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Tensões produtivas: Leituras feministas de histórias orais de professoras
1
 

Kristina R. Llewellyn 

 

 

O melhor trabalho feminista garante que a pesquisa seja baseada nas 

experiências das mulheres, leve em conta as relações de poder entre pesquisadores e 

pesquisados, e trabalhe pela eliminação da opressão patriarcal.
2
 Embora esses ideais 

possam ser encontrados na maioria dos estudos feministas, há mais de três décadas as 

estudiosas também debatem o significado da “virada linguística” para explorar as vidas 

passadas das mulheres. As historiadoras orais das mulheres acolheram, não sem 

dificuldades, as afirmações dos pós-estruturalistas de que o gênero é uma questão de 

linguagem, a ser subjetivamente desconstruída dentro de contextos locais.
3
 Feministas 

que trabalham a partir de uma posição materialista – pioneiras da história oral das 

mulheres – têm questionado vários aspectos dessa “virada” no conhecimento 

acadêmico. Muitas delas insistem em que o alicerce da investigação histórica, incluindo 

o trabalho decorrente das fontes orais, deve ser um exame das condições econômicas, 

tanto domésticas quanto industriais, que revele princípios definíveis e generalizáveis da 

hierarquia de gênero.
4
 Embora essas sejam representações brutas de campos teóricos 

diversificados, as historiadoras orais feministas têm de lidar com as tensões inerentes 

que são geradas entre o pós-estruturalismo e o materialismo.
5
 

Ao iniciar minha pesquisa de doutorado sobre professoras canadenses em 

escolas pós-Segunda Guerra Mundial, em 2002 – um projeto que trabalhava muito com 

histórias orais – eu estava totalmente imersa nas questões pós-modernas de 

desconstrução narrativa, subjetividade e política identitária. Então, li a obra de Joan 

Sangster, na qual ela alerta as historiadoras orais sobre os perigos da prática pós-

                                                             
1 Este capítulo se baseia em meu livro Democracy’s Angels: The Work of Women Teachers (Montreal and 

Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2012) e foi publicado na coletânea Kristina R. Llewellyn, 

Productive Tensions: Feminist Readings of Women Teachers’ Oral Histories, in K. Llewellyn, A. Freund, 

e N. Reilly (Orgs), The Canadian Oral History Reader (Montreal-Kingston: McGill-Queen’s University 

Press, 2015). Eu gostaria de agradecer aos revisores anônimos de ambas as publicações por suas úteis 

observações. Sou muito grata às professoras que compartilharam suas histórias de vida, que me levaram a 

reconsiderar a minha abordagem feminista à história oral. Este trabalho foi possível graças ao apoio do 

Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas do Canadá. 
2 Sandra Harding, “Introduction,” in Feminism and Methodology, organizado por S. Harding 

(Bloomington: Indiana University Press, 1987), 8-9. 3 Barbara Johnson, A World of Difference 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987), 37. 
3 Barbara Johnson, A World of Difference (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987), 37. 
4
 Jennifer Wicke, “Celebrity Material: Materialist Feminism and the Culture of Celebrity,” The South 

Atlantic Quarterly (fall 1994): 741. 
5 Joan Sangster observa, no Capítulo 5 da coletânea, que as historiadoras das mulheres já abordavam 

questões de construção de narrativa e políticas identitárias muito antes da “virada linguística,” mas essas 

questões receberam muito mais consideração teórica entre os historiadores orais no último 20 anos. 
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estruturalista de enfatizar “forma em detrimento de contexto, de destacar a 

desconstrução das narrativas individuais em detrimento da análise de padrões sociais, de 

abrir mão de nosso dever como historiadoras de analisar e interpretar as histórias das 

mulheres.”
6
 Embora tenha prestado atenção às preocupações dela, eu me perguntava se 

o materialismo não era igualmente perigoso para interpretar as narrativas das mulheres, 

considerando-se sua propensão a impor narrativas que definem o poder como objetivo, 

econômico e unificado. Ao dar início ao processo de entrevistas, eu precisava responder 

à pergunta de como cada um desses marcos pode condicionar minhas leituras das 

histórias orais das professoras. Será que uma análise pós-estruturalista ou materialista 

pode contribuir para uma leitura feminista de histórias orais? Nesta palestra, argumento 

que uma análise das histórias orais tem a ganhar ao se envolver com as tensões 

produtivas entre pós-estruturalismo feminista e materialismo. Nisso, eu me uno a 

estudiosas feministas, muitas de fora da história oral, que têm se oposto explicitamente 

à fragmentação dessas teorias.
7
 Demonstro como as feministas que trabalham no campo 

da história oral podem conciliar preocupações com igualdade estrutural e questões de 

poder discursivo, e podem examinar a agência política das mulheres dentro de 

hierarquias de identificação. É esse prisma interpretativo, como explica Marjorie 

Theobald, que irá incentivar as historiadoras orais feministas a trabalhar dentro de 

camadas de narrativa, e não além delas,
8
 compartilhando o objetivo de desnormalizar as 

representações patriarcais do passado. 

Usando exemplos da minha pesquisa sobre histórias orais de professoras, 

exploro três conceitos interpretativos fundamentais para as historiadoras orais: 

conhecimento, discurso e identidade.
9
 Embora estejam inter-relacionados, esses termos 

são tratados separadamente aqui, por uma questão de clareza. A primeira parte aborda o 

conhecimento ou as afirmações de “verdade” que as historiadoras orais podem derivar 

das representações que as professoras têm do passado. Muitas feministas pós-

estruturalistas afirmam que as historiadoras orais podem revelar múltiplas verdades 

sobre opressões intersetoriais na história prestando muita atenção à forma como os 

entrevistados organizam suas narrativas. As feministas materialistas têm questionado a 

eficácia política de buscar essas verdades e, em vez disso, incentivam as historiadoras 

orais a examinar as estruturas de poder generificadas que são visíveis nessas narrativas. 

O segundo conceito é o discurso, que, neste caso, refere-se ao uso da linguagem pelas 

professoras para explicar suas identidades profissionais. Enquanto as feministas pós-

estruturalistas que exploram histórias orais tendem a se concentrar no poder da 

linguagem, as feministas materialistas salientam que o discurso é moldado pelos 

parâmetros estruturais de um tempo e um lugar determinados. Minha terceira parte trata 

                                                             
6 Joan Sangster, “Telling Our Stories: Feminist Debates and the Use of Oral History,” in Rethinking 

Canada: The Promise of Women’s History, 3a edição, organizada por V. Strong-Boag e A. Fellman 

(Toronto: Oxford University Press, 1997), 317. 
7 Ver, por exemplo, Heidi Gottfried, org., Feminism and Social Change: Bridging Theory and Practice 

(Champaign, IL: University of Illinois Press, 1996). 
8 Marjorie Theobald, “Teachers, Memory and Oral History,” in Telling Women’s Lives: Narrative 

Inquiries in the History of Women’s Education, organizado por K. Weiler e S. Middleton (Philadelphia: 

Open University Press, 1999), 21. 
9 Kathleen Weiler, “Reflections on Writing a History of Women Teachers,” in Telling Women’s Lives, 44. 
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das construções identitárias das professoras. As feministas pós-estruturalistas estão 

atentas às narrativas individuais das mulheres, a fim de rejeitar a imposição da 

“Mulher.” As feministas materialistas, por sua vez, enfatizam os esforços para 

compreender as mulheres como grupo, definido segundo padrões sociais de patriarcado 

e informado por relações de classe. As tensões entre esses marcos feministas não devem 

– nem podem – ser simplesmente combinadas pelas estudiosas.
10

 Em vez disso, o 

potencial da história oral das mulheres é encontrado entre essas tradições teóricas, onde 

as verdades estão situadas dentro dos limites estruturais da sua construção, onde a 

linguagem, como caminho para a experiência histórica, é entendida em relação à vida 

material e onde as questões sobre o eu são inextricáveis da vida social e política. 

 

 

AS VERDADES DAS HISTÓRIAS DAS MULHERES  

 

Como argumenta Luisa Passerini, histórias orais são revelações de verdades, 

mas “cabe ao intérprete descobrir em que sentido, onde, com que propósito.”
11

 Ao 

considerar quais evidências históricas as histórias orais revelam, as feministas pós-

estruturalistas se concentram na produção de conhecimento ou no processo pelo qual as 

entrevistadas entendem suas vidas. As narrativas são tratadas como construções 

linguísticas que, abertas a múltiplas interpretações, fornecem evidências de como as 

pessoas conceituam suas experiências passadas. A vida como texto, segundo 

argumentou Jacques Derrida, enfatiza a ideia de que não existe janela transparente para 

se enxergar a vida interior de uma pessoa, porque a vista é sempre filtrada pela 

linguagem e pelos processos de significação.
12

 Portanto, os pós-estruturalistas enfatizam 

que o conhecimento adquirido com histórias orais é sempre uma verdade flutuante que 

existe dentro das camadas da vida como ela acontece, como é contada pelo sujeito e 

como narrativa interpretada pelo historiador.
13

 O papel do historiador oral não é 

fornecer os fatos do passado, e não o seria mesmo se isso fosse possível; seu papel é 

analisar a forma como o conhecimento histórico é criado por meio dos discursos das 

pessoas e informado por lugares dos sujeitos. 

Abordar histórias orais como textos desse tipo levou à reconceituação de muitos 

campos de estudo, inclusive do meu trabalho sobre professoras. Tradicionalmente, os 

historiadores da educação têm escrito sobre o fato de as condições de trabalho das 

mulheres exigirem mão de obra do tipo fabril, limitada por fatores como currículos 

prescritivos e administradores autoritários. Minha própria pesquisa examina os custos, 

para as mulheres, de reformas aparentemente “democráticas” em escolas secundárias de 

                                                             
10 No capítulo 5 da coletânea citada acima, Joan Sangster argumenta, de forma semelhante, que essas 

abordagens teóricas não podem ser simplesmente fundidas. 
11 Luisa Passerini, “Women’s Personal Narratives: Myths, Experiences, and Emotions,” in Interpreting 

Women’s Lives: Feminist Theory and Personal Narratives, organizado pelo Personal Narratives Group 

(Bloomington: Indiana University Press, 1989), 197. 
12 Jacques Derrida, Of Grammatology (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976). 
13 Joan Scott, “Experience,” in Feminists Theorize the Political, organizado por J. Butler e J. W. Scott 

(New York: Routledge, 1992). 
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Toronto e Vancouver nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial.
14

 Embora as 

escolas tenham ampliado o acesso, aumentado os serviços sociais e descentralizado os 

processos de decisão, essas iniciativas se conformaram a um ideal conservador da 

cidadania – branco, judaico-cristão, de classe média e heterossexual – em um esforço 

para resgatar um sentido de “normalidade” após a guerra. As professoras foram 

acolhidas nas escolas para preencher uma escassez de mão de obra, mas só foram 

incluídas na medida em que representavam guardiãs maternais de uma ordem social 

tradicional: elas ensinavam, enquanto aos homens era dado o poder de administrar.
15

 As 

mulheres que entrevistei contaram muitas histórias para ilustrar a hierarquia de gênero 

das escolas. Por exemplo, muitas delas se lembravam de que os homens veteranos de 

guerra foram rapidamente promovidos a cargos de diretor, e as autoridades escolares 

insistiam em que todos os homens que tivessem servido na guerra fossem chamados de 

acordo com suas patentes. As mulheres caracterizaram esses homens como “ditadores 

benevolentes” ou como “tipos com atitude militar, que levavam as coisas com rédea 

curta.”
16

 Mesmo assim, quando eu perguntei explicitamente sobre discriminação de 

gênero, quase todas negaram sua existência. Como – eu me perguntava – elas podiam 

negar sua opressão enquanto apresentavam detalhes de eventos que diziam o contrário? 

Será que suas lembranças são incorretas? 

Enquanto eu queria ouvir sobre como as reformas do ensino no pós-guerra 

resultaram em opressão de gênero, as entrevistadas apresentavam uma narrativa mais 

complexa das relações de poder que moldaram seu trabalho. Kate Rousmaniere sustenta 

que, ao olharmos “de outro ângulo o quadro apresentado ... para identificar motivações, 

sentimentos e reações das professoras,” um quadro mais rico da história do ensino surge 

das histórias orais.
17

 Enquanto eu ouvia em busca de uma multiplicidade de verdades, 

em vez de uma história única, ficou claro que uma das razões pelas quais as mulheres 

em meu estudo não chamavam o sexismo pelo nome era que elas haviam conseguido 

trabalhar dentro das estruturas patriarcais para assumir alguma autoridade. Muitas delas 

me disseram que uma hierarquia militarista no pós-guerra proporcionava uma clareza de 

condições de trabalho que era discretamente negociável. Elas argumentaram, por 

exemplo, que uma estrutura de posições firme lhes permitia saber onde estavam situadas 

e, muitas vezes, traduzia-se em maior controle sobre seus próprios alunos; elas eram os 

comandantes de suas salas de aula e, portanto, determinavam conteúdos curriculares, 

inclusive encontrando formas de dar aulas subversivas sobre o comunismo e usar livros 

                                                             
14 Llewellyn, Democracy’s Angels. Para essa pesquisa, elaborei 20 histórias orais de 2001 a 2005, com 
mulheres que haviam lecionado em Vancouver ou Toronto por pelo menos dois anos entre 1945 e 1960. 
15 Por exemplo, em Toronto, ouve apenas duas diretoras de 1930 até 1970, e esse número só viria a dobrar 

em 1980. Cecilia Reynolds, “Hegemony and Hierarchy: Becoming a Teacher in Toronto, 1930-1980,” 

Historical Studies in Education 2, n. 1 (1990): 111, 115. 
16

 Ibid., 128. Ver, por exemplo, entrevistas com June West, Karen Phillips, Ellen Stewart, Grace Logan e 

Donna Weber, em Democracy’s Angels. As entrevistadas receberam pseudônimos em meu estudo, exceto 

no caso de Hazel Chong, que posteriormente me deu permissão para usar seu nome verdadeiro. 
17 Kate Rousmaniere, City Teachers: Teaching and School Reform in Historical Perspective (New York: 

Teachers College Press, 1997), 1-2. 
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que estavam na “lista negra.”
18

 Algumas acrescentaram, como disse Donna Weber em 

um tom abafado, “nós só ríamos – o ‘comandante fulano.’”
19

 

Comecei a reconhecer mais a autoridade informal das mulheres quando li suas 

histórias orais em busca de pistas, padrões e temas, aceitando verdades conflitantes 

sobre como as professoras entendiam seus entornos e agiam sobre eles. Uma posição 

tão conceitual como esta, influenciada pelo pós-estruturalismo, rejeita uma visão 

empirista que considera que o passado é objetivamente fixável através da busca 

científica dos fatos.
20

 Essa abordagem é fundamental para as estudiosas feministas, 

porque abala afirmações científicas de conhecimento ou saber tradicionalmente 

baseadas no masculino, incluindo o determinismo biológico das disparidades de gênero. 

Ao mesmo tempo, no entanto, esse marco rejeita tentativas das empiristas feministas de 

reinscrever noções objetivistas de “Mulher.”
21

 E é aqui que as feministas materialistas 

fazem um alerta importante. A aceitação ou, em alguns casos, a desconfiança em 

relação a todas as afirmações de verdade é politicamente insustentável para uma agenda 

feminista que busque a reforma política. Roberta Spalter-Roth e Heidi Hartmann, por 

exemplo, são críticas em relação a qualquer posição epistemológica feminista que não 

reivindique credibilidade e generalizabilidade científicas. Sem essas evidências, 

argumentam elas, as feministas seriam desacreditadas nos debates sobre políticas e não 

conseguiriam concretizar seus objetivos para a reforma política.
22

  

A se considerarem os chamados das materialistas por uma agenda política forte e 

os chamados das pós-estruturalistas para que se respeitem as muitas verdades das 

mulheres, a sedução para algumas historiadoras orais poderia estar em escrever uma 

descrição que privilegiasse o conhecimento aparentemente transparente das mulheres – 

uma abordagem do tipo “deixemos que as histórias falem por si mesmas.”
23

 Assumir 

essa abordagem é interpretