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Este livro levou oito anos para ser concluído. Começou em 1977, com
algumas perguntas que haviam ocupado minha cabeça, de tempos em tempos,
por mais de quinze anos. Elas me levaram à hipótese de que é a relação das
mulheres com a história que explica a natureza da subordinação feminina, as
causas para a colaboração das mulheres no processo da própria subordinação,
as condições para que se opusessem a ela, a ascensão da consciência feminista.
Na época, eu tinha em mente a formulação de uma “teoria geral” sobre as
mulheres na história, e foram necessários quase cinco anos de trabalho para
me mostrar que esse objetivo era prematuro. As fontes sobre a cultura do
Antigo Oriente Próximo eram tão ricas e rendiam tantas ideias, que notei ser
necessário escrever um volume inteiro para explorar esse material. Assim, o
projeto se expandiu em dois volumes.*
* Tal como a autora indica no texto, sua ideia geral era escrever um livro único mostrando
como ocorreu, em termos históricos, o surgimento/ascensão da consciência feminista – que
seria publicado somente em 1993, com o título The Creation of Feminist Consciousness: From
the Middle Ages to Eighteen-seventy. Entretanto, havia muito material sobre o surgimento
das primeiras civilizações e as origens do sistema político do patriarcado. Assim, ela dividiu
suas pesquisas em dois volumes, sendo este livro, A Criação do Patriarcado, o primeiro, e The
Creation of Feminist Consciousness, o segundo, que podem ser lidos como uma obra única
(Women and History). (N. E.)
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~
NOTA SOBRE DEFINIÇOES

A necessidade de redefinir e a inadequação de termos para descrever a
experiência feminina, o status das mulheres na sociedade e os vários níveis de
consciência das mulheres representam um problema para todas as pensadoras
feministas. Leitores com interesse específico em discussões de teoria feminista
podem, portanto, preferir consultar o Apêndice após a leitura da Introdução e
ler o capítulo “Definições” antes de prosseguir. O leitor com interesse mais geral
talvez prefira procurar certos termos e suas definições conforme aparecerem no
texto. A seção “Definições” é uma tentativa de redefinir e descrever de maneira
exata o que é exclusivo às mulheres e o que diferencia suas experiências e consciência das experiências e consciência de outros grupos subordinados. É, portanto, uma discussão de terminologia tanto linguística quanto teórica.
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NOTA SOBRE CRONOLOGIA E METODOLOGIA

Como os acontecimentos da Antiga Mesopotâmia, quanto a nomes de
diversos soberanos e autoridades, foram registrados por escribas, há um problema de cronologia ao lidarmos com esses registros. Cruzando referências de
datas relativas aos soberanos com acontecimentos astronômicos significativos,
que escribas antigos registraram, os acadêmicos chegaram a uma cronologia
absoluta em anos-calendários para o primeiro milênio a.C. Ao tratarmos de
eventos do segundo e do terceiro milênios a.C., podemos trabalhar apenas com
uma sequência relativa. Para o segundo milênio a.C., acadêmicos elaboraram
três cronologias (longa, média e curta), comparando datas registradas relativas
a reis com dados astronômicos e de artefatos datados por radiocarbono. Em
decorrência disso, todas as datas do período são aproximadas. Usei, por via de
regra, datação de cronologia média. Ocorreram algumas discrepâncias no texto
quando mencionei especialistas que usaram um método de datação diferente,
e minhas citações desses textos refletem as datações deles. Tais discrepâncias
ficam bem evidentes em datas de fotos, em relação às quais observei sempre as
datas relacionadas pelos respectivos museus, mesmo quando em discordância
com as datas do texto.*
* Jonathan Glass, “The Problem of Chronology in Ancient Mesopotamia” [O Problema da
Chronologia na Antiga Mesopotâmia], Biblical Archeologist, v. 47, n. 2 (junho de 1984), p. 92.
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Segui o mesmo critério em relação à ortografia de nomes mesopotâmicos:
salvo indicação em contrário, utilizei a ortografia mais recente, mantive, porém,
a ortografia do autor em citações, mesmo diferindo da ortografia usada por mim.
Ao citar passagens traduzidas de textos cuneiformes, segui a prática de usar
colchetes para interferências no texto e parênteses para inserções do tradutor.
Por outro lado, no texto escrito por mim, colchetes indicam comentários do
autor ou inserções.
