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Recentemente, entrei na livraria Blackwell's em Oxford — a major e mais 
prestigiada livraria da cidade. Esperava secretamente encontrar na secao de 
livros novos uma cOpia de meu livro sobre uma historiadora do seculo XVIII, 
Catharine Macaulay. Pensava haver escrito urn livro sobre histOria e politica do 
seculo XVIII, e fiquei urn pouco surpresa ao descobrir que meu livro nao se 
encontrava la. 0 departamento de histOria e grande e dividido em segOes sobre 
periodos diferentes, 'Daises diferentes e tipos diferentes de histOria. Passei algum 
tempo procurando na secao de histOria da Inglaterra do seculo XVIII e ainda 
assim nao encontrei nenhum sinal de meu livro. Quase desistindo, cheguei a 
uma estante isolada, estreita e separada, rotulada "Historia da Mulher" — e la 
eu encontrei meu livro. 

Minha histOria levanta uma serie de questbes: primeiro nos precisamos 
reconhecer que a existencia de tal secao de "Historia da Mulher" é ern si 
inovadora. Vinte anos atras, e mesmo ate mais recentemente, ela nao estaria la. 
E urn reconhecimento do fato de que, desde os anos 60, a hist6ria da mulher 
vem chegando, nao apenas corn force, mas que seu impacto tern sido tao 
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grande que e agora impossivel para outros historiadores, universidades ou 
livrarias ignora-la. Isto tambern evidencia urn outro aspecto — e este e urn 
aspecto triste — a hist6ria da mulher permanece separada e frequentemente 
isolada do resto da HistOria. A histOria da mulher ainda esta longe de ser 
integrada a HistOria, como foi recentemente observado por uma historiadora 
feminista inglesa. E por ultimo, a existencia de uma segao de "Historia da 
Mulher", separada das outros na livraria, faz-nos refletir sobre o grande volume 
de estudos histbricos que simplesmente excluem as mulheres. Voces podem 
imaginar a reagao dos historiadores ao encontrar uma segao de livraria rotulada 
"Historia dos Homens". Tal coisa seria considerada como uma aberragao cOmica 
pois, como muitos ainda argumentariam, nao é toda a Historia a histOria do 
homem? E ate muito recentemente eles poderiam ter razdo. A Histbria tern sido 
urn monopolio dos homens. Foram os homens que decidiram quais areas do 
passado deveriam ser registradas, quais tipos de histOria valia a pena investigar, 
ou quais individuos mereciam a atengao dos historiadores. As mulheres tiveram 
pouca ou nenhuma participagao nisto. 

Entao as mulheres foram excluidas da Historia. Mas isto tern importancia? 
Que diferenga faz o reconhecimento da presenga das mulheres no passado? Eu 
quero examinar as duas revolugbes do seculo XVIII — a americana e a francesa 
—a luz deste questionamento. Mas tam bem por acreditar que muito da politica 
do seculo XVIII é incompreensivel sem que se compreenda a revolugao anterior, 
a Inglesa do seculo XVII, quero avaliar resumidamente o papel das mulheres 
naquela revolugao. 

Apenas na Ultima metade do seculo houve o reconhecimento da existencia 
de mulheres no seculo XVII e de seu papel na Revolugao Inglesa. Richard 
Bratwait em seu The English Gentlewoman ( A Fidalga Inglesa) (1631) deixou 
bem claro o papel das mulheres. "Elas deveriam ser vistas e nao ouvidas... Sua 
melhor saida e o silencio". Outro autor ern The Lewes Resolution of Women's 
Rights (A Resolugao Lewes Sobre os Direitos da Mulher) (1632), deixou bem 
claro o que as mulheres podiam esperar do casamento. Marido e mulher eram 
uma so pessoa e aquela pessoa era o marido. Os trabalhos realizados nos 
Oltimos 30 anos contribuiram para que nos agora saibamos muito mais sobre as 
mulheres do seculo XVII do que antes. Ribs sabemos que as mulheres gozaram 
de novas liberdades e novas atividades por urn perfodo, 1640-1660. Se tiveram 
pouca participagao nos exercitos da guerra civil, muitos daquelas deixadas em 
casa por seus maridos soldados assumiram suas fazendas, propriedades e 
negOcios sozinhas, administrarando-os e dirigindo-os corn grande eficiencia. 
Sempre que na histOria os homens sao forgados a se ausentar de seus lares e 
familias, o papel das mulheres e afetado. Em tempos de guerra o peso das 
atividades produtivas volta-se para elas. Muitas, em face de exercitos, cuja 
intengao era saquear e viver a custa de cada regiao por onde marchavam, 
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demonstraram forge e coragem surpreendentes. 
Desta forma pode parecer que a Guerra Civil Inglesa tenha dado uma nova 

