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Introdução 

 O objetivo deste trabalho é levantar questionamentos sobre os espaços da 

mulher na historiografia, como o ser feminino é trabalhado, como a mulher escreve sua 

história, como esse tema é tratado nas aulas de História nas escolas brasileiras, tomando 

como base o Colégio José Pedro Nicodemos, conhecido como Instituto Moderno (IM). 

Começamos a analisar essa problemática questionando e repensando a nossa ciência 

histórica. Analisaremos, brevemente, como as diversas escolas teóricas da História, a 

Escola Metódica, dos Análles, a Social e a Cultural viam a mulher como um objeto de 

estudo nas produções historiográficas. Abordamos como essa historiografia foi 

desenvolvida através das mudanças acorridas em nossa ciência histórica. O trabalho 

mostra as atividades do grupo de estudo “História do Cotidiano” do 7° ano do Ensino 

Básico no colégio Instituto Moderno, onde os alunos afirmam que sabem que existe 

uma História das mulheres, mas não a conhecem.   Sabemos que o que predomina nas 

aulas de história no ensino básico é a história política e econômica, onde a diversidade 

cultural e o gênero são excluídos, por isso buscaremos experiências que valorize a 

História cultural e do cotidiano.  

 

Pioneirismo: a mulher na historiografia  

A historiadora Michele Perrot foi uma das pioneiras na produção 

historiográfica, propondo a história das mulheres. Ela ministrou um curso chamado “As 

mulheres tem uma história?” E publicou em 1984 a coletânea Une histoire de femmes, 



 
est-elle possible? Perrot baseando-se em Jacques Le Goff, diz que é possível recorrendo 

ao estudo da História e Memória, onde se buscaria as memórias das chamadas 

“mulheres invisíveis” para isso era necessário questionar os fundamentos da ciência 

histórica, modificando-a. A resposta para pergunta de Perrot,é sim, as mulheres tem 

uma história. Mas que tipo de historia e esta. De que mulheres esta história trata. De que 

modo essas mulheres são estudas. Quem produz essa historiografia.   

No projeto “Historia do cotidiano” os alunos afirmam que sabem que existe 

uma História das mulheres, mas não conhecem essa história.  

É claro que Perrot não revolucionou a história das mulheres, mas a partir dela a 

história começou a ser repensada, no foco da mulher como objeto de estudo da nossa 

ciência. Lentamente a história das mulheres vai tornado-se parte integral da História. Se 

considerarmos as escolas teóricas, os metódicos já falavam das mulheres, de algumas 

mulheres, de poucas e porque não dizer de raras exceções, a exemplo da rainha Maria 

Antonieta que foi guilhotinada na França, ou de Joana Dark que foi queimada viva ate a 

morte, ambas são colocadas na história por motivos políticos e religiosos. Existem 

filmes famosos sobre essas duas personagens. Princesa Isabel, do antigo império 

brasileiro, entrou na historia do Brasil por ter assinado a abolição da escravidão. Muitos 

alunos, alguns “professores” de historia dizem: essa é a história das mulheres. Mas não 

é. As mulheres não são apenas rainhas, princesas, santas, de origem européia.  

A maior parte das mulheres está no seio da sociedade, são professoras, 

empregadas domésticas, empresárias, advogadas, médicas, prostitutas, donas de casa, 

assumem diversas profissões e atividades, recebem salários menores do que dos 

homens, criam seus filhos, são espancadas pelos seus maridos, são brancas, negras, 

loiras e ruivas (considerando as brasileiras); comem, bebem, choram, riem, divertem-se, 

enfim fazem parte da história, mas a ciência histórica ainda limita-se muito a História 

tradicional. 

No final da década de 20 do século XX surge a Escola dos Analles que 

formulou uma nova metodologia para História, baseada não apenas na política do 

Estado, mas principalmente na historia econômica e social. E a mulher? 



 
A mulher que é analisada nesse momento é aquela que trabalhava nas 

indústrias, substituindo os homens que estavam na guerra (I e II Guerra Mundial), mas 

ainda era um estudo restrito, onde o fator predominante era as conseqüências 

econômicas provocadas pela guerra. A história da mulher continuava no segundo plano 

ou em anexos de livros de historia.  

