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Resumo: Na produção do conhecimento histórico, a categoria analítica gênero é um fenômeno recente, 

o qual está relacionado a uma dada conjuntura de lutas das mulheres e crise de paradigmas tradicionais da 

escrita da história. Nesse sentido, a história das mulheres e a presença da mulher na história se deu através de 

contribuições recíprocas entre intelectualidade e o movimento de lutas femininas. O objetivo deste trabalho é 

analisar a os processos históricos construídos, em que as ações dos homens vieram a ser consideradas uma 

norma, representativa da história humana em geral, e as ações das mulheres foram submetidas, subordinadas 

ou consignadas a uma arena. O período que norteia a analise são as mudanças historiográficas da segunda 

metade do século XX. Para tanto, será utilizando um levantamento bibliografia especializada, relativa ao tema 

de pesquisa, referente a desigualdade de gênero e a visibilidade feminina. Entre os principais resultados 

destaca-se o discurso de inferiorização e a invisibilização do gênero feminino, presente dentro das produções 

historiográficas. No entanto, cabe salientar que houveram grandes conquistas e avanços para a história das 

mulheres. Dado o exposto, nota-se que a importância da trajetória da mulher na história significa ir de encontro 

às tradicionais abordagens históricas, romper com as “verdades” estabelecidas e fomentar novas mentalidades 

a partir do conhecimento histórico.  
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Introdução  

A introdução das mulheres na História, 

como personagens mais expressivos e como 

produtoras da História, é um fenômeno 

recente. O qual, deve ser relacionado a uma 

dada conjuntura de lutas das mulheres e crise 

de paradigmas tradicionais da escrita da 

história. 

O presente trabalho pretende analisar os 

processos históricos construídos, em que as 

ações dos homens vieram a ser consideradas 

uma norma, representativa da história humana 

em geral, e as ações das mulheres foram 

submetidas, subordinadas ou consignadas a 

uma arena privada. Para tanto, a categoria de 

análise é o porquê este altera as inter-relações, 

introduz conceitos do heterogêneo ao plural na 

complexidade das significações da experiência 

humana. 

Assim, o presente trabalho pretende 

contribuir, através da análise da História Social 

das mulheres, para promover a discussão em 

torno da importância da igualdade cidadã e a 

equidade de gênero a partir da 

representatividade historiográfica para que as 

                                                           
1 DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História das 

mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, v. 1, 

1990. 
 
2 É de suma importância destacar que embora o recorte 

temporal seja muito abrangente, não é objetivo do 

mulheres não mais “continuem escondidas na 

história”1. 

Metodologia 

O presente trabalho não objetiva realizar 

um levantamento exaustivo da produção 

acadêmica, contudo pretende-se pontuar 

algumas questões fundamentais para o debate. 

Para tanto, dois momentos de discussão se 

apresentam: uma problematização em torno da 

história das mulheres enquanto desdobramento 

da história social; quais os resultados e 

discussões emergem a partir da historiografia 

recente sobre o assunto, em somatória com o 

movimento feminista ao longo da segunda 

metade do século XX2. 

Resultados e Discussão 

A história das mulheres foi por muito 

tempo relegada às margens do protagonismo 

masculino e branco. Em outras palavras, a 

História sempre foi feita por homens e para 

homens. É só a partir do final do século XX 

que uma história das mulheres irá se 

desenrolar. 

Anterior a isso prevalecia uma História 

contada nos moldes do androcêntrismo, nesse 

contexto a mulher foi representada como 

sujeito histórico marginal ou estereotipado, 

esse discurso ao longo do tempo deu base, 

presente trabalho aprofundar-se sobre o tema e sim 

levantar questionamentos construtivos para refletir a 

representatividade feminina a partir da História e da 

história.  
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inclusive, para se enraizar na nossa sociedade 

a desigualdade entre os sexos, e 

consequentemente a dominação e a supremacia 

masculina, que contribuiu para uma visão da 

figura feminina submissa, limitando o 

protagonismo social e político feminino. Isso 

começa a mudar com as contribuições do 

movimento feminista e com os estudos de 

gênero que irão colaborar na construção de 

uma História das Mulheres. 