Outro problema metodológico comum a todos os que trabalham com fontes mesopotâmicas antigas é que elas, embora abundantes para determinados
períodos e locais, são irregulares quanto a tempo e lugar. Em razão da imprevisibilidade de descobertas arqueológicas, temos uma grande quantidade de
informações sobre determinados lugares e períodos e pouca sobre outros. Isso
nos oferece uma imagem do passado que tende a ser distorcida. Como existem
bem menos fontes referentes a mulheres do que a homens, o problema é ainda
maior para quem trata de História das Mulheres. É bom ter essas limitações
em mente ao avaliar as generalizações propostas.
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PREFÁCIO

Imagine viver em um mundo em que as mulheres são consideradas tão
menores, tão inferiores, tão confinadas ao espaço doméstico, tão irrelevantes,
que não mereçam ser estudadas. Um mundo em que as mulheres não são dignas de ter sua história contada. Assustador, não é? Pois vivíamos exatamente
nesse mundo até poucas décadas atrás. E, se essa condição tem mudado, é
graças à luta feminina.
Gerda Lerner foi uma das mulheres importantes a mudar essa realidade, e
por isso é tão impressionante que sua obra mais valiosa, A Criação do Patriarcado, publicada em inglês em 1986, só tenha sido traduzida para o português
agora, 33 anos depois. É um livro que continua atual e cuja leitura é obrigatória
para se compreender a história – a história de dominação masculina e de exclusão das mulheres.
Lerner morreu aos 92 anos, em 2013. Nascida em Viena, na Áustria, passou
seu aniversário de 18 anos em uma prisão nazista. Compartilhou a cela com
duas ativistas políticas cristãs que lhe ensinaram como resistir. “Tudo de que
precisei para sobreviver o resto de minha vida eu aprendi na prisão durante
essas seis semanas”, ela relatou anos depois em suas memórias.
Após uma mudança estratégica para os Estados Unidos e dois maridos
socialistas, Lerner só voltou a estudar no final da década de 1950, depois que
19
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seu filho mais novo fez 16 anos. Residindo em Nova York, concluiu seu bacharelado na New School for Social Research, em 1963. Quando ela enfim começou sua carreira acadêmica, encontrou um universo em que a história das
mulheres mal existia. Ela declarou em uma entrevista de 1993: “Nas minhas
disciplinas, os professores me falavam de um mundo em que ostensivamente
a metade da raça humana faz tudo o que é importante e a outra metade não
existe”. Ela percebeu que essa insignificância das mulheres não se refletia em
sua vida, tampouco na das mulheres à sua volta.
Sua tese de doutorado foi sobre as irmãs Grimke, as primeiras mulheres
abolicionistas dos Estados Unidos, que lutaram pelos direitos das mulheres, pelo
sufrágio universal e contra a escravidão. As irmãs Grimke acreditavam que as
mulheres não poderiam ser livres se os negros não fossem livres (para Angela
Davis, elas foram pioneiras em associar a escravidão à opressão das mulheres).
Em 1963, quando ainda era aluna de graduação, Lerner ofereceu o que se
considera hoje o primeiro curso regular de História das Mulheres ministrado
em uma Universidade. Nos anos 1970, em Nova York, Lerner criou um curso
inédito de pós-graduação em História das Mulheres nos Estados Unidos, na
famosa universidade Sarah Lawrence. Mais tarde, ela publicou um vasto material sobre o que chamou de “mulheres negras na América branca”.
Lerner é tão relevante que, desde 1992, o prêmio Lerner-Scott (em sua
homenagem e também a Anne Firor Scott, outra pioneira em História das
Mulheres) é concedido anualmente à melhor tese de doutorado sobre História
das Mulheres nos Estados Unidos. Vários outros livros de Lerner, como The
Creation of Feminist Consciousness [A Criação da Consciência Feminista],
publicado pela Oxford University Press em 1993, também são referência. Não
é à toa que ela é vista como a mulher que legitimou a História das Mulheres.
Mas por que Lerner decidiu escrever sobre o patriarcado?
