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Entrevista: 19/02/2014

João Maia: Entrevista com a Professora (como pronuncio seu sobrenome?) Raquel
Soihet, no Projeto Global Arenas of Knowledge (Arenas Globais de Conhecimento).
Professora, obrigado por ter me recebido, eu começo sempre perguntando para os
entrevistados sobre a sua formação acadêmica e como dessa formação a senhora foi se
interessar pelos estudos de gênero?
Raquel Soihet: Eu fiz o curso de história, no meu tempo, aliás, era o curso de história e
geografia ainda, que eu sou bem mais velha...
J.M.: Eram juntos [os cursos de história e geografia]?
R.S.: Eram juntos, mas os professores da história já eram muitos que ficavam só no curso
de história. Eu comecei dando aula no estado e no município do Rio de Janeiro, e depois
eu fiz concurso para a Faculdade e comecei... Aliás, na minha dissertação de mestrado eu
já abordei uma mulher feminista, a Bertha Lutz...
J.M.: Eu vi... A Bertha Lutz...
R.S.: A Bertha Lutz, e era uma coisa assim única na UFF [Universidade Federal
Fluminense], né? Não tem ninguém trabalhando com gênero. Isso foi nos anos de 1972 a
1974, e isso por outro lado me foi muito difícil, eu não tinha com quem trocar muito.
Inclusive meu coordenador era americano...
J.M.:Seu supervisor, orientador de tese?
R.S.: De dissertação... Stanley Hilton, ele era americano... Não sei você...
J.M.: Já ouvi falar... Ele estava na UFF temporariamente?
R.S.: Ele veio para o Brasil fazer uma pesquisa, ele e o Richard Graham. Ele trabalhava
com Vargas e eu acabei trabalhando justamente com o movimento que lutou para que as
mulheres tivessem acesso ao voto, melhores condições de trabalho, direitos civis, ela
[Bertha Lutz] também lutou. Mas o que foi realmente mais enfático, o que foi conseguido,
foi o direito ao voto em 1932, e algumas mudanças também no que diz respeito às relações
de trabalho, direitos desse aspecto com relação às mulheres. Então, desde o meu mestrado
que eu me interessei por este tipo trabalho.
J.M.: Mas como a senhora chegou neste tema? Era um interesse mais político, que a
senhora trazia desde jovem ou algum professor?
R.S.: Olha... Eu... Eu acho que é uma questão existencial também. Realmente uma coisa
que me chamava atenção era, ainda na minha geração, as diferenças entre homens e
mulheres, aquela coisa de mulheres se reunirem de um lado, isso era muito comum, os
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homens de outro, as mulheres falando de casa, de crianças, os homens falando de trabalho
e de outras coisas lá, de lazer... Então eu achava aquela separação muito complicada.
Então eu já era assim... Voltada para esta questão. E, além disso, eu fui trabalhar com o
governo Vargas. E aí então, uma questão política, também – o governo Vargas. Aí uma
colega minha até me chamou a atenção: “por que você não trabalha com uma mulher?”.
Aí realmente fui trabalhar com a Bertha, a Bertha Lutz estava viva, e eu consegui fazer,
na casa dela, entrevista, na época era uma coisa nova, não existia essa coisa de história
oral, fiz entrevista, fui gravar, entendeu? Ela tinha toda a documentação da federação da
qual ela foi presidente, tudo na casa dela, agora está no Arquivo Nacional, então eu fui
pesquisar lá, e acabei ficando. Ela morava na Usina, quem sobe da Tijuca... Daí da
dissertação eu continuei com essa questão. Se bem que eu trabalhei também com questão
da história cultural, as duas coisas que me sensibilizavam, tanto que o meu concurso de
titular1 eu trabalhei com o carnaval de 1890 a 1940. Eu peguei justamente essa passagem
da República, e aí também trabalhei com o carnaval, e havia o capítulo que eu dei ênfase
à questão de gênero. Então foram as duas coisas que me sensibilizaram: a história cultural
e as questões de gênero.