Segundo a historiadora Margareth Rago, é 

a partir da década de 1970 que sociólogas, 

antropólogas e historiadoras irão se mover para 

encontrar os vestígios da presença das 

mulheres no cotidiano da vida social e 

discorrer sobre as mais diversas formas de 

opressão sofrida pelas mulheres, bem como as 

conquistas e o próprio protagonismo feminino 

há muito invisibilidade. Essas renovações no 

campo da historiografia irão logo se refletir 

também no Brasil e o aumento dos estudos 

sobre as mulheres nos programas de graduação 

e pós-graduação promoveu a consolidação da 

história das mulheres no nosso país. 

Historicamente, homens e mulheres foram 

vinculados à universos representativos 

dicotômicos, onde à figura masculina é 

                                                           
3 Leia-se aqui, a História Positivista. Para os positivistas 

que estudaram a História, esta assume o caráter de 

ciência pura: é formada pelos fatos cronológicos e o que 

realmente significam em si. São objetivos à medida que 

possuem uma verdade única em sua formação (que é o 

seu sentido e sua única possibilidade de compreensão) e 

não requerem a ação do historiador para serem 

associada a ideia de detentores da cultura, da 

racionalidade, da força, determinando a sua 

dita “superioridade” em relação às mulheres. 

Nesse mesmo contexto, sobravam à elas a 

ideia de figuras românticas, excêntricas, 

emocionais, subjetivas, logo, restritas e 

submissas ao sexo oposto. Assim também 

ocorreu por durante muito tempo na produção 

historiográfica feita predominantemente por 

homens onde “enquanto preocupa -se em 

construir a identidade dos proletários como 

manifestação cultural, as mulheres figuram 

inexpressiva como marionetes que o 

historiador manipula. ” (RAGO, p.86) 

Na “historiografia oficial”3, as mulheres 

foram quase totalmente excluídas, sendo esta 

mesma historiografia marcada por 

estereótipos, preconceitos e hierarquias de 

valores. 

Dentro do fazer histórico, as atenções 

estavam voltadas para o espaço racional do 

lugar público e o espaço privado não era tão 

atraente ou relevante para tratar dos fatos 

históricos. E esse mundo público é um espaço 

ocupado predominantemente por homens. 

Ao observar essas questões, algumas 

historiadoras irão se preocupar em dedicar seus 

entendidos: O saber histórico, dessa forma, provém do 

que os fatos contêm, e assume um valor oficial e 

verdadeiro.  
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estudos a tratar exatamente dessa esfera 

privada a qual as mulheres estavam 

condicionadas e dar vez e voz a elas nas suas 

narrativas, haveria agora uma preocupação em 

tornar as mulheres também agentes do fazer 

histórico. 

As mulheres foram, durante muito tempo, 

deixadas na sombra da História. O 

desenvolvimento da Antropologia, e a ênfase 

dada à família, a afirmação da História das 

“mentalidades” mais atenta ao quotidiano, ao 

privado e ao individual, os impulsos do 

movimento feminista contribuíram para as 

fazer sair dessa sombra. “E mais ainda o 

movimento das próprias mulheres e as 

interrogações que suscitou. Donde vimos? 

