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A Associación Española de Investigación 
de Historia de las Mujeres realizou em Ma-
drid, nas instalações do Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, nos dias 6 e 7 de 
Maio de 2005, o seu 1.º Seminário Interna-
cional sobre História y Feminismo. Confor-
me deu conta a actual presidente da AEIHM, 
Cristina Borderías (docente da Universi-
dade de Barcelona), tratou-se do primeiro 
de uma série de Seminários Internacionais 
que a associação pretende vir a desenvolver 
com uma periodicidade bianual, em ordem 
a promover a análise, reflexão e debate so-
bre a História das Mulheres e do Género, a 
partir da obra de uma historiadora marcan-
te na construção historiográfica espanhola 
contemporânea. Foi escolhida a historiadora 
americana Joan Scott para iniciar uma nova 
forma de actividade da AEIHM, a realizar a 
par dos já tradicionais Colóquios.

Contando com o apoio de várias institui-
ções, nomeadamente do Instituto de la Mujer, 
a par dos governos da Comunidade Autóno-
ma de Madrid e da Cantábria, participaram 
no Encontro cerca de 110 historiadores, 
investigadores e professores universitários. 
Estiveram presentes três portuguesas, Te-
resa Alvarez, técnica superior da Comissão 
para a Igualdade dos Direitos das Mulheres, 
Teresa Pinto, doutoranda da Universidade 
Aberta e Maria José Remédios, doutoranda 
da Universidade de Évora e membro da UID 
– Observatório de Políticas de Educação e 
de Contextos Educativos da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
Tomando como ponto de partida a obra 
de Joan Scott foi objectivo do Seminário 
estudar a sua influência, quer em termos 
teóricos, quer metodológicos, na historio-
grafia espanhola, versando a “História das 
Mulheres e das Relações de Género”. Para a 
consecução deste objectivo delineou-se um 
programa estruturado em função de três 
eixos, que corresponderam a três momen-

tos. A conferência proferida pela própria 
Joan Scot – “le mouvement por la parité: a 
challenge to French Universalism” – seguida 
de debate envolvendo quinze investigadoras 
e docentes universitárias, marcou a manhã 
do primeiro dia. O segundo momento foi 
assinalado pela realização de dois Painés 
inscritos no desenvolvimento da temática 
“Joan Scott y la Historia de las Mujeres en 
España”,  proporcionando a apresentação de 
comunicações orientadas para a História da 
Antiguidade, Medieval e Moderna, na tarde 
do primeiro dia,  e para a História Contem-
porânea, na primeira parte da manhã do últi-
mo dia. Por último, a Mesa Redonda “debates 
historiográficos actuales: en torno a la obra 
de Joan Scott”, compreendeu o momento de 
encerramento do Seminário, um balanço da 
produção histórica em Espanha. 

Julgo ser de assinalar a importância dos 
espaços de debates oferecidos ao longo de 
todo o Seminário, despoletados quer pela 
conferência inaugural, quer pelas comunica-
ções enquadradas nos painéis, ou ainda pela 
Mesa Redonda. Alargando a reflexão dos co-
municantes aos participantes, eles tornaram 
possível um efectivo debate epistemológico 
sobre a História das Mulheres ao introdu-
zirem-se comentários sobre a produção 
desenvolvida e ao colocarem-se questões 
de natureza teórica ou metodológica. Não 
posso deixar de registar a riqueza do debate 
gerado em torno de algumas das questões 
problemáticas colocadas pela historiadora 
enfoque no evento, Joan Scott, nomeada-
mente acerca da diferença sexual e do dua-
lismo a que a mesma tem conduzido, assim 
como a manifestação da sua opção pelo ter-
mo sexo, em vez de género, dado este, entre 
outras razões, ter servido para reforçar a 
diferenciação, dado a sua aplicação restrin-
gir-se, em geral, às mulheres.
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