J.M.: E como é que foi recebida a sua dissertação naquele momento? A senhora
mencionou que não tinha tanto interesse assim, não eram muitas pessoas pesquisando o
tema...
R.S.: Até que foi bem recebida. Foi bem recebida. Eu é que me ressenti da falta de
diálogo. Porque meu orientador topou, ele aceitou. Mas realmente ele não tinha...
[interrompe]. Aliás, nesta época não se falava em “gênero”, se falava em “história das
mulheres”. Mas ele achou ótimo, achou muito bom, deu a maior força. Só que nessa coisa
de discutir, essa questão conceitual, isso ficou mais complicado... Mas aí eu apelei para
leituras, que não eram tantas, também. Então realmente eu me senti muito sozinha. Me
senti muito sozinha.
J.M.: E o que lia-se? A senhora mencionou as leituras... Algumas referências que
chegavam... Quais eram as principais?
R.S.: Olha... Se não me engano, a Pagu2 já estava circulando - A revista Pagu já estava
circulando.
J.M.: Nesse período da sua dissertação?
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R.S.: Sinceramente eu não me lembro... Não tinha, conceitualmente, não tinha muita
coisa não...
J.M.: Nem no campo da historiografia, especificamente?
R.S.: Na história das mulheres algumas eram abordadas, mas era muito assim...
empiricamente. Essa questão dos conceitos, a questão de gênero, a Joan Scott, ela só vai
trabalhar com isso lá nos anos 80, nessa questão de gênero...
J.M: É verdade, é verdade...
R.S: Isso é mais nos anos 80. Então eu trabalhava muito mais com a questão política e
depois, na minha tese de doutorado, que também foi sobre as mulheres, aí eu trabalhei
com as mulheres pobres do Rio de Janeiro de 1890... também o mesmo período, até 1930
mais ou menos. Eu trabalhei nesse mesmo período, aí trabalhei muito com historia social,
com o Thompson3, também gênero não...
J.M.: Não era a referência... Interessante...
R.S.: Não era a referência.
J.M.: E entre a...
R.S.: Foi em 80 e... Eu terminei em 86...
J.M.: A sua tese, de 82 a 86, se não me engano. Entre a dissertação e a tese a senhora já
estava dando aulas...
R.S.: Estava dando aulas na Federal...
J.M.: Na Federal, aqui na Fluminense... A senhora dava cursos de história das mulheres
ou feminismo, alguma coisa do tipo?
[TELEFONE TOCA E ENTREVISTADA ATENDE]
R.S.: Eu dava os cursos mais... Por exemplo, nesta época eu fiz concurso... Eu entrei para
UFF em 76, aí eu trabalhei como professora colaboradora. Nos anos 80 eu fiz concurso
para assistente... E aí eu passei...
J.M.: Antes do seu doutorado...
R.S.: Antes de terminar o doutorado. E aí os cursos que eu dava eram muito a linha de
História da América, e eu não dava cursos, digamos, ainda específicos. Quando eu
cheguei na pós-graduação, em 87, aí eu comecei com História Cultural, não comecei com
Gênero não. Eu comecei com história cultural e paralelamente eu fui acrescentando
questões de gênero. Inclusive eu introduzi muita coisa na UFF, porque eu fiz meu
doutorado na USP (Universidade de São Paulo), e uma série de leituras, novas em termos
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de história cultural da época, Thompson... Thompson ainda era muito em inglês, ele não
estava traduzido na época. Eu trabalhava com ele na pós-graduação e alguns tópicos, e
alguns itens das mulheres também, não era o grosso... O grosso mesmo era chamado
história cultural
J.M: Havia história cultural, interessante.
R.S: ...Havia história cultural. Darnton4, Thompson...
J.M.: E durante a sua tese, aí já estamos nos anos 80, no começo dos anos 80, a senhora
já conseguia encontrar interlocutores no Brasil, gente que pesquisava, aí já tinha
melhorado?
R.S.: Aí já tinha Margareth Rago, tinha aquela professora da USP, Eli5 também. Embora
eu não tivesse contato com a Eli, com a Margaret Rago, mais. Não era muita gente não...