voz as mulheres. Entre 1649 e 1688 foram publicados escritos de mais de 200 
mulheres sobre uma grande variedade de assuntos Nas seitas religiosas que 
vieram a tona durante a Revolugao, as mulheres comegaram a ter urn papel 
significante , na diregao das igrejas. A algumas mulheres foi ate permitido pregar. 
Outras reivindicaram seu direito a liberdade de consciencia. A Sra. Katherine 
Chidley, por exemplo, lider dos Levellers, argumentou que "urn marido nao tinha 
mais direito de controlar a consciencia de sua esposa que o magistrado tinha 
de controlar a dele". Elas tambern comegaram a manifestar publicamente suas 
opinibes sobre o casamento, e seu direito de resistir ao papel de submissao aos 
maridos, a requerer o divarcio pela simples declaragao perante a congregagao, 
e tambern a exigir oportunidades educacionais mais equi parades. As mulheres 
tiveram urn papel ativo nas petigbes, tanto do lado parlamentarista quanto do 
lado monarquista. Tais petigbes eram a respeito do alto prego dos alimentos, da 
libertagao de seus maridos da prisao e da necessidade de paz. As autoras 
destes requerimentos deixavam claro que foram levadas a tais atos publicos 
pela forge de circunstancias extraordinarias. Elas enfatizavam o quanto este 
comportamento fugia de seu procedimento normal. E realmente as mulheres 
peticionarias tornaram-se alvo de virulento ataque — especialmente por parte 
dos monarquistas, que argumentavam que tudo que as mulheres realmente 
queriam era mais sexo. 

Corn a recente descoberta da existencia das mulheres nesses anos entre 
1640-60, a historia da Revolugao Inglesa tern parecido bem diferente, mas é ao 
reler os debates entre os radicais e os programas para a reforma democratica, 
que se toma consciencia da diferenga que fez a nossa compreensao a exclusao 
das mulheres dos estudos sobre o period°. Por exemplo, em Agreement of the 
Free People of England (Acordo das pessoas livres da Inglaterra) a constitui-
gao proposta pelos Levellers, apbs a execugao de Carlos I em Maio de 1649, 
quando era discutida a necessidade de urn corpo representativo eleito demo-
craticamente, no qual o poder soberano deveria ser depositado — o texto é bem 
claro: a escolha de tal corpo estava nas maos de todos os Homens maiores de 
21 anos. Nao e feita nenhuma mengeo as mulheres. E quando o Coronel 
Rainborough, partidario dos Levellers, argumentou que "o ELE mais pobre que 
he na Inglaterra tern uma vida a viver tal como o major ELE; e por conseguinte 

que cada Homem que ve viver sob urn governo deve primeiro, por consenti-
mento DELE prOprio, colocar-se sob tal governo", ninguem questionou por que 
as mulheres nao foram tambern incluidas. Nao se pode negar que as exigancias 
dos Levellers eram de curso democratic° e que caminhavam decididamente em 
diregao ao sufragio universal masculino, mas o que este claro é que o ideario 
republican° e democratic° deles nunca incluiu as mulheres. Pode ser que 
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algumas mulheres nao tivessem duvidas sobre seu direito a voz no parlamento, 
mas etas nao tiveram sucesso em influenciar aqueles que estavam elaborando 
as constituigbes. Ainda assim, ate que se comegou a falar da exist8ncia das 
mulheres no period°, ninguern parece ter notado a omissao delas. 

Adds a restauragao da monarquia em 1660, o que restou dos feitos das 
mulheres nesses anos da Revolugao Inglesa? Na maioria dos casos houve uma 
tentativa de voltar o relOgio, de transformar o comportamento petulante das 
mulheres dos vinte anos anteriores em coisa do passado. A ideia era de forgar 
as mulheres de volta a seus lares. Como resultado, as mulheres foram forgadas 
a retirar-se das atividades e protestos politicos. "As mulheres", sugeriu Elaine 
Hobby, "foram forgadas a voltar a virtude". 

Uma das poucas mudangas que a Restauragdo trouxe para as mulheres foi 
a aparigao de atrizes no palco pela primeira vez. Elas eram, todavia, considera-
das como equivalentes a prostitutas. Algumas delas o eram sem sombra de 
duvidas, mas nao todas. Isto representou uma carreira nova para as mulheres e 
uma nova maneira de auto-expressao. Mas esta foi uma mudanga que afetou 
apenas uma minoria. 

Afinal, voces dirao que se trata de uma revolugao fracassada. Dai, surpreen-
de pouco o fato de, corn a restauragao da monarquia, muitas das conquistas 
das mulheres no period° anterior terem sido retiradas. Voces certamente argu-
mentarao que foi diferente no seculo XVIII —A Era das Revolugoes. Na Inglaterra, 
este foi urn period° no qual houve urn enorme surto de radicalismo, como nao 
se tinha vista par urn seculo. Multidbes se movimentaram pelas ruas de Londres 
nos anos de 1760 gritando par "Wilkes e Liberdade". Nesses anos, par varios 
momentos a Inglaterra quase viveu uma insurreigao geral. Simultaneamente, do 
outro lado do Atlantic°, a insatisfagao dos colonos americanos crescia, e estava 
fadada a chegar a urn panto tal de rompimento, ern que todas as relagOes corn 
a met-Opole foram finalmente cortadas e seguiu-se uma guerra longa e san-
grenta. A consequencia foi o sucesso da Revolugao Americana e o surgimento 
de uma America independente. A historia da Revolugao Americana foi escrita 
muitas vezes, mas as mulheres raramente aparecem nessas hist6rias. Qual o 
papel, se e que houve algum, que as mulheres tiveram na Revolugao Americana 
e, mais importante, que mudangas permanentes vieram a partir disso, para a 
posigao das mulheres? 