Para onde vamos?, pensavam elas; e dentro e 

fora das Universidades levaram a cabo 

investigações para encontrarem os vestígios 

das suas antepassadas e, sobretudo, para 

compreenderem as raízes da dominação que 

suportavam e as relações entre os sexos através 

do espaço e do tempo”. (DUBY, PERROT, 

1995)  

É central historicizar uma perspectiva que 

subverta, conteste, desestabilize os valores 

masculinos inscritos no ensino da história e na 

historiografia, uma compreensão das formas 

                                                           
4 Diz respeito ao movimento historiográfico da segunda 
metade do século XX. Teóricos sociais como Joan Scott, 
Bourdieu, Foucault e historiadores como Léfebvre, 
Hobsbawn, Thompson, Burke, romperam com a 
exclusividade de uma análise historiográfica enrijecida, 

pelas quais os mecanismos de produção de 

nossas identidades sexuais se dirigem 

fundamentalmente ao corpo e a o físico Mais 

do que isso, o debate sobre a História das 

mulheres, engloba, portanto, a história de suas 

famílias, do seu cotidiano, de seu trabalho, de 

suas representações na literatura, na mídia e 

etc. 

De acordo com Tedeschi, a visibilidade da 

mulher é a história do seu corpo, da sua, da 

violência que sofreu ou que praticou, de suas 

loucuras, de seus sentimentos etc... Sua 

história é igualmente, a das representações que 

fazem odiar, como as que cercam as bruxas, as 

lésbicas, as prostitutas, as rebeldes, as 

anarquistas, as loucas. (TEDESCHI, 2006, p.6) 

Nesse sentido, as mulheres aparecem de 

uma história ditada pelas fontes documentais, 

fontes de mudanças estruturais no mundo 

político, econômico, religioso. Elas circulam 

em documentos de toda a sorte: processos de 

inquisição, greves, leis, livros, crônicas de 

viagem, atas de batismo, diários, fotos, 

relatório médicos, jornais, pinturas, policias. 

A Nova História4, que a partir da segunda 

metade do século XX se propôs a pensar e 

refletir a mulher como sujeito histórico em si é 

de suma importância, para discutir as 

e hoje a nova história, valoriza os estudos da vida 
cotidiana, das mentalidades, dos sentimentos, da 
sexualidade, dos medos criando uma nova investigação 
e ensino no estudo da história. 
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desigualdades de gênero que cercaram as 

mulheres no passado e que ainda hoje as 

assombram, fruto de toda uma construção 

histórico-social que precisa ser analisada e 

discutida. 

Conclusões 

Michelle Perrot, em seu livro As Mulheres 

ou os Silêncios da História desvela uma 

engendrada estrutura sociocultural resistente 

ao tempo que submete e mantém as mulheres 

em silêncio quanto o movimento feminino de 

saída da vida unicamente privada para as 

esferas públicas e uma maior atuação na 

sociedade. Nesse sentido, o silenciamento 

persisti com as mulheres deixadas na sombra 

da História, dos espaços de poder, do mercado 

de trabalho e tantas outras formas de 

segregação. Da História, muitas vezes a 

mulher é excluída, essa afirmação feita por 

Perrot acabara por impulsionar as inquietações 

das intelectuais feministas da época, gerando 

questionamentos como: as mulheres têm uma 

História? ou é possível fazer uma História das 

mulheres?. 

Na historiografia, o impacto da presença 

feminina aparece no questionamento de uma 

história centrada no conceito de homem 

enquanto sujeito universal, mostrando as 

fragmentações pelo sexo. Ao mesmo tempo, 

explicita-se a preocupação em desfazer a 

                                                           
5 11 DIAS, M. O. L. da S. “Teoria e método dos 

escudos feministas: perspectiva histórica do cotidiano”. 

noção abstrata de “mulher” referida a uma 

essência feminina única, a-histórica, de raiz 

biológica e metafísica, para se pensar as 

mulheres enquanto diversidade e historicidade 

de situações em que se encontram5. 

Todavia, cabe destacar que embora muito 

ainda tenha de ser feito para pensarmos a ideia 

de equidade de gêneros, as lutas do movimento 

feminista foram e são de suma importância 

tanto na conquista de direitos como na quebra 

de paradigmas estabelecidos. Assim, é possível 

refletir a construção de um novo fazer histórico 

onde as mulheres sejam evidenciadas e 

protagonistas. 
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