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Margareth Rago é “historiadora e professora titular do Departamento de História do IFCH da 

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP”. Ela é influenciada por diversos autores 

como Foucault, Deleuze, Lyotard e Derrida. Rago é autora de vários livros. Dentre eles nós 

podemos citar o livro “Do Cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar”, que recebeu 

reconhecimento pela Folha de S. Paulo e pelo periódico feminista Mulherio. 

 

 

O objetivo principal do texto é refletir sobre produções bibliográficas cujas temática é 

a participação das mulheres nos acontecimentos históricos brasileiros. Para alcançar o seu 

objetivo, Rago (1995, p.81) aborda três tópicos: “a histórias das mulheres enquanto 

desdobramento da história social”, “as aproximações com a história cultura” e “a história da 

prostituição em São Paulo”.  

No primeiro tópico, intitulado “a histórias das mulheres enquanto desdobramento da 

história social”, a autora alega que é evidente que a historiografia sobre as mulheres tem como 

referência teórica e metodológica princípios epistemológicos da história social baseados no 

Marxismo. Além disso, Rago diz que foi a partir dos anos 70 que as mulheres passaram a 

reivindicar a sua participação na história e a buscar identificar a “opressão masculina e 

capitalista sobre elas” (Rago, 1995, pg.82).  

Para auxiliar na nossa compreensão sobre como a produção acadêmica sobre e feita por 

mulheres cresceu a partir dos anos 70/80, Rago cita algumas obras importante da época, como: 

https://online.pucrs.br/professores/margareth-rago
https://online.pucrs.br/professores/margareth-rago
https://www.amazon.com.br/cabar%C3%A9-lar-disciplinar-resist%C3%AAncia-anarquista/dp/8521901860/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=margareth+rago&qid=1626708665&sr=8-2


 

 

“A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas” de June E. Hahner, “Quotidiano e poder 

em São Paulo no século XIX” de Maria Odila, entre outros. Cada autora possui uma análise 

própria sobre determinados tópicos. Contudo, todas se preocupam em recuperar o papel da 

mulher como questionadora das diversas falácias misóginas que foram utilizadas pelos homens 

ao longo do tempo para justificar a sua “inferioridade intelectual, mental e física em relação 

aos homens e sua exclusão da esfera dos negócios e da política” (Rago, 1995, pg. 83). 

Margareth Rago fala sobre como a história das mulheres no Brasil sofreu diversas 

mudanças. Novos temas, agentes, perspectivas da vida social passara a ser abordados na 

história das mulheres, a transformando em um campo de estudo próprio e área de interesse no 

meio acadêmico. E qual foi o impacto dessas mudanças? De acordo com a Rago (1995, 

pg.84), passou a haver um questionamento sobre o conceito de homem como sujeito universal 

e começou a ter uma preocupação em anular a definição abstrata de mulher e passar a 

considerá-la um ser diversos e histórico. Além disso, há também o impulso feminista em buscar 

provar a capacidade das mulheres como sujeitos sociais, reivindicando que elas podem ocupar 

os lugares antes considerados exclusivamente masculinos. 

Na segunda parte do texto, intitulada “As marcas da história cultural e a cultura de 

gênero”, Rago (1995, p.85) começa falando que a maior crítica a historiografia social é feita 

pelos pós-estruturalistas. Dentre esses autores ela cita Michel Foucault e E.P. Thompson, que 

criticaram a utilização de identidades prontas, a negligência das “construções simbólicas e 

culturais dos agentes em suas experiências de vida” (Rago, 1995, p. 85) e a utilização do 

conceito classe como identidade acabada. 

Joan Scott, uma historiadora norte-americana, criticou o modo como Thompson inseriu 

as mulheres nos seus estudos sobre a classe trabalhadora. Em seu trabalho, Thompson retrata 

as mulheres como excêntricas, românticas, inexpressivas que cometem erros como sombras ao 

redor de seus maridos. Além disso, Scott também questionou a representação masculina da 

política que exclui a percepção feminina da área. 

É possível perceber que nesta parte do texto a autora da muita ênfase a importância da 

história social para o movimento feminista. Rago também fala sobre a importância de trabalhar 

na questão da definição do conceito gênero. Essa busca acerca do gênero aproxima as 

feministas da história cultural. Ademais, também fez como que elas propusessem pensar as 

relações de gênero enquanto relações de poder.  

Na última parte do texto, intitulada “Prostituição e historiografia”, a autora faz algumas 

observações de caráter metodológico sobre alguns pontos que ela apresentou anteriormente 

através do trabalha que ela havia feito sobre a prostituição em São Paulo no início do século. 



 

 

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

Assim, se num primeiro momento a 

liberação das mulheres se inscreve de uma 

maneira intrínseca à mudança estrutural das 

formas da organização capitalista do 

trabalho, nesta segunda vertente, muito 

marcada pelas formulações thompsonianas, 

sua emancipação depende muito mais da 

reapropriação de sua diferença enquanto 

mulher. 

Página 84. 

O trabalho histórico permite subsidiar o 

movimento feminista, respaldando suas 

reivindicações e demandas, tanto quanto 

reforçando o delineamento da dimensão de 

uma cultura específica das mulheres, que não 

data de duas décadas apenas. 

Página 86. 

Assim, ao retirar as mulheres do silêncio 

produzido por um discurso historiográfico 

centrado no homem, a história social das 

mulheres conflui com as demandas do 

feminismo que buscava uma maior 

visibilidade no espaço público, e com a 

desconstrução de mitologias misóginas que 

obstaculizam nosso crescimento pessoal e 

profissional. 

Página 86. 

 

 

 

 



 

 

 

 

O texto levanta pontos históricos muito importantes, como as décadas que não só o movimento 

feminista como outros atores passaram a se movimentar. Contudo, achei o texto um pouco cru, 

com pouco desenvolvimento sobre o tema. 

  



 

 

 