Não sei se há uma resposta. Sei que certa vez um hater (aqueles que só
entram em discussões na internet para desestabilizar o discurso e propagar o
ódio) disse em comentário ao blog que mantenho desde 2008, e que é um dos
maiores blogs feministas do Brasil, que nós, mulheres, deveríamos agradecer
por tudo o que os homens fizeram e fazem pela gente, pois foram eles, os
homens brancos e heterossexuais, quem criaram a civilização. Sem homens
geniais como o hater, não teríamos sequer um computador para fazer nossos
20
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blogs (ao que parece, ele nunca tinha ouvido falar de Ada Lovelace ou Hedy
Lamarr; como isso foi antes do grande sucesso do filme Estrelas Além do Tempo,
vamos dar um desconto). Por fim, o hater concluiu que eu e outras feministas
éramos ingratas com o patriarcado. Adorei a definição. Se eu tivesse uma banda
de rock riot grrrl, já teria um nome para ela.
O patriarcado mantém e sustenta a dominação masculina, baseando-se em
instituições como a família, as religiões, a escola e as leis. São ideologias que nos
ensinam que as mulheres são naturalmente inferiores. Foi, por exemplo, por
meio do patriarcado que se estabeleceu que o trabalho doméstico deve ser exercido por mulheres e que não deve ser remunerado, sequer reconhecido como
trabalho. Trata-se de algo visto de modo tão natural e instintivo, que muitas e
muitos de nós sequer nos damos conta. Portanto, ler e falar sobre o patriarcado
é desnaturalizar nossa existência. É reparar que existe um sistema estrutural que
ainda mantém a hierarquia da sociedade. Então por que Gerda Lerner escreveu
sobre esse tema? A resposta é muito simples: ela entendeu que traçar as origens
do patriarcado equivaleria a desvendar os fatos históricos que levaram as mulheres a esse quadro de submissão e opressão que perdura por milênios.
Neste livro, Lerner nos ensina que o sistema patriarcal só funciona com a
cooperação das mulheres, adquirida por intermédio da doutrinação, privação
da educação, da negação das mulheres sobre sua história, da divisão das mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis, da coerção, da discriminação no acesso
a recursos econômicos e poder político, e da recompensa de privilégios de
classe dada às mulheres que se conformam. As mulheres participam no processo de sua subordinação porque internalizam a ideia de sua inferioridade.
Como apontou Simone de Beauvoir: “o opressor não seria tão forte se não
tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”.
Muitas mulheres acreditam que precisam de um homem protetor, e que
isso está ligado a afeto. Existe uma chantagem emocional de perda de afeto da
parte dos homens às mulheres que se rebelam. Quantas meninas já não ouviram que “papai não gosta” de garotas insubordinadas? No patriarcado, a rebeldia é tida como mau comportamento.
Apesar de todas as conquistas feministas das últimas décadas, ainda vivemos no patriarcado. Como chamar por outro nome a realidade que mostra o
relatório mais recente da ONU? Ele aponta que 137 mulheres são mortas por
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dia no mundo por um membro da família. Em 2017, de todas as mulheres
assassinadas no planeta, 58% foram mortas por alguém da família. Além disso,
3 bilhões de mulheres vivem em países nos quais o estupro no casamento não
é crime. Ao mesmo tempo, ainda se vende a ideia de que o ambiente doméstico
é onde a mulher está protegida. E de que lutar contra essa proteção só pode ser
coisa de feministas, essas mulheres mal-amadas que querem acabar com a família tradicional e com o sistema patriarcal, tão benéfico para as mulheres.
Faz sentido que o sistema demonize quem luta contra ele. Talvez, quando
derrubarmos o patriarcado, o feminismo não será mais necessário. Até lá, o
patriarcado insistirá em fazer da palavra “feminismo” um palavrão. E as mulheres continuarão a pagar o preço das decisões tomadas quase que exclusivamente
por homens em nossa sociedade.
A História das Mulheres é uma história de exclusão, de apagamentos, de
sabotagens, de desvalorizações. Para se atacar a luta das mulheres, que historicamente leva o nome de feminismo, é preciso que nosso protagonismo seja
negado. É preciso fingir que nunca lutamos. Por isso é tão relevante conhecer
a nossa história.