J.M.: Ainda não era muita gente...
R.S.: Não era muita gente não...
J.M.: E no campo da história, especificamente, era menos ainda...
R.S.: Era menos gente ainda... Tanto que na história, uma coisa que eu lamento, é que até
hoje eu dou cursos na pós, mesmo estando aposentada6. Porque, inclusive, nós não
temos...
J.M: Pode falar.
R.S: Não se está trabalhando com gênero na graduação. Na pós o curso tem uma
demanda.
J.M.: Mas na graduação não tem muita [demanda]...
R.S.: Tem, mas não tem que dê [cursos]...
J.M.: Não tem quem dê... Interessante...
R.S.: A história aqui da UFF tem uma certa... Houve durante muito tempo um certo
preconceito com relação a história das mulheres. Muito por essa questão do marxismo.
Muito dessa visão de um marxismo, digamos assim, mais ortodoxo, porque um marxismo
mais “light” não haveria esse problema. Mas, por exemplo, o Ciro7, que eu acho
maravilhoso, para ele, também história das mulheres não era...
J.M.: Uma história principal, né?
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R.S.: Embora ele tenha feito o prefácio do meu livro, e ele elogia muito porque inclusive
ele diz que a forma como eu trabalhei enfatizando a questão da sociedade, a questão das
classes, que eu trabalho muito com historia social, então ele até viu isso pelo lado positivo,
de não trabalhar só com a questão, digamos assim, ipsis literis, “gênero”, articulando com
o todo.
J.M.: E a tese, esse percurso feito ali nos anos 80... Pós-tese, digamos assim, a senhora
conseguiu montar projetos posteriores com outras pessoas que você tivesse algum
diálogo, algum projeto coletivo que a senhora lembre assim, sobre o tema, depois da tese?
R.S.: Projeto coletivo... Eu não cheguei a montar não. Projetos individuais...
J.M.: Sim. Aí foram vários, não?
R.S.: Foram vários...
J.M.: Algum que a senhora destacaria, depois da tese?
R.S.: Ah, depois da tese eu trabalhei com a questão da zombaria, inclusive eu publiquei
vários artigos. Eu peguei... trabalhei muito com o Pasquim, e eu fiquei muito espantada
que o Pasquim nos anos 80 e 90, até o início dos anos 90, ele era profundamente misógino.
E eu fiz alguns artigos, depois juntei estes artigos e até publiquei em um livro, mostrando
como o Ziraldo, o Millôr, aquele pessoal todo, a vinda de Betty Friedman ao Brasil, o fato
dela ser feia, como isso foi explorado...
J.M.: Os estereótipos do feminismo...
R.S.: Os estereótipos do feminismo, exatamente. Ele e outros, né? Era muito forte essa
questão da misoginia. E eu trabalhei, eu fiz um projeto específico, trabalhando com esta
questão. Isso já foi nos anos... final dos anos 90, 2000.
J.M.: Ah, sim, já foi bem depois da tese...
R.S.: Porque depois logo eu comecei a trabalhar com a Festa da Penha, eu trabalhei com
o Carnaval, quer dizer, eu trabalhei com gênero também. O gênero estava presente, mas
não era só isso...
J.M.: Sim, sim... Era uma categoria de análise, mas não era o...
R.S.: Não era o foco principal. Trabalhei mais com a história cultural, durante algum
tempo, até os anos... final dos anos 90...
J.M.: E nesse período, digamos assim, depois da tese, final dos anos 80, começo dos 90:
a agências de financiamento tinham interesse, tinha editais de pesquisa, por exemplo,
sobre questões [inaudível] das mulheres, você sentia isso, assim?
R.S.: Ainda era muito rarefeito... Eu sempre tive bolsa do CNPq. Se eu tive alguma
história, o CNPq foi a base. Entendeu, minhas bolsas foram a base para mim. Essa coisa
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da Secretaria das Mulheres isso é o final dos anos 90, anos 2000, aí que a Secretaria das
Mulheres abre uma série de programas que estimulam esses projetos. Mas como eu
sempre trabalhei com o CNPq, eu não conseguia dar vazão a isso, a gente dando aulas e...