Urn dos mitos mais acreditados sobre as mulheres brancas americanas no 
period° colonial e de que gozavam de um status consideravelmente mais alto 
do que suas semelhantes europeias, que eram parceiras em igualdade de 
condigties no lar. Assim como na Inglaterra nos seculos XVII e XVIII, o lar era a 
unidade econOmica mais basica na America, e dentro do lar prevalecia uma 
hierarquia severa. 0 chefe de casa era o homem e era ele que representava a 
familia no mundo exterior. 0 papel das mulheres permanecia essencialmente 
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domestic° e privado — e tal era verdade tanto para a mulher urbana quanto para 
a rural, bem como para as esposas dos donos de plantagOes do sul. Nab havia 
espago para uma existencia separada e independente das mulheres. Espera-
va-se delas que encontrassem sua satisfagao dentro do lar. Assim, quando uma 
noiva declarou, na Virginia em 1801 "Eu desejo ser muito notavel", ela nao quis 
dizer que queria ser famosa, fazer urn name para si propria. Lange disso. 0 que 
ela quis dizer foi que queria ser boa esposa e dirigir seu lar corn habilidade. 

Mesmo antes da deflagragao da guerra em 1776, os anos pre-revoluciona-
nos, de tensao e turbulencia crescentes, fizeram novas demandas as mulheres 
assim como aos homens. Se anteriormente as mulheres haviam deixado para 
seus pais, maridos ou irmaos os assuntos publicos, agora estes as tocavam de 
perto. Assim, par exempla, a politica de boicote econOmico as mercadorias 
inglesas so teria sucesso se as mulheres cooperassem e resistissem a compra 
de mercadorias importadas. Isto foi especialmente importante no boicote colo-
nial ao cha e outras mercadorias de luxo. Para as mulheres era alga bem 
inusitado receber apelos de lideres politicos em palavras como "Voces tern em 
seu poder mais que todas as comissbes e os congressos, podem golpear o 
Golpe, e fazer os mantes e planicies da America aplaudir". Alga muito diferente 
do costumeiro denegrimento do papel das mulheres, que logo se tornaram tao 
ardentes em seu apoio a rebeliao quanto os homens. Quando em 1774 houve 
rumores de urn ataque britanico sabre a populacao local em Cambridge, 
Massachusetts, Ezra Stiles percorreu a estrada para Boston observando em 
cada casa "mulheres e criancas fazendo cartuchos, fazendo balas, fazendo 
mochilas, assando biscoitos, chorando e lamentando e ao mesmo tempo enco-
rajando seus maridos e filhos a lutar par sua liberdade, apesar de nao saberem 
se os tornariam a ver." Ao mesmo tempo as mulheres leais a coroa eram 
molestadas. Semelhante ao papel desempenhado pelas mulheres durante as 
guerras civis inglesas, muitas delas assumiram a diregao das propriedades e 
fazendas de seus maridos. Seus lares eram as vezes invadidos por tropas de 
urn lado ou de outro, que elas eram forgadas a alojar. Paralelamente aos levantes 
contra o alto prego do pao na Inglaterra, as mulheres americanas apoderavam-
se de suprimentos essenciais quando acreditavam que os comerciantes esta-
yarn armazenando mercadorias para aumentar os pregos. 

Apesar das atitudes de uma sociedade empenhada na restricao do papel 
das mulheres, tao logo comecamos a examinar as mulheres do period° da 
Revolugao Americana, nos tornamos cientes de qua() notaveis e talentosas eram 
essas mulheres. Abigail Adams, Mercy Otis Warren e Judith Sargente Stevens 
(Murray). Tomemos Abigail Adams por exempla, a esposa de John Adams, urn 
dos grandes lideres da revolucao e que mais tarde vein a ser presidente dos 
EUA. 

Em 1776, depois de iniciada a guerra corn a Inglaterra, a opiniao entre os 



colonos se voltava rapidamente a favor de uma Declaragao de Independencia. 
No dia 04 de julho a declaragdo foi adotada. Em margo daquele mesmo ano 
Abgail Adams havia insistentemente recomendado a seu marido "Lembrar-se 
das Senhoras". "Estou ansiosa para ouvir que voce declarou a independencia", 
escreveu, "e a proposito, no novo cbdigo de leis que, eu suponho, sera neces-
sari° elaborar, eu desejo que voce se "Lembre das Senhoras", e seja mais 
generoso e favoravel a elas que seus ancestrais. Nao coloque poder tao ilimitado 
nas maos dos Maridos". E foi mais adiante ao salientar a ironia de que os homens 
fossem tao interessados na liberdade das nagbes enquanto "mantinham poder 
absoluto sobre suas mulheres". E notavel o fato de que nab ter pedido ao marido 
o voto para as mulheres, mas exigir apenas que o poder ilimitado dos maridos 
sobre suas esposas fosse reduzido. A subordinagao legal das mulheres aos 
homens foi vista por ela como o major problema enfrentado pelas mulheres. 
"Lembre-se", disse a seu marido, "que todos os Homens seriam tiranos se 
pudessem. Por que entao nao tirar dos incorretos e fora-da-lei o poder de 
usar-nos corn crueldade e indignidade, impunemente?." Ela pareceu ate mesmo 
langar uma ameaga a seu marido se ele nao observasse suas palavras: "Se 
atengao e cuidados especiais nao forem dispensados as senhoras", declarou, 
"ribs estamos determinadas a fomentar a rebel& e nab nos vamos deter 
obrigadas por nenhuma lei na qual nao tenhamos voz ou representatividade" Ela 
certamente nao esperava que Adams a levasse a seri°. Nem ele. "Nao posso 
sena° rir" escreveu, "de seu extraordinario C6digo de Leis". Os homens eram 
por demais argutos para anular seus "sistemas masculinos". Mas as palavras 
dela — dando eco precisamente a causa das colonias contra o governo britanico 
— recusando-se a estar presas por leis nas quais nao tinham voz ou represen-
tatividade, ou seja, no mundo masculino da politica, enfatizavam o status legal 
e politico inferior da mulher. 