Em A Criação do Patriarcado, Lerner desenvolve as seguintes proposições
(cada uma rendendo um capítulo): 1) A apropriação pelos homens da capacidade sexual e reprodutiva das mulheres ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes. A mercantilização das mulheres é
a fundação da propriedade privada. 2) Os estados arcaicos eram organizados
na forma do patriarcado, ou seja, desde o início o Estado tinha interesse na
manutenção da família patriarcal. 3) Os homens aprenderam a exercer dominação e a hierarquia sobre outras pessoas praticando com mulheres do próprio
grupo. A escravização começou com mulheres sendo escravizadas. 4) A subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada já nos primeiros Códigos
Penais. A cooperação das mulheres com o sistema era assegurada por meio da
força, da dependência econômica em relação ao chefe homem da família, dos
privilégios de classe dados a mulheres conformadas e dependentes das classes
altas, e da divisão criada de modo artificial entre mulheres respeitáveis e não
respeitáveis. 5) A classe para os homens era e é baseada em sua relação com os
meios de produção (quem tem os meios pode dominar quem não os tem). Para
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as mulheres, a classe é mediada de acordo com seus laços com um homem,
que pode lhe dar acesso a recursos materiais. Mulheres respeitáveis são aquelas ligadas a um homem. 6) O poder feminino em dar vida é idolatrado por
homens e mulheres (por meio de deusas) mesmo depois de as mulheres estarem subordinadas aos homens. 7) As deusas poderosas são destronadas e
substituídas por um deus masculino dominante após o estabelecimento de um
forte reinado imperialista. Sexualidade e procriação são separadas segundo
sua função, e a Deusa-Mãe é transformada na esposa ou amante do chefe
masculino. 8) A emergência do monoteísmo judaico e depois judaico-cristão
transforma-se em ataque a cultos de várias deusas da fertilidade. Criatividade
e procriação são atribuídas a um deus todo-poderoso, chamado de “senhor”
e “rei”, ou seja, homem, e a sexualidade feminina que não for para procriar
fica associada ao pecado e ao mal. 9) O único acesso das mulheres a Deus
passa a ser na sua função de mãe. 10) Essa desvalorização simbólica das
mulheres em relação ao divino se torna uma das metáforas marcantes da civilização ocidental. A outra metáfora é dada pela filosofia de Aristóteles, que
pressupõe que as mulheres sejam incompletas e defeituosas, uma espécie diferente da do homem. É por meio dessas construções metafóricas que a subordinação das mulheres passa a ser considerada natural, ou seja, invisível. É isso,
diz Lerner, que estabelece o patriarcado como ideologia.
Lerner também lembra algo que pode ser observado com facilidade por
qualquer pessoa que tenha irmão e irmã: se você quiser saber o nível de liberdade e independência de uma mulher, compare-o com o do irmão dela. Virginia Woolf fez isso com brilhantismo no texto “Shakespeare’s Sister” [A Irmã de
Shakespeare]. Woolf imaginou o que aconteceria se o grande dramaturgo inglês
tivesse uma irmã tão genial e talentosa como ele, e chegou à seguinte conclusão:
nada. À irmã de Shakespeare não seria permitido sequer ir à escola, muito
menos escrever para o teatro.
Antes de ler A Criação do Patriarcado, nunca tinha me dado conta de dois
pontos fundamentais: que a escravidão teve início com homens escravizando
mulheres e que uma história comum e universal de escravização das mulheres
envolve o estupro. Por mais que escravos homens tenham sofrido e ainda
sofram com a opressão (pois engana-se quem pensa que a escravidão é algo do
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passado), a opressão sexual, a rotina do assédio e abuso sexual, não costumam
fazer parte do seu dia a dia. Mas fazem parte da rotina das escravas mulheres.
Desde o início da escravidão, homens escravos eram explorados para o
trabalho. Já as mulheres escravas eram exploradas para o trabalho, para serviços sexuais e para reprodução. É muito interessante a ideia defendida por Lerner de que os homens “treinaram” para escravizar outros povos começando
com suas mulheres.
Em Noite da Suástica, romance de ficção alternativa de 1937 escrito por
Murray Constantine, que só mais de quatro décadas depois os editores revelaram se tratar de um pseudônimo da escritora inglesa Katharine Burdekin,
vemos o que aconteceria se o fascismo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Em um futuro distante, 700 anos após a Segunda Guerra Mundial, metade
do mundo é dominada pelos alemães, e a outra metade, pelos japoneses. Em
ambos os impérios, a história foi apagada. Livros foram queimados para dar a
entender que a civilização começou naquele momento em que o “deus Hitler”
venceu. As mulheres vivem em cativeiro e servem apenas para serem estupradas e gerar herdeiros homens. Os filhos são tirados delas aos 18 meses, para
que não sejam contaminados pela feminilidade. As mulheres têm status pior
que o dos animais, sendo consideradas sem alma e sem inteligência. E o mais
doloroso: elas acreditam nisso. Mas por que estou citando esse ótimo romance,
além de ser o livro que eu estava lendo enquanto escrevo este prefácio? Porque
a distopia de Burdekin mostra que, para que as mulheres possam ser inteiramente dominadas, é preciso apagar toda a história.