J.M.: Falando nisso, a questão das mulheres e do feminismo nos anos 80 já tinha também
um conjunto de atores sociais e políticos. A senhora tinha alguma interlocução com essa
coisa mais pública? Te Chamavam para conferências?
R.S.: Chamavam...chamavam. Já nos anos 70 ainda, por exemplo, quando foi criado o
Conselho das Mulheres... O CMB... A Confederação das Mulheres do Brasil8... Então
teve uma filial aqui em Niterói, me chamaram para uma palestra. Também o grupo de
professores... Eu sempre era chamada para conferências, isso aconteceu muitas vezes...
J.M: Ao longo de sua carreira
R.S: Ao longo da minha trajetória.
J.M.: Mas a senhora não chegou a ter algum envolvimento mais com algum partido ou
movimento?
R.S.: Não. O meu [envolvimento] foi mais acadêmico. A minha atuação foi mais
acadêmica.
J.M.: E nisso a senhora já tinha alguns orientandos na pós...
R.S: Muitos orientandos.
J.M: ...trabalhando nessa linha?
R.S.: Tive vários orientandos trabalhando nessa linha. Muitos em história cultural, e
depois muitos em gênero. E continuo até hoje.
J.M.: E a senhora tem o hábito de ter algum grupo em comum de pesquisa com eles ou
de publicação conjunta com alunos?
R.S.: Ah, sim... Eu tive publicação com uma orientanda minha, que começou como
iniciação científica, e a gente fez um trabalho sobre a Confederação das Mulheres do
Brasil, que saiu na coletânea que foi coordenada pelo Daniel e o Jorge Ferreira...
J.M.: Daniel Aarão Reis?
R.S.: E o Jorge Ferreira. E nós fizemos o texto juntas. Também um outro texto juntas
sobre uma feminista ainda dos anos 1900, 1910, Carmen Dolores...
J.M.: Eu vi no seu currículo...
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R.S.: Viu, né?Também fiz o texto junto com ela. A partir daí publiquei alguma coisa com
o pessoal de Santa Catarina9, onde essas questões... Isso mais tarde, nos anos 2000...
J.M.: Quando a Revista de Estudos Feministas foi para lá [para Santa Catarina],
inclusive?
R.S.: É, mas eu tenho um artigo na Estudos Feministas ainda quando ela era no Rio, aqui
na UFRJ. Que é sobre violência simbólica. Eu pego justamente essa questão do antifeminismo, porque eu trabalhei muito com anti-feminismo, trabalhei não só com
feminismo como o anti-feminismo, que é a questão da misoginia e essa questão também
de como as mulheres, e aí é muito dentro dessa visão do Bourdieu, né? Da questão da
violência e da dominação simbólica, quer dizer, como o dominado, ele incorpora aqueles
instrumentos e vai não só... reproduzir. Vai incorporar e reproduzir. Que muitas mães,
como elas fazem isso... A maioria, né? A gente vive numa sociedade...
J.M.: Que estruturalmente ainda reproduz isso...
R.S.: Que reproduz isso. Eu trabalhei muito com esta questão da violência simbólica...
J.M.: E nisso já tinha melhorado um pouco, digamos, entre os historiadores, a recepção
ao tema? Por exemplo, nos congressos, na ANPUH, tinha já grupos de pesquisa sobre o
tema? A senhora participava, inclusive?
R.S.: Inclusive, o primeiro GT de Estudos de Gêneros, fomos nós que inauguramos. Se
não me engano foi em 2001... Aqui na UFF, quando a ANPUH foi na UFF, 2001, 200210...
Não lembro direito...
J.M.: Nossa, foi bastante tempo depois... 2001, 2001... E “nós” seria... A senhora lembra
quem estava junto na liderança?
R.S.: Ah, tinha a Lídia Possas – não sei se você deve conhecer...