Ela mais tarde levantaria a questa° (e trata-se de uma questa° vital para as 
mulheres ao longo do seculo XVIII) de como uma mulher poderia ser patriota, 
nao sendo uma pessoa politica. Caso o fosse, que forma o patriotism° feminino 
tomaria? Em 1782 ela escreveu a seu marido: "0 patriotism° é a mais desinte-
ressada das virtudes para o sexo feminino", pois "excluidas das honras e postos, 
nao nos podemos vincular a condigao de governo por ter exercido urn posto de 
eminencia". As propriedades das mulheres eram controladas por seus maridos 
"a quem as leis davam autoridade soberana". Essas mulheres eram "privadas 
de voz na legislagao, obrigadas a submeter-se aquelas leis que Ihes eram 
impostas." Nao era o bastante, ela perguntou, tornar as mulheres "indiferentes 
ao bem-estar publico"? Ainda assim, "toda a historia e todas as eras" revelaram 
exemplos de "virtude patriOtica do sexo feminino", o que, considerando-se a 
posigao delas, era "altamente herOico". 

Abigail Adams foi uma mulher notavel, mas a ela, como a muitas mulheres 
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americanas, faltou a auto-confianca para se tornar uma figura publica mais 
eminente. Assim, quando em 1818 foi sugerido que publicasse suas cartas, 
retraiu-se corn horror. "Nao,... Nao, descuidada e imprecisa que sou, eu tenho 
muita vaidade para arriscar minha reputagao perante o pOblico". Ela era bem 
consciente das desvantagens educacionais sofridas pelas mulheres. "Eu lasti-
mo," ela escreveu a John Adams, "a educagao superficial, limitada e tacanha 
das mulheres de meu pr6prio pals. Nao é preciso que to diga o quanto a 
educagao feminina e negligenciada nem o quanto a ridicularizagao do apren-
dizado feminino tern sido moda." 

A amiga mais proxima de Abigail Adams foi Mercy Otis Warren, historiadora 
e dramaturga, cujo irmao foi o patriota James Otis, e cujo marido, James Warren, 
urn negociante de Plymouth que se tornou urn deputado por Massachusettes. 
Abigail e Mercy eram ambas energicas missivistas. Suas cartas frequentemente 
tratavam das restrigOes impostas as mulheres casadas. Nada a persuadiria, 
Abigail escreveu a Mercy Warren, "a desistir de uma parte infinitesimal de nossos 
direitos e privilegios... nos nao podemos ser felizes sem ser livres, nos nao 
podemos ser livres sem estarmos seguras ern nossas propriedades... Nibs nao 
podemos estar seguras em nossas propriedades se outros podem por direito 
tira-las de nos sem o nosso consentimento — N6s conhecemos bem demais as 
bengaos da liberdade para renunciarmos a elas mansamente." Em outras cartas 
elas discutiram politica, apesar do fato de que as mulheres tinham pouco poder 
politico e nenhum direito. Houve muitas mulheres de talento notavel na America 
mas, ern geral, elas permaneceram como individuos isolados. Faltava muito para 
o caminho da organizagao feminina. 

Mas como as mulheres foram afetadas pela Revolugao Americana? A 
independencia americana trouxe mudangas nas atitudes corn relagao as mulhe-
res? Apesar da inexistencia na constituigao americana de proibigbes explicitas 
quanto a ocupagao de postos federais por mulheres, nao houve nenhuma 
tentativa de se testar tal direito nao escrito, por muitos anos depois da Revolugao. 
Thomas Jefferson nao viu nenhuma mudanga no papel das mulheres em con-
sequencia da Revolugao. Ele expressou a esperanga de que "Nossas bondosas 
senhoras... estejam contentes em confortar e acalmar as mentes de seus 
maridos que retornam agitadas do debate politico". Quando ele se tornou 
presidente, foi sugerida a indicagao de uma mulher para urn posto mas Jefferson 
rejeitou a ideia asperamente. "A indicagao de uma mulher para urn posto, é uma 
inovagao para a qual o pOblico nao esta preparado, e nem eu". Mesmo mais 
tarde ele viria a explicar que uma democracia pura deveria excluir as mulheres 
do sufragio, corn o objetivo de prevenir a perda da moral e a ambiguidade da 
ordem. Vejam que atraves da conversa sobre a moral toda a questao do papel 
das mulheres virtuosas no lar e colocada em pauta. John Adams, apesar de ser 
casado corn uma mulher verdadeiramente notavel, nao estava nada livre de 
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preconceitos corn relagao as mulheres. Quando irritou-se corn o papel que the 
coubera na History of The American Revolution (HistOria da Revolugao Ameri-
cana) de Mercy Otis Warren, em 1807 ele encetou uma amarga troca de cartas 
corn ela, argumentando que a "HistOria nao era campo das Senhoras". 