Na introdução ao seu livro clássico, Lerner escreve como a História das
Mulheres é indispensável para a emancipação das mulheres, e como estudar a
própria história muda a vida delas. Ela observou isso em suas alunas. Também
observo isso nas minhas, ainda que não lecione História, e sim Literatura. Na
realidade, observo que conhecer a História das Mulheres muda também a vida
dos alunos homens. Até porque eles aprendem que mulheres são aliadas, não
inimigas, e que quem criou o conceito de “sexo oposto”, como se estivéssemos
em oposição, como se fôssemos espécies distintas, não foram as feministas, e
sim o patriarcado.
Mas as perguntas que Lerner faz no livro ecoam, provocam, geram discussões e reflexões. Uma delas é: por que demoramos tantos anos para nos
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conscientizarmos de nossa posição subordinada na sociedade? E: como as
mulheres podem se emancipar sem conhecer a própria história?
Uma das funções da História em geral é preservar o passado coletivo e reinterpretá-lo para o presente. Aprendemos o passado também para poder evitar
erros. Mas às mulheres é negado um passado. Antes de Lerner, Simone de Beauvoir disse que as mulheres não têm passado, não têm história. Mas a História
das Mulheres tem sido escavada e descoberta desde o século XX. Aprendemos
que mulheres sempre criaram, sempre foram agentes da história e da civilização.
Para Lerner, se não temos precedentes, não podemos imaginar alternativas
às condições existentes. É exatamente isso que mais manteve as mulheres presas à subordinação durante milênios. A negação das mulheres à própria história reforça sua aceitação à ideologia do patriarcado e destrói a autoestima
individual da mulher. Tal como vivenciamos no nosso dia a dia, o patriarcado
desvaloriza as experiências das mulheres. Nosso conhecimento não passa de
“intuição”, nossas conversas são meras “fofocas”.
A boa notícia é que Lerner nos ensina que o patriarcado, como sistema histórico, tem um início na história. E que, por não ser natural – baseado no determinismo biológico –, pode ser derrubado. Pode e vai, ouso dizer. Porque, apesar
desta fase conservadora que vivemos no mundo, as mulheres não vão recuar.
Em um dos meus cursos de extensão sobre como discutir gênero através
de cinema e literatura, recomendei aos alunos e às alunas a leitura de um dos
tantos capítulos fascinantes de A Criação do Patriarcado. Porém, este livro
icônico só podia ser encontrado em inglês e espanhol. Agora, com a excelente
tradução de Luiza Sellera para o português, aquelas que não dominam outras
línguas poderão lê-lo. E poderão também inspirar-se para, munidas da própria
história, fazer a revolução.
Lola Aronovich, inverno de 2019
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INTRODUÇÃO

A História das Mulheres é indispensável e essencial para a emancipação
das mulheres. Após vinte e cinco anos pesquisando, ensinando e escrevendo
sobre a História das Mulheres, cheguei a essa certeza com base em teoria e
prática. O argumento teórico será mais bem explicado neste livro; o argumento
prático baseia-se em minha observação das profundas mudanças de consciência pelas quais passam as alunas de História das Mulheres. Essa disciplina
muda a vida delas. Até mesmo uma breve exposição às experiências vivenciadas por mulheres do passado, como em oficinas e seminários, tem profundo
efeito psicológico nas participantes.
Ainda assim, a maior parte do trabalho teórico do feminismo moderno,
desde Simone de Beauvoir até o presente, é a-histórica e negligente em termos
de conhecimento feminista. Isso era compreensível no início da nova onda
feminista, quando o conhecimento sobre o passado das mulheres era escasso,
mas, na década de 1980, mesmo com a abundante disponibilidade de excelentes trabalhos acadêmicos sobre História das Mulheres, a distância entre conhecimento histórico e crítica feminista em outros campos persiste. Antropólogos,
críticos literários, sociólogos, cientistas políticos e poetas já apresentaram
trabalhos teóricos com base na “história”, mas a obra de especialistas em História das Mulheres não se tornou parte do discurso comum. Creio que os
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motivos para isso ultrapassem a sociologia das mulheres que fazem crítica
feminista e também as limitações de suas experiências acadêmicas e educação.
Os motivos estão na relação das mulheres com a história, dominada por conflitos e bastante problemática.