J.M: Lívia?
R.S: Lídia! Lídia Possas, Sueli Gomes Costa, que é minha companheira. Ela foi minha
orientanda, uma das primeiras orientandas. Tinha um pessoal de Santa Catarina, também.
Era São Paulo, basicamente, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E eu tinha a coordenação
geral. E daí para frente, cresceu muito esse GT.
J.M.: Mas demorou, não, 2001, 2002? Entre a sua tese... 1972, 1974...
R.S.: Mas está muito bem...
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J.M.: Mas foi bem recebido no início? Não houve uma certa reticência, um GT de história
de gênero?
R.S.: Acho que não. Já pegou... Inclusive homens passaram a fazer parte. Pessoal que
trabalha com a questão...digamos assim... questão gay... Estes foram incorporados em
certo momento...
J.M.: Isso entrou mais forte em determinado momento?
R.S.: Não é muito forte não...
J.M.: Não é tão forte? Nas ciências sociais acho que foi mais forte esta questão das
identidades sexuais...
R.S.: Das identidades...
J.M.: E não houve tensão, assim, com os historiadores que estudavam mais historia das
mulheres, feminismo, etc.?
R.S.: Não, não houve...
J.M.: E nisso a senhora tem também um pós-doutorado, não?
R.S.: Um pós-doutorado em Paris...
J.M.: Isso. Foi também alguma pesquisa relacionada ao tema?
R.S.: Foi. Eu trabalhei muito com o anti-feminismo. Foi lá que eu pesquisei bastante
sobre o anti-feminismo na França. E daí essa coisa de trabalhar também no Brasil. Meu
pós-doutorado foi um ano, 96-97. E foi daí que se abriu, que deu essa sacada de trabalhar
no Brasil com essas questões.
J.M.: Tinha um supervisor lá ou alguém que ficava junto com você?
R.S.: Não...
J.M.: Não muito? Mas tinha algum interlocutor com quem você gostava de conversar?
R.S.: Tinha a Eleni Varikas, ela... Não se você conhece... Não né? Não deve conhecer
porque ela trabalha com gênero... Ela é muito boa, uma teórica, é das ciências sociais,
mas fez o doutorado em história com a Michelle Perrot e ela foi a minha supervisora. Mas
tivemos umas entrevistas, umas três vezes no máximo... Tem lá as publicações dela,
porque ela é muito boa teoricamente, melhor teoricamente do que o pessoal de história.
Então, até hoje, ela é uma referência aqui no Brasil, não só para mim como para outras
pessoas também.
J.M.: E nesse período lá na França, algum evento que a senhora tenha ido, que a senhora
achou interessante, algum contato que ficou daquela época?
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R.S.: Ah, sim... Fui eu quem trouxe o Chartier11 aqui para a UFF, na primeira vez que ele
veio. Eu trouxe também feministas, por exemplo, a Gabrielle Houbre, e outras que depois
inclusive viriam a servir de mensageiras para a Joana Maria Pedro, que foi fazer pósdoutorado lá, com uma dessas feministas que eu trouxe para a UFF. Houve essa troca que
foi muito interessante.
J.M.: Até hoje algum aluno sanduíche ainda vai lá?
R.S.: De vez em quando vai... Tive alunas com o Chartier, uma que trabalhou com
literatura de cordel, mais na linha de História Cultural, foi trabalhar com o Chartier, ele
recebeu bem. Isso periodicamente acontece...
J.M.: Mas não uma pesquisa colaborativa não chegou a acontecer depois?
R.S.: Não... Ah, se bem que publicamos um livro, que vou até lhe mostrar [A
ENTREVISTADA SE LEVANTA PARA PEGAR UM LIVRO NA ESTANTE] Um
livro de historiadoras que estão aqui12, nessa área de história das mulheres no ocidente...
A Michelle Perrot participou, ela veio ao Brasil, a meu convite. Você vai poder ver aqui,
são historiadoras de ponta... Elas todas estiveram aqui, estas aqui são as brasileiras...