Assim, como escreveu Mary Beth Norton, "os anos pos-revolugao nao 
trouxeram qualquer reforma generalizada dos cadigos legais, nenhuma liberta-
gao universal da mulher, nenhum movimento feminista publico." As mudangas 
que ocorreram deram-se na vida privada das mulheres. Por exemplo, muitas 
mulheres brancas americanas relutavam em discutir politica. As discussoes 
politicas davam-se fora da esfera das mulheres. Quando Hannah Lincoln escre-
veu para Mercy Warren na d6cada de 1770, perguntando se era adequado que 
mulheres se dedicassem a politica, estava claro que seu marido nao aprovava 
esta ideia. Como "todo prazer dornestico", respondeu Mercy Otis Warren, "de-
pende do resultado da nossa enorme luta (pela independecia) quem "poderia 
ser urn espectador despreocupado e silencioso?" Ela aconselhou sua amiga 
Hannah a resistir as restrigoes de seu marido as suas conversas sobre politica. 
Como ja sugeri, muitas colonas americanas se envolveram ardentemente com 
politica. Uma mulher comentou que "Embora sendo uma mulher, eu nasci 
patriota e nao posso evita-lo, mesmo se quisesse." Ao final da guerra, as 
mulheres estavam comegando a ler amplamente sobre politica e a tomar parte 
em debates sobre politica publica. Ern alguns lares havia urn relacionamento 
muito mais livre entre filhas e pais, e os pais nao mais sentiam que tinham 
qualquer direito de interferir na escolha do marido de suas filhas. Cada vez mais 
jovens escolheram deliberadamente rejeitar o casamento como o destino de 
cada mulher, e levaram vida de mulheres solteiras. Talvez porque passaram a 
ser mais criticas em relagao a seus maridos, a demanda por separagao legal 
cresceu muito entre as mulheres. E circulavam novas ideias a respeito de uma 
"sociedade" de igualdade no casamento e da necessidade de respeito mutuo. 
Se o modelo unilateral nao desapareceu, ele foi urn pouco modificado. E claro 
que estas mudangas estavam longe de ser universais, e em muitos lares nao 
houve qualquer mudanga, ou houve mesmo uma tentativa de suprimir ainda mais 
a atividade das mulheres. Mas entre alguns dos jovens, houve o inicio de novas 
atitudes. Contudo, como concluiu Jane Rendall, "nao havia qualquer sinal de 
que a breve abertura revolucionaria na subordinagao de mulheres casadas a 
seus maridos tenha tido qualquer efeito de longa duragao." 

No entanto, quando uma mulher prova que e altamente capaz de adminis-
trar a fazenda ou os negocios de seu marido, é dificil voltar o relogio insistindo 
ainda na fraqueza, delicadeza e incapacidade essenciais da mulher. 0 resultado 
principal da Revolugao para a mulher foi a ligagao da nova Republica ao papel 
da mulher. Para que uma republica prospere, ela tem que se basear em cidadaos 
virtuosos. As mulheres eram vistas como a fonte de virtude do lar. Portanto, elas 
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tinham a tarefa crucial de manter a RepUblica — tanto como maes quanto como 
esposas. A maternidade ganhou urn novo significado politico e social. Como 
maes, dizia-se que era "da major importancia que as mulheres fossem instruidas 
sobre os principios de liberdade em uma republica" —nao para si mesmas, mas 
para seus filhos (principalmente os do sexo masculino). Elas deveriam inspirar 
sentimentos de patriotismo em seus filhos, prepara-los para servir a RepOblica. 
Aqui tambern o foco era sobre os filhos, mais do que sobre as filhas. Mesmo 
assim o papel da maternidade, que era visto como a principal contribuigao da 
mulher a nova Republica, continuou como essencialmente privado e domestic°. 
E verdade que as mulheres nao abriram mao de suas exigencias por uma 
educagao mais equiparada a dos homens. Enfatizava-se que elas tinham de 
continuar a cultivar suas mentes mas, como uma mulher comentou, "a mulher 
que compreende bem seus interesses nao se esquecera de que é ainda uma 
mulher, que os deveres a ela designados pelo Deus da Natureza sao essencial-
mente diferentes dos do homem. Assim, as mulheres se submeteram vol untaria-
mente a este papel da maternidade republicana. Uma vez estabelecida, a 
Republica Americana tornou-se firmemente mais conservadora nas decadas de 
1780 e 1790. Havia uma oposigao crescente as propostas mais modestas de 
reforma da posigao da mulher. 

A situagao das mulheres na Franca, sob o ancien regime, tambern reservava 
ao homem o envolvimento corn a politica, e quase todas as mulheres eram vistas 
como naturalmente domesticas. Mas havia excegeies. Mulheres aristocratas da 
elite tinham permissao de existir fora de seu papel domestic°. Estas mulheres 
estavam em evidencia na Corte e nos Saloes por elas criados. Assim como as 
mulheres podiam ter urn papel de destaque na vida da Corte, tambern nos seus 
Salbes elas tinham uma influ8ncia de destaque em discussOes intelectuais, 
questees de gosto e cultura. Mas os Saldes eram altamente restritos —a entrada 
era permitida somente mediante convite. Muitas mulheres ricas da classe media 
juntaram-se as suas irmas aristocratas em tais Salbes. Mas no geral, as Salon-
nieres, como eram chamadas as mulheres que recebiam nestes Saldes, preo-
cupavam-se pouco corn as mulheres que nao compartilhavam de seu prOprio 
nivel social. Seu efeito era somente o de consolidar a elite. Quando, durante o 
curso da Revolugao, necessitava-se uma lideranga feminista, nem as mulheres 
burguesas nem as aristocratas puderam oferece-la. As mulheres aristocratas 
simplesmente nao estavam interessadas na condigao da maioria das mulheres. 
Tanto as mulheres aristocratas quanto as burguesas tendiam a simplesmente 
desprezar os socialmente inferiores—e as duas lideres femininas da Revolugao, 
Olympe de Gouges e Theroigne de Mericourt, eram desprezadas por elas. Uma 
mulher como Madame Roland era ambivalente demais em suas atitudes quanto 
ao feminismo para ser uma lider. Embora fosse altamente inteligente e possuisse 
urn dom real para escrever, ela publicou muito pouco, e mesmo este pouco foi 
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publicado sob pseuclOnimo. Era uma questa° de decoro das mulheres. "Ver 
mulheres disputando privilegios que nao Ihes diziam respeito" a enraivecia. 