O que é história? Precisamos distinguir o passado não registrado – todos
os eventos do passado segundo os seres humanos se recordam deles – da História – o passado registrado e interpretado.* Assim como os homens, as mulheres são e sempre foram sujeitos e agentes da história. Uma vez que as mulheres
são metade e às vezes mais da metade da humanidade, elas sempre compartilharam o mundo e o trabalho tal qual os homens. As mulheres são e foram
peças centrais, e não marginais, para a criação da sociedade e a construção da
civilização. Também dividiram com os homens a preservação da memória coletiva, que dá forma ao passado, tornando-o tradição cultural, fornece o elo entre
gerações e conecta passado e futuro. Essa tradição oral foi mantida viva em
forma de poemas e mitos, que tanto homens quanto mulheres criaram e preservaram em folclore, arte e ritos.
O fazer História, por outro lado, é uma criação que remonta à época da
invenção da escrita na Antiga Mesopotâmia. Da época dos reis da Antiga
Suméria em diante, historiadores, fossem sacerdotes, servos reais, escribas,
clérigos ou alguma classe de intelectuais com instrução universitária, passaram
a selecionar os eventos que seriam registrados e a interpretá-los para que tivessem significado e significância. Até o passado mais recente, esses historiadores
eram homens, e o que registravam era o que homens haviam feito, vivenciado
e considerado significativo. Chamaram isso de História e afirmaram ser ela
universal. O que as mulheres fizeram e vivenciaram ficou sem registro, tendo
sido negligenciado, bem como a interpretação delas, que foi ignorada. O conhecimento histórico, até pouco tempo atrás, considerava as mulheres irrelevantes
para a criação da civilização e secundárias para atividades definidas como
importantes em termos históricos.
Assim, o registro gravado e interpretado do passado da espécie humana é
apenas um registro parcial, uma vez que omite o passado de metade dos seres

* Para enfatizar a diferença, escreverei “história”, o passado não registrado, com inicial
minúscula, e “História”, o passado registrado e interpretado, com inicial maiúscula.
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humanos, sendo portanto distorcido, além de contar a história apenas do ponto
de vista da metade masculina da humanidade. Rebater esse argumento, como
costuma ser feito, mostrando que grandes grupos de homens, possivelmente a
maioria, também foram eliminados do registro histórico por muito tempo
devido a interpretações preconceituosas de intelectuais que representavam os
interesses de pequenas elites é desviar da questão. Um erro não anula o outro;
os dois erros conceituais precisam ser corrigidos. Assim como grupos antes
subordinados, tal como camponeses, escravos e o proletariado, alcançaram
posições de poder – ou pelo menos de inclusão – na organização política, suas
experiências devem se tornar parte do registro histórico. Ou seja, com relação
às experiências dos homens daquele grupo, as das mulheres, como sempre,
foram excluídas. A questão é que homens e mulheres sofreram exclusão e discriminação por razões de classe. Mas nenhum homem foi excluído do registro
histórico por causa de seu sexo, embora todas as mulheres o tenham sido.
As mulheres foram impedidas de contribuir com o fazer História, ou seja,
a ordenação e a interpretação do passado da humanidade. Como esse processo
de dar significado é essencial para a criação e perpetuação da civilização, podemos logo ver que a marginalização das mulheres nesse esforço as coloca em
uma posição ímpar e segregada. As mulheres são maioria, mas são estruturadas
em instituições sociais como se fossem minoria.
Embora as mulheres venham sendo vitimadas por isso, e também por muitos outros aspectos de sua longa subordinação aos homens, é um erro básico
tentar conceituar as mulheres essencialmente como vítimas. Fazê-lo de maneira
instantânea esconde o que deve ser admitido como fato da situação histórica
feminina: as mulheres são essenciais e peças centrais para criar a sociedade.
São e sempre foram sujeitos e agentes da história. As mulheres “fizeram história”, mesmo sendo impedidas de conhecer a própria História e de interpretar a
história, seja a delas mesmas ou a dos homens. Foram excluídas da iniciativa
de criar sistemas de símbolos, filosofias, ciências e leis. Elas não apenas vêm
sendo privadas de educação ao longo da história em toda sociedade conhecida,
mas também excluídas da formação de teorias. Nomeei de “a dialética da história das mulheres” a tensão entre a experiência histórica real das mulheres e
sua exclusão da interpretação dessa experiência. Essa dialética impulsionou as
mulheres para o processo histórico.
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