Régine Dhoquois, Agnès Fine13 – ela é antropóloga, se não me engano, Jean-Louis
Fournel, Gabrielle Houbre, Pauline Schimitt-Pantel, também muito conhecida, ela
coordenou o volume I da “História das Mulheres”... E mais a Françoise Thébaud, que foi
outra que eu chamei aqui e acabou sendo supervisora da Joana Maria Pedro, quer dizer,
eu fiz essas pontes...
J.M.: Legal! Já estamos bem avançados aqui no meu roteiro... Já perguntamos dos
orientandos, etc. Tem umas questões só sobre os seus hábitos de trabalho. Digamos, a
senhora tem o hábito de ler periódicos na sua área, digamos, regularmente?
R.S: Sim.
J.M: Algum específico?
R.S.: Sim. Eu leio a “Estudos Feministas”, “Cadernos Pagu”. Agora, eu leio também
questões teóricas, procurando me atualizar não apenas com as questões de gênero, ipsis
litteris, como também uma leitura mais geral, muito ligada mais à história
contemporânea, período mais contemporâneo... Eu procuro acompanhar...
J.M.: Algum periódico, por exemplo, editado pelo pessoal lá da França, com o qual a
senhora tem contato, a senhora costuma ler?
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R.S.: Atualmente não tenho muito tempo... Mas se bem que tem a CLIO, Revue CLIO14...
J.M.: Que você gosta de acompanhar... E depois de tantos orientandos, livros, artigos,
tem tempo ou interesse para escrever para o grande público? Artigos de jornal, textos de
divulgação, coisas do tipo...
R.S.: É mais difícil... Eu acho legal, mas é mais difícil... A demanda... Agora eu estou
preocupada em fazer um texto que me pediram e que vai ser publicado em março, e ainda
não fechei... Aí fica nessa tensão... Além disso, tem a pesquisa do CNPq... Estou
trabalhando com biografias... Trabalhando com biografias de feministas, estou
trabalhando com duas feministas que foram muito importantes neste movimento de 1970.
Então eu estou muito, digamos assim...
J.M.: Focada...
R.S.: Focada em dar conta dessas coisas. A demanda é muito grande...
J.M.: Então esse outro lado [da divulgação científica] fica difícil?
R.S.: De vez em quando eu fazia resenhas, quando tinha o Jornal do Brasil. Resenhas
bibliográficas não só de história das mulheres, mas também de história da cultura, de vez
em quando eles me chamavam... principalmente quando o Ronaldo Vainfas – você
conhece?
J.M: Conheço.
R.S: ...Ele estava muito ligado com isso, aí ele me chamava, e eu fazia. Entrevistas
também...
J.M.: E programas de televisão, de alguma maneira?
R.S.: Programas de televisão eu já fui também. Já fui em programas de televisão
J.M.: E nesse mundo novo de redes sociais, etc.? A senhora já pegou alguma coisa, na
sua área de trabalho, de participar ou ser chamada, de escrever, por exemplo, em algum
site...
R.S.: Não...
J.M.: Seus orientandos, você percebe isso neles já, tentando articular a produção deles
com esse mundo da Internet?
R.S.: Olha, ainda não percebi isso não... Isso é uma coisa a chamar atenção...
J.M.: Não... É só curiosidade mesmo...
R.S.: Mas eu não percebi isso não... Hoje mesmo uma orientanda até deixou o material
dela lá embaixo, que ela fez um trabalho, ela parece muito em encontros da área,
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A entrevistada refere-se à revista semestral francesa intitulada “CLIO. Femmes, Genre, Histoire.”
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encontros de gênero. Ela está fazendo uma biografia de uma senhora lá de Serrolândia,
no interior da Bahia – eu sou baiana também (risos) – e ela é também lá do interior da
Bahia – eu sou de Salvador – eu, por acaso, lembrei-me disso. Ela está fazendo uma
biografia de uma mulher que se casou sete vezes... Ela vai defender agora. Então, ela tem
uma demanda muito grande. E que saiba é mais em encontro da área... Essa questão da
biografia... Está me...
