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Apresentação

Gênero e Protagonismo na História é o tema
do dossiê publicado no volume que ora
apresentamos. Afora a importância e recorrência com
que vem sendo estudado, sua definição encontra-se
vinculada à realização da III Jornada de Estudos de
Gênero- Feminismo e Gênero na Academia:
protagonismos, tensões e perspectivas e do III
Encontro de Protagonismo, Educação e Gênero,
realizados simultaneamente, de 8 a 31 de março de
2005 na Unisinos. O evento se caracterizou pela
abordagem interdisciplinar, razão pela qual algumas
das comunicações apresentadas contemplaram o
tratamento dado ao tema por várias áreas de
conhecimento. Dessa forma, os artigos desse volume
abordam as questões de gênero sob o “olhar” de
várias disciplinas, como a História, a Teologia, a
Psicologia , a Literatura, a Saúde Pública.
Convém ressaltar, entretanto, que os artigos
publicados não resultam exclusivamente do evento
acima referido. Esse é o caso dos dois primeiros,
Masculinidades plurais: a construção das identidades
de gênero em obras literárias, de Pedro Vilarinho, e
Mulheres na militância:trajetórias femininas na
construção do PT do Rio, de Ana Maria Mauad e
Fernanda Lima Rabelo.
O artigo do Dr. Paulo Vilarinho, professor do
PPG em História da Universidade Federal do Piauí,
aborda um tema original e relevante para a
historiografia brasileira, resultando numa
contribuição significativa, não só para os estudos de
gênero, mas também para a história cultural e
intelectual. Indica novos padrões da cultura
masculina relacionados à modernidade, mostrando
como a dominação do masculino sobre o feminino se
transforma, mas não desaparece. Partindo de um caso
específico, os intelectuais piauienses, o texto aponta,
também, conexões entre um campo cultural mais
restrito e um universo mais amplo.
O artigo da Dra. Ana Maria Mauad, docente
do Departamento de História da Universidade
Federal Fluminense e de Fernanda Lima Rabelo,
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mestranda do Programa de Pós-Graduação em
História Social da Universidade Federal do Rio de
Janeiro é outro texto instigante que evidencia como
um conjunto de entrevistas, coletado e organizado
na modalidade de Histórias de Vida, pode contribuir
para a construção de uma história mais ampla do
movimento político que derivou na criação do Partido
dos Trabalhadores do/no Rio de Janeiro, nos anos
80 do século XX e como se fez, nele, a participação,
em grau e importância, de mulheres militantes.
Movimentos Sociais e Serviço Social:
protagonismo ético-político de mulheres, da assistente
social e professora da Unisinos Ms.Clair Ribeiro
Ziebel, é o primeiro dos artigos publicados que têm
relação com o evento anteriormente citado. Nele, a
autora, evidencia o caráter multidisciplinar da
temática focalizada em nosso dossiê, descrevendo
um trabalho de relevância social, mais
especificamente o de assessoria a movimentos sociais
em São Leopoldo. Enfatiza a trajetória percorrida
por um movimento de mulheres, hoje organizadas
no Fórum de Mulheres de São Leopoldo (FMSL) e
seu protagonismo na cidade em torno das políticas
públicas de gênero.
Em A história de uma história – o protagonismo
das mulheres na Teologia Feminista, a teóloga e
professora da Escola Superior de Teologia Dra.
Marga Ströher, articula a área da História com a da
Teologia ao relatar a experiência de implementação
de uma cátedra de teologia feminista na instituição
em que atua. Ao refletir sobre os propósitos e
fundamentos da teologia feminista como campo de
conhecimento e campo político, a autora relaciona a
experiência relatada com as relações de força
existentes no interior do campo religioso regional,
nacional e internacional.
O artigo Industrialização, urbanização e
disciplinamento. O discurso moral como justificativa
dos internamentos de homens e mulheres em uma
instituição psiquiátrica (Hospital São Pedro, de Porto
Alegre, 1930-1947), da professora do PPGH da
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Unisinos Dra. Cleci Favaro e seus bolsistas de Iniciação
Científica Adriana Lopes Ávila e Wagner Pedroso, realiza
a análise de um corpo documental específico – os
prontuários de um asilo de alienados, no período 19301947 – visando observar a construção dos discursos de
gênero. Focaliza a temática a partir das transformações que
ocorriam nas relações de trabalho e do êxodo rural provocado
pela industrialização a fim de demonstrar que os motivos
justificadores de internação estavam permeados pela moral
e pelos valores burgueses vigentes.
Em O feminismo marxista e o trabalho doméstico:
discutindo com Heleith Saffioti e Zuleika Alembert, a Dra.
Joana Maria Pedro, juntamente com suas bolsistas de
Iniciação Científica Carolina de Melo e Veridiana Oliveira,
contribuem para uma revisão historiográfica, destacando a
relação efetuada, por autoras feministas que se encontravam
sob influência da perspectiva marxista nos anos 1970 e
1980, entre o tema da exploração das mulheres e o
surgimento da propriedade privada.
Gênero, uma palavra para desconstruir sentidos e
construir usos políticos, do Professor Losandro Antonio
Tedeschi da Universidade Regional Integrada/RS e
doutorando do PPGH da Unisinos, é outro artigo de
dimensão multidisciplinar, no qual a Sociologia e a
Psicologia contribuem para refinar o uso do conceito
“gênero” pelos historiadores. Nele, a discussão do conceito
é inovada ao identificar seus usos empíricos e analíticos, os
quais extrapolam a dimensão acadêmica e produzem
efeitos de ganhos políticos.
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O volume nº12 da História Unisinos dedica uma
sessão especial ao Professor Leopoldo Zea que, por muitos
anos e até seu falecimento, integrou o Conselho Consultivo
da Revista. O Dr. Werner Altmann, professor do PPG
História, em reconhecimento a essa importante
contribuição, escreveu um artigo em que examina a
vinculação da filosofia de Leopoldo Zea com a circunstância
histórica que lhe tocou viver e coteja sua produção com os
fatos marcantes da História da América Latina, verificando
as influências deles recebidas. Ao valorizar as três etapas
fundamentais da sua reflexão- a da História das Idéias na
América Latina, a da Filosofia da História da América
Latina e da Filosofia da Libertação Latino-americanabuscamos evidenciar sua contribuição ao campo intelectual
em que se destacou.
A sessão Resenhas divulga duas obras publicadas
no exterior, uma no México e outra no Uruguai. Com elas,
buscamos reafirmar nosso vínculo com temas da história
latino-americana e nosso compromisso em destacar obras
recentes que possam interessar os estudiosos dessa subárea de conhecimento.
Antes de encerrar, queremos alertar nossos leitores
de que, devido ao grande número de artigos recebido sobre
a temática Gênero e Protagonismo na História, decidimos
que esse dossiê será mantido em nosso próximo número.
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