os 
estudos demográficos. Por último, os participantes foram brindados com uma 
ousada análise diacrônica que compara as experiências das mulheres durante 
a primeira industrialização européia com as do Terceiro Mundo de hoje; os 
paralelos são ao mesmo tempo surpreendentes e provocantes. 

Já a primeira aula de Christopher Hill foi algo muito especial. O Professor 
falou - acredita-se pela primeira vez em público - sobre a sua vida e os 
caminhos que o levaram a dedicar-se a desvendar o século XVII da Inglaterra 
revolucionária. Foi uma manhã de emoções para o mestre e seus alunos, porém, 
para estes, emoções cheias de lições importantes. Na aula segu1nte realizou-se 
uma viagem pelas pa1sagens literárias do setecentos 1nglês A erudição, sempre 
didática, sobressaiu, às voltas com as expressões de descontentamento com um 
mundo prestes a desabar sobre si e de incertezas quanto ao porvir No terceiro 
encontro investigaram-se as sombras mais radicais, e, portanto, marg1na1s, dos 
transtornos da Revolução Inglesa, em que apareceram as profundas anSiedades 
populares junto com propostas de teor surpreendentemente "moderno- ou, às 
vezes, de desafio aos preceitos morais de então. A vida de três personagens - o 
grande líder Cromwell e os poetas Milton e Bunyan - foram o tema da quarta 
aula, jogando luz sobre os vários significados que a Revolução teve para aqueles 
nela engajados. Finalmente, apreendeu-se que, para Christopher Hill, tão sim
plesmente existem historiadores bons e maus, pouco importando o embasamen
to teórico-metodológico deles. Segundo ele, as interpretações acertadas de 
Marx já foram, conscientemente ou não, incorporadas pela vasta maioria dos 
historiadores. Ficou no ar a leve sugestão de que aos neoliberais do momento 
não cabe, necessariamente, a última palavra. 

Mas, sobre o teor das aulas os leitores poderão agora tirar suas próprias 
conclusões. Cabe aqu1 procurar descrever o ambiente que, nos dias de aula, 
envolvia o auditório do quarto andar da FAFICH - hoje o Auditório Professor 
Baesse, em homenagem a um dos colegas que mais contribuiu para o êxito da 
visita dos Hill. De alunos, havia quase todos os mestrandos em História; alguns, 
com seus créd1tos completos, freqüentavam como ouvintes, pois estas eram 
aulas imperdíveis. Havia também mestrandos em Sociologia e em Ciência 
Política e doutorandos em Filosofia, em Economia, em Demografia e em Educa
ção, além de uma bolsista da Fulbright, doutoranda em História pela Johns 



Hopkins University. Docentes de todos os seis departamentos da FAFICH assistiram 
às falas dos Hill, junto com professores do CEDEPLAR/FACE, e das Faculdades 
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 de 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 aulas 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 expressões fac1ais que denunciavam o orgulho pelas 
realizações acadêmicas da esposa. Era a parceria viva e de efeitos contag1antes 
pois, nas discussões que se seguiram às exposições, o clima tornava-se cada 
vez mais familiar. ~ particularmente lamentável que não tinha sido possível 
reproduzir essas discussões, devido a falhas no sistema de gravação. Mas fica 
aqui registrado o genuíno afeto que se desenvolveu entre os visitantes e a 
variada turma, e que hoje suscita saudades de ambos os lados do Atlântico. 

O trabalho dos Hill, aqui, termnou num chuvoso sábado, quando embarca
ram no aeroporto de Confins rumo a Londres e a uma série de compromissos 
acadêmicos a partir da segunda-feira seguinte. Já o trabalho da editora da 
VARIA HISTORIA apenas começava. O II'Ylpacto e óbvia importância da vis1ta 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 vez mais, uma raridade, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. No 
caso das aulas do Professor Hill, baseadas em escassas anotações, as dificul
dades multiplicaram-se, pois o registro limitou-se às gravações, Implicando uma 
etapa inicial de transcrição. (A Professora Hí!l gentilmente cedeu cópias de 
textos preparados). A editora, Professora Betânia Gonçalves Rgueiredo- 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 Bridget Hill 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 