J.M.: Está te ocupando... Está forte na área...
R.S.: É...
J.M.: E tendo uma visão mais de síntese, ao longo de toda a sua experiência, como é que
a senhora veria esse campo hoje na historiografia, de estudos de gênero? Como a senhora
vê?
R.S.: Eu acho que houve uma sofisticação bastante grande. Você tem uma
multidisciplinaridade. Você tem gente da história, menos, tem da ciência política, tem das
ciências sociais, você tem da antropologia, filosofia também. Então o que aconteceu é
que o campo está bastante sofisticado. Então você tem, digamos assim, tem teóricos... No
campo da teoria, então, o negócio está...
J.M: Proliferando!
R.S: Proliferando... Ao ponto de se dizer, estas questões de identidade... Ela não é... Quer
dizer... A ponto de se dizer que ela não é ... Segundo a Joan Scott, o gênero seria... Se
consideraria o gênero as relações que se estabelecem entre homens e mulheres e que são
marcadas pela questão social-cultural. E a gente vê o outro lado, que tenta derrubar isso,
que é o caso da Judith Buttler, que ela diz que não, que o sexo é que é uma criação, e não
o gênero, que é um negócio bem mais...
J.M.: Ousado...
R.S.: Ousado! Exatamente! A gente tem inclusive gente do terreno, o Lacquer15, gente da
área médica mostrando como essa questão de sexo também é uma questão de construção,
que o sexo não é uma questão, digamos assim, natural. E aí que Judith Buttler entra... E
outras, inclusive tem uma historiadora também que vem muito nessa linha, a Tania
Swain, não sei se você ouviu falar... Ela é de Brasília e ela entra nessa linha, de que este
sexo é construído e que essa identidade é nômade. Quer dizer, é um campo que se
sofisticou muito.
J.M.: A senhora diria que os principais centros de pesquisas na área seriam quais, hoje?
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A entrevistada refere-se ao pesquisador Thomas Lacquer.
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R.S.: Você diz internacionalmente?
J.M.: Aqui e pode ser internacionalmente também...
R.S.: Aqui você tem... Olha, um centro de pesquisa... É... Campinas, com a Margareth
Rago, trabalha com Foucault e também nessa linha da filosofia, embora ela seja de
história. Você tem Brasília... Mas são nomes... Tania Swain... Você tem um grupo forte
que é Santa Catarina. São Paulo, Campinas é um grupo forte, não apenas na área de
história. Você tem o pessoal da Pagu. Internacionalmente você tem a França, embora [n]a
França trabalhe muito mais com essa questão da história das mulheres. As historiadoras
francesas não sofisticam muito - sem tirar a sua importância -, essa questão de gênero.
Falam em gênero, mas o gênero dentro daquela visão tradicional. Nos Estados Unidos...
Tem um grupo que é mais... Mas não são historiadoras... É o grupo da filosofia, que aí
trabalha com essa questão da identidade e sofisticando em termos daquela visão mais
foucaultiana, lacaniana, e por aí vai. Mas não é o pessoal da história. Nos EUA, na
Inglaterra, também...
J.M: Tem uma área importante.
R.S: Tem. Os EUA, sem dúvida. Aí eles dizem que estão trabalhando com a “visão
francesa”, mas não é a dos historiadores franceses, eles trabalham com a visão da filosofia
francesa, o pós-estruturalismo...
J.M.: Sim, é uma França específica... Muito bom. Bem, já estamos terminando
professora, acho que cobrimos muita coisa, não só que eu tenha perguntado, mas que a
senhora se antecipou, falando... Deixa só eu ver se há alguma coisa específica, que eu
tenha deixado passar...[PAUSA] Ah, sim... Uma última pergunta que eu sempre tenho
feito, não só para os cientistas sociais e historiadores, mas para os outros cientistas da
pesquisa. Houve uma mudança muito grande na pós-graduação nos últimos anos no
Brasil, uma ampliação, mas também a criação destes mecanismos de avaliação, de pressão
por publicação. Isso chegou a te afetar de alguma maneira ou a senhora tinha uma carreira
já consolidada, já na aposentadoria, não pegou muito essa [situação]?