Entendemos que apenas com o desenvolvimento da Historia Social, a mulher 

passou a ser um objeto de estudo mais valorizado, a ser autora desses estudos, tornou-se 

historiadora. A partir deste momento a ciência histórica observa as mulheres, as 

mulheres na sociedade e no tempo. A “história das mulheres” buscando igualdade 

política, econômica e social perante os homens. “Homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações.” (Constituição Federal - artigo 5º - I) ou “proibição de diferença 

de salários, de exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor ou estado civil.” (Constituição Federal- Artigo 7º - XXX) estes foram algumas 

conquistas jurídicas, ao menos no papel, porque na prática ocorre diferente. Mas ainda é 

uma história restrita, pois esses acontecimentos são alguns mosaicos da historiografia 

feminista. E o feminismo não é a história da mulher, e sim de um movimento que surge 

na primeira metade do século XIX na Inglaterra e nos Estados Unidos com o objetivo de 

conquistar o voto feminismo e o direito ao ensino superior depois se espalhou por vários 

países, desenvolvendo-se a partir das primeiras décadas do século XX, combateu a 

ditadura militar. Sempre ressaltando que tal movimento não é, mas faz parte da 

historiografia da mulher. É importante destacarmos isso para evitarmos que esta 

historiografia seja baseada apenas em teorias políticas e econômicas, uma vez que 

movimentos de lutas normalmente são explicadas por estas teorias, onde se descarta a 

visão cultural. O feminismo é um de muitos temas sobre a mulher. 

Com o desenvolvimento da historia cultural nos anos de 1970, o leque de 

possibilidades se abre para analisarmos as mudanças da sociedade, não apenas em 

termos de movimentos de reivindicações, mas para também para hábitos e costumes das 

mulheres, na sexualidade, na maternidade, no aborto, na educação, na família, no 

trabalho, na praça, no hospital, enfim onde quer que ela esteja pode ser estudada, a 



 
novidade e o melhor é que a mulher passou a se historicizar, a pesquisar e a escrever 

sobre o gênero feminino na sociedade e no tempo. 

 

História e ensino 

Perguntas de um operário letrado 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

 



 
Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

(Bertold Brechet) 

O poeta alemão Bertold Brechet usava o pensamento marxista para questionar 

a estrutura da dominação burguesa, os meios dessa elite para manter status quo. Para ele 

o trabalhador que o impressiona e que deve ser valorizado é aquele que é capaz de 

interrogar os historiadores, de pensar criticamente a estrutura do poder, de modificar o 

espaço em que vive. Podemos afirmar que o ensino de História atual no Brasil, que é 

ultrapassado, seria alvo da criticidade de Brechet, assim como é dos “trabalhadores 

letrados”, uma vez que o ensino de História e seus conteúdos são elaborados de acordos 

com os interesses da elite. Por isso questionamos, o que é História? Onde está a mulher 

na historiografia? 

Se um aluno de ensino fundamental ou médio perguntar para o professor de 

história: o que é história? Provavelmente o professor responderá algo semelhante com o 

seguinte trecho: 

Vicentino (1998, p. 7): 

 

A História é uma ciência que estuda o passado das sociedades 
humanas (grifo nosso), buscando resgatar e compreender suas 
realizações econômicas, sociais, políticas e culturais. O estudo do 
passado humano (grifo nosso) permite-nos conhecer as motivações e 
os efeitos das transformações pelas quais passou a humanidade e 
fornece elementos que ajudam a explicar as sociedades atuais. 

 



 
O professor pode ate não perceber, mas tal definição não corresponde com a 

realidade científica. Os termos sociedades humanas e humanas dão-se a idéia de um 

grande grupo de indivíduos tanto do sexo masculino quanto o feminino. Porém sabemos 

que a ciência histórica foi construída por muito tempo por homens, e que esses homens 

produziram uma história econômica, política, social e cultural. Uma História de gênero, 

um único gênero, o masculino, uma história restrita aos homens, a poucos homens por 

sinal. Uma história de mitos e heróis, “infeliz o povo que precisa de heróis” diz Bertold 

Brecht, pensador marxista. 