Na Franca, como anteriormente na America, a Declaragao dos Direitos pode 
parecer ter sido a base para uma grande mudanca na posigao da mulher na 
sociedade. De maneira curiosa, inicialmente a tentativa de ceder a mulher seus 
direitos naturais foi feita forgosamente por urn homem — o filOsofo e defensor 
entusiastico da Revolugao, Marques de Condorcet. Seu livro On the Admission 
of Women to the Rights of Citizenship (Sobre a Admissao da Mullher aos Direitos 
de Cidadania) foi publicado ern 1790. Ele considerava a posigao da mulher na 
sociedade como uma medida precisa do nivel de civilizagao da mesma. 0 
potencial total da mulher nunca havia sido percebido antes, devido a sua 
educagao inadequada. Qualquer diferenga entre os sexos baseava-se nao na 
natureza, mas na educagao e no meio ambiente, nao em qualquer inferioridade 
inerente. Os direitos naturais da mulher nao eram diferentes daqueles do homem. 
"Ou nenhum individuo da especie humana tern qualquer direito verdadeiro", ele 
escreveu, "ou todos tern os mesmo direitos". Ainda assim, mesmo urn defensor 
apaixonado dos direitos da mulher, ele receava que, ao exercer estes direitos, 
as mulheres negligenciassem o lar, os maridos e os filhos. Ele sugeriu que, 
embora as mulheres devessem receber todos os direitos politicos, nao era 
necessario esperar que elas os exercessem totalmente. Certamente elas nao 
devem assumir liderangas politicas ou controlar qualquer poder concreto. Era 
natural que as mulheres levassem uma vida mais recatada, mais domestica. Mas 
isto e o mesmo que considerar a natureza como a causa da diferenga, a base 
para a desigualdade, nao para a igualdade. E Condorcet limitou o direito aos 
donos de propriedades de forma que, como explicou, "fossem colocados limites 
a participagao democratica em larga escala". Contudo, a intervengao de Con-
dorcet foi marcante no estabelecimento dos direitos da mulher, mas ele era 
excepcional, e deve-se notar que, entre as injustigas levantadas pelas tres 
ordens legais perante a reuniao dos Estados Gerais, a questao dos direitos 
politicos da mulher nao apareceu. Nao que nao houvesse muito debate sobre 
os problemas particulares das mulheres pobres, sobre a necessidade de se ter 
em parteiras treinadas, uma educagao melhor para as mulheres, etc. Mas 
apenas em uma cidade, Chatellerault no Poitou, foi sugerido que as mulheres 
deveriam ter uma parcela igual a do homem na escolha dos representantes 
politicos e nos debates da assembleia. 

E quais eram os problemas particulares das mulhers pobres? Este é urn 
aspecto da Revolugao que tern recebido pouca atengao. 0 Professor Olwen 
Hufton enfatizou como a capacidade da grande maioria das mulheres urbanas 
de ganhar dinheiro, em qualquer tarefa servil, era essencial para a sobrevivencia 
da familia. Corn a Revolugao, corn o fechamento das inclustrias de luxo nas quais 
predominavam as mulheres trabalhadoras, a interrupgao do comercio, a infla- 
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gao, a carestia e o fracasso de toda a legislagao da Revolugao Francesa em 
aliviar a pobreza, torna-se claro por que as revoltas pelo pao durante a Revolugao 
eram urn "terreno essencialmente feminino, ou melhor, maternal". Muitos mulhe-
res viram todo o seu sustento desaparecer, vendendo suas poucas posses numa 
tentativa de alimentar suas familias. Em 1795 "a subnutrigao piorou e se tornou 
uma real inanigao". Nao e de surpreender que o protesto delas, quando acon-
teceu, fosse visto como exaltado, descontrolado e mesmo vingativo. 0 protesto 
serviu como medida da profunda frustrageo e descontentamento que estas 
mulheres sentiam, sua desilusao corn a Revolugao. Sob a luz de tal desespero 
entre as mulheres trabalhadoras, é compreensivel o reflorescimento do catoli-
cismo popular que caracterizou os ultimos anos do seculo XVIII. Nao surpreende 
o fato de que a maioria destas mulheres sentiam que o prego da assim chamada 
liberdade era alto demais. 

Embora a aproximagao da Revolugao tenha coincidido corn uma explosao 
de panfletos, aqueles que tratavam da posigao da mulher compreendiam urn 
nOmero insignificante. Este assunto foi levantado por urn setor pequeno da 
imprensa. Urn periOdico, apOs comentar sobre a coragem das mulheres nos dias 
de outubro, escreveu: "estamos sofrendo mais que os homens que, corn sua 
declaragao dos direitos, deixam-nos em urn estado de inferioridade ou, para 
dizer a verdade, no estado de escravidao no qual eles tern nos mantido por tanto 
tempo." 