R.S.: Pego porque eu tenho bolsa do CNPq, que é uma bolsa mais, digamos assim... Não
sei se você sabe, é uma coisa mais simbólica... Mas de qualquer jeito a gente procura
manter. E como eu atuo na pós-graduação, há que manter esse nível de publicação
crescente. Então de alguma forma afeta...
J.M.: Então afetou?
R.S.: Afeta sim.
J.M.: Isso mudou a sua rotina de trabalho em relação aos tempos anteriores?
12

R.S.: Acho que não, porque eu já publicava, já estava o tempo todo preocupada com isso.
J.M: Não mudou muito a sua rotina.
R.S: Não mudou muito a minha rotina.
J.M.: Dos seus alunos, a senhora percebe isso, entre os estudantes, uma certa diferença
no jeito como eles veem a carreira?
R.S.: Por enquanto, eu vejo assim, muita tensão. Muita tensão, em termos de...
principalmente na área de historia, onde a concorrência é muito grande. Então há uma
preocupação, digamos assim, com essa coisa de continuar a carreira, de se inserir no
mercado de trabalho, a concorrência cada vez maior, então essa tensão aparece muito
forte na maioria deles. Mais nesse nível...
J.M.: Mais nesse nível da concorrência...
R.S.: Por que eles ainda estão... A não ser aqueles que já trabalham na universidade. Tem
alguns que já são professores e estão completando doutorado...
J.M.: Aí é outra posição já...
R.S.: É outra posição... Mas o pessoal que ainda não está inserido na carreira é uma tensão
muito grande, porque realmente a concorrência é muito forte. Então, a perspectiva é que
vá trabalhar fora do Rio, fora dos centros. Então isso já dá uma insegurança muito grande.
E se conseguir até, já é positivo, porque nem sabem se vão conseguir, porque entram uma
série de outros fatores além da competência da pessoa.
J.M.: Bom, só para terminar, eu já deveria ter perguntado isso, quando a senhora escreve
seus artigos a senhora chega a planejar de alguma maneira: “este eu vou mandar para a
Revista de Estudos Feministas etc”, ou mesmo seus textos sobre gênero a senhora não
pensa necessariamente em revistas da área de gênero, pensa em revistas de historia?
R.S.: Eu gostaria de publicar em revistas que não sejam da área de gênero, né?... Mas é
difícil, é difícil...
J.M.: É difícil por quê?
R.S.: Olha, eu acabo me encaminhando para aquele setor... Por exemplo, tem um texto
que eu fiz sobre uma comunista famosa, Zuleika Alembert, não se você conhece...
J.M: Claro
R.S: Conhece, né? Eu até pensei em mandar para uma revista, mas acabou indo para a
Pagu (risos). Foi publicado logo depois da morte dela. Como uma homenagem. Eu
cheguei a fazer uma entrevista com ela, e este texto está muito calcado nesta entrevista.
Mas acabou indo para...Uma publicação que não é necessariamente de gênero, eu
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publiquei numa coletânea do Vainfas16 e aquela outra coletânea dele e do Ciro17...
Também publiquei alguma coisa sobre gênero. Mas a maioria realmente...
J.M: Acaba encaminhando para as revistas da área
R.S:... vai encaminhando para revistas da área. Ah, a Revista da PUC18... A revista da
PUC não é da área de gênero, mas foi publicado num dossiê sobre gênero. Mas não é uma
revista da área. A revista toda não é da área... Então há esses casos isolados.
J.M.: Então, professora, eu quero agradecer pelo seu tempo. Muito boa a entrevista.

[FIM DO DEPOIMENTO]
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Novamente, a entrevistada refere-se ao historiador Ronaldo Vainfas
Novamente, a entrevistada refere-se ao historiador Ciro Flamarion Cardoso
18
A entrevistada refere-se à revista “”Projeto História”, da PUC-SP .
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