O aluno vai decorar a definição dada pelo professor, mas também não irá 

perceber que apenas os homens dominaram essa ciência por muito tempo, simplesmente 

irá tentar reproduzi-la com as mesmas palavras em uma prova, respondendo a pergunta 

o que é Historia. O mesmo aluno algumas vezes diz: chega de estudar o passado. Neste 

caso o aluno considera a História como uma disciplina escolar sem atrativos, uma 

“disciplina chata”. Mas o problema não é o passado nem o presente, espaços de tempo 

estudado pela história, e sim o objeto de estudo que erradamente é apenas o homem e 

suas realizações, o homem branco, rico, político em uma visão eurocêntrica, realização 

política e econômica, onde está o social e o cultural, e principalmente onde está a 

Mulher nas produções historiográficas. A historiadora francesa diz: “Desde que a 

história existe como disciplina científica, ou seja, século XIX, o lugar das mulheres 

dependeu das representações dos homens, os quais foram, por muito tempo, os únicos 

historiadores”. (PERROT, 1984)   

 

História do cotidiano 

Gullar ensina: 

A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos 
gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre 
plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos 
prostíbulos, nos colégios, nas usinas, namoros de esquinas  

 



 
Ferreira Gullar vem reforçar que a história é uma teia de fatos dos mais 

“grandiosos” aos mais “simples” acontecimentos, nesse trecho ele não está referindo-se 

diretamente a ciência histórica, mas ao jornalismo, Gullar é jornalista, ele está buscando 

fundamentar um jornalismo do cotidiano, alargando as possibilidades de registrar o dia 

a dia. 

A relação da História com o jornalismo é complexa, e não iremos penetrar 

nesta discussão. Apenas mostramos que tanto um como o outro buscam o cotidiano, 

cada uma com sua metodologia e teorias. E na historiografia entendemos que o meio 

mais eficaz para analisarmos a mulher é analisá-la no seu cotidiano,  

 

No Brasil a mais destacável pesquisadora e estudiosa sobre a mulher é a 

historiadora Mary Del Priore que publicou diversos livros, onde destacamos o livro 

Histórias do cotidiano, o qual deu  nome a nosso grupo de estudo e foi o livro base para 

o desenvolvimento das atividades do grupo. O grupo de estudo “Histórias do cotidiano” 

do Colégio José Pedro Nicodemos, o famoso Instituto Moderno (que neste ano completa 

60 anos de fundação), está divido em equipes, cada uma delas está trabalhando um 

determinado capítulo deste livro como a família, o convívio, a criança e a mulher. O 

projeto está sendo desenvolvido nas turmas do 7° ano do Ensino Básico, a escolha das 

turmas seguiu o seguinte critério: nesse nível escolar os alunos e alunas estudam o 

Brasil colônia e o nosso estudo começa justamente nesse período da história,o cotidiano 

da Colônia. A equipe que está estudando o cotidiano da mulher é composta por dez 

meninas, seis da turma do 7°ano A e quatro da turma B, nenhum menino da turma 



 
participa do estudo sobre a mulher, ficaram com outras temáticas do cotidiano como a 

criança, família e futebol, mas assistiram a uma apresentação de seminário da equipe 

que analiso o tema em discussão. Um dos meninos disse: “parece ser interessante 

estudar a história da mulher”; já uma aluna diz “é importante estudarmos a história das 

mulheres, conhecermos os acontecimentos que marcaram as vidas de nós mulheres e de 

nos incentivar a ver o cotidiano”. Este projeto não pretende colocar o ensino de história 

cultural no currículo nacional, estadual ou municipal, mas de colocá-lo no currículo do 

referido colégio. Porém assim como o ensino de História da África e indígena era 

reivindicados desde os anos de 1970, a História do Cotidiano também pode fazer parte 

do currículo nacional. Entretanto, segundo a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (Seppir) há escolas que ainda não conhecem a lei 10.639 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Por isso chamamos os professores de 

história, literatura, geografia e de outras disciplinas escolares para a caminhada desse 

prazeroso e importante Ensino do Cotidiano, que abrange não só o estudo sobre a 

mulher e afrobrasileiro/ingígenas, mas da diversidade cultural. 

 

Conclusão 

O projeto “História do Cotidiano” desenvolvido no colégio José Pedro 

Nicodemos, está numa fase inicial, mas mostra que podemos sim , usando a criticidade, 

estudarmos não apenas a História política/econômica mas também, a história cultural, 

na figura da mulher, da criança, da família, do pobre, do gay, enfim da diversidade. Já 

que a história não é feita apenas dos “grandes homens” como diz Brechet. Levando o 

alunado a conhecer sua própria história. 

Já o estudo sobre a mulher instiga nas alunas e nos alunos a ânsia de conhecer 

o processo histórico que o ser feminino viveu e vive. Chegando ao ponto de perceberem 

a complexa teia de relações entre Homem e Mulher, e de questionar as construções e 

reconstruções dessas relações.  
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