Nos primeiros dias da Revolugao algumas mulheres estavam preparadas 
para levantar publicamente a questao da posigao feminina. Assim, a holandesa 
Etta Palm d'Aelders, que estava em Paris para informar ao seu governo sobre a 
situagao, foi envolvida pela Revolugao e pela questao dos direitos da mulher. 
Em 1790 ela falou sobre a degradagao a qual as mulheres eram reduzidas no 
que dizia respeito aos seus direitos politicos. Ela exigia o reconhecimento total 
dos direitos naturais da mulher. Ela exigia mais educageo para as mulheres, que 
elas se emancipassem corn a idade de 21 anos, que a liberdade e os direitos 
politicos devessem ser os mesmos para am bos os sexos e que o divOrcio fosse 
permitido. Mas a Assembleia Nacional fez-se de surda a tais demandas. Nao 
houve qualquer discussao seria sobre o direito de voto da mulher quando dos 
debates sobre a Constituigao de 1791. A maioria dos politicos estava ocupada 
demais corn outras questbes para dar atengao a ideias feministas. 

A participagao da mulher nos muitos clubes politicos masculinos, que 
surgiram a partir de 1789, era limitada. Muitos, inclusive os Jacobinos, negavam 
a mulher a liberdade de falar. Apareceram, entao, alguns clubes e sociedades 
femininos (d'Aelders havia sugerido que tais clubes fossem criados em Paris e 
nas provincias) nao apenas em Paris, mas em toda a Franca o "Cercle social" 
(Circulo social), urn clube de debate misto onde d'Aelders, entre outras, condu-
ziu debates sobre os direitos da mulher e a "Societe fraternelle des patriotes de 
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I'un et I'autre sexe" que se tornou a "Societe fraternelle des patriotes des deux 
sexes". As tres principais oradoras sobre os direitos da mulher — Etta Palm 
d'Aelders, Theroigne de Mericourt e Pauline Leon, eram todas membros desta 
sociedade. Mas a maioria destes clubes femininos preocupavam-se mais corn 
a disponi bilidade de servigos especificos para as mulheres do que corn politica. 
Nos clubes das provincias, parece que as mulheres se viam como simples 
"auxiliares aos revolucionarios do sexo masculino". Quando estourou a guerra, 
em 1792, muitos destes clubes se dedicaram, entre outras coisas, a tricotar e 
costurar para o exercito. 0 mais radical destes clubes era a Societe des 
Citoyennes Republicaines Revolutionnaire Parisiense, fundado por Pauline Leon 
e Claire Lacombe na primavera de 1793. Comprometido corn urn republicanismo 
democratic° radical e militante, ele representou o climax da influencia politica 
feminina na Revolugao. 

Talvez a mais conhecida entre as que levantaram o terra da situagao da 
mulher tenha sido Olympe de Gouges, que nao era membro de qualquer clube 
ou sociedade feminina. Foi ela que tornou clara a aplicagao direta dos direitos 
naturais a posigao da mulher. Porem, suas posigOes politicas eram bastante 
ambiguas (e, eu acho, uma fonte de confusao para muitas historiadoras feminis-
tas modernas) pois de Gouges era uma monarquista e dirigiu seu panfleto "Les 
Droits de la Femme" (Os Direitos da Mulher) (1791) a Rainha — embora tal 
atitude nem de longe tivesse partido de uma sudita leal e devotada. Suas ideias 
monarquistas Ihe custaram a cabega, em 1793. Seu panfleto foi deli beradamente 
baseado na Declaragao dos Direitos do Homem. Ela exigia que a palavra 
"mulher" fosse incluida. "A mulher", disse ela, "nasceu livre e vive igual ao homem 
nos seus direitos". A Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao, segundo 
ela, "pela exclusao de pessoas simplesmente em virtude de seu sexo, desafia 
o principio natural de igualdade". Ela queria completar a igualdade entre homens 
e mulheres em todas as esferas publicas, e liberdade de expressao para todos. 
Com  Rousseau em mente, ela exigia urn "contrato social entre urn homem e uma 
mulher" para substituir as leis existentes sobre o casamento. "Se as mulheres 
tinham o direito de subir ao cadafalso", escrevia ela corajosamente, "ela deve 
igualmente ter o direito de subir ao pulpit° do politico." 

Inicialmente, os clubes femininos eram tolerados pelas autoridades. E 
verdade que houve urn murrnurio de protesto quando Olympe de Gouges 
publicou sua Declaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (Declaragao 
dos Direitos da Mulher e da Cidada). Urn jornal comentou que "a liberdade civil 
e politica nao tern qualquer utilidade para as mulheres e devia, portanto, ser 
mantida longe delas sendo que as mulheres sao dotadas apenas de virtudes 
privadas Uma mulher é aceitavel apenas no context° do lar de seu pai ou de 
seu marido." Mas, com o passar do tempo, surgiram mais opinibes abertamente 
anti-feministas. Havia constantes ataques aos clubes femininos. Nos clubes 
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mistos de debate, as mulheres eram acusadas de falar demais, de comporta-
mento imoral, de se destacarem para parecerem atrizes— que eram vistas como 
sinOnimo de prostitutas — e de colocar alfinetes na cadeira do moderador! 
Dizia-se que estas mulheres nao eram boas maes e filhas, mas "des filles 
emancipees, des grenadiers femelles". 2  A Societe des femmes republicaines et 
revolutionnaire foi atacada pela Sociedade Jacobina. Finalmente, em 30 de 
outubro, todos os clubes femininos foram considerados fora da lei. Mais tarde, 
todas as associagOes polfticas feitas por mulheres foram proibidas. 

Em 1793, alguns politicos estavam comegando a expressar opinioes que 
haviam temporariamente suprimido — por exemplo, que era positivamente 
perigoso encorajar as mulheres a participar da vida publica. As mulheres que o 
faziam eram agora condenadas. Foram levantadas questOes sobre a inadequa-
gao feminina — e nao apenas entre os homens. As mulheres politicas, afirmava-
se, eram "simplesmente mulheres-homens, mulheres que se passavam por 
homens, abandonando seus deveres femininos e desafiando seu papel feminino 
natural". 0 assassinato de Marat por Charlotte Corday pouco fez para dissipar 
esta atitude. Pelo contrario, ele acirrou o anti-feminismo. 0 acontecimento 
envolvendo Charlotte Corday foi visto como consequencia do fato de as mulhe-
res deixarem sua prOpria esfera e se intrometerem em assuntos de homens. 
Agora, constantemente estava-se lembrando as mulheres que sua vida era no 
lar. "Mulheres! Voces querem ser republicanas? "perguntava a proclamagao 
dirigida as mulheres. "Amem, sigam e ensinem as leis que chamam seus maridos 
e filhos ao exercicio de seus direitos, honrem as grandes obras que podem ser 
feitas pelo seu Pais, para mostrar que elas sera° feitas para voces; sejam simples 
ao vestir, trabalhadeiras no lar; nunca vac ,  a assembleias publicas com o desejo 
de la falar, mas de forma que sua presenga possa algumas vezes encorajar seus 
filhos". Ao final de 1793 o movimento feminista na Franca foi virtualmente 
esmigalhado. Olympe de Gouges foi executada em novembro de 1793, seguida 
alguns dias depois por Madame Roland. 

0 que a Revolugao havia conseguido para as mulheres? A primeira consti-
tuigao da Republica Francesa havia se declarado a favor do voto masculino 
universal. As mulheres foram excluidas e a elas foi dado o papel de cidadas 
passivas. Legalmente, sua posigao melhorou. Em setembro de 1792 o casamen-
to (ja declarado como um contrato civil) e o divOrcio foram colocados em bases 
iguais para ambos os parceiros (o divOrcio dependia de consentimento 
E mais importante, toda a base de heranga foi mudada, dando direitos iguais as 
criangas de ambos os sexos. A primogenitura foi abolida. Por outro lado, pouco 
havia sido feito para melhorar a educagao da mulher. 0 papel pUblico da mulher 

2 Prostitutas engajadas, ferneas de granadeiros (nota revisor). 
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nunca foi realmente considerado e a questa() do voto era constantemente 
rejeitada. Por tras da preocupagao pela adequagao da mulher havia profundas 
diferengas de classe. Quando a mulher parisiense que trabalhava no mercado, 
motivada pela preocupagao corn o suprimento de pao em Paris, e membros da 
Guarda Nacional marcharam para Versailles em outubro de 1789 e trouxeram a 
familia real de volta a capital, receiou-se, mesmo na imprensa radical, que as 
mulheres estivessem ficando fora de controle. Foram feitos esforgos no sentido 
de se descontar o envolvimento das mulheres na marcha e sugeriu-se que elas 
foram colocadas la pelos homens. Edmund Burke referiu-se as mulheres da 
marcha como "as mulheres mais despreziveis". Na epoca, Mary Wollstonecraft 
respondeu indignada que "voce provavelmente se refere as mulheres que 
ganhavam seu sustento vendendo legumes e peixes, que nunca tiveram qual-
quer vantagem de uma educagao". Mas, em 1794, em meio ao Terror Jacobino, 
quando escreveu sua histeria da Revolugao, havia ficado desiludida corn o 
protesto popular. Ela tambern tinha reservas quanto a possibilidade de que as 
mulheres das classes inferiores viessem a tomar a iniciativa politica. Este 
implicita em seus comentarios a convicgao de que as desejadas liberdades para 
as mulheres, na pratica so diziam respeito as classes proprietarias. A experiencia 
da maioria das mulheres trabalhadoras durante a Revolugao provou que estava 
certa. Assim, ela se distanciou das mulheres que marcharam em Versailles, 
descrevendo-as agora como "plebe" —elas eram "o refugo mais baixo das ruas, 
mulheres que haviam abandonado as virtudes de urn sexo sem terem o poder 
de assumir mais que os vicios do outro". A militancia da Societe des Femmes 
Republicaines et Revolutionnaire is contra as ideias de respeitabilidade entre as 
mulheres de classe media. Recentemente, alguns historiadores da mulher, em 
suas analises do complexo relacionamento entre Republicanismo e o novo papel 
dado a mulher, chegaram a afirmar que "a Republica foi construida contra as 
mulheres, nao apenas sem elas". 0 que esta claro e que muitas mulheres, corn 
as melhores intengOes, ainda tinham alguma dificuldade em reconciliar a liber-
dade da mulher corn suas virtudes. A vida publica implicita para mulheres que 
exigiam seus direitos naturais parecia irreconciliavel corn a manutengao do 
decoro. 

Assim, uma vez que as mulheres sao inseridas na histOria, estas revolugbes, 
as revolugbes certamente parecem bem diferentes, e a retOrica do republicanis-
mo, os gritos de incitagao a Liberdade e Igualdade, a luz do que significavam 
para as mulheres, precisam de uma urgente reavaliagao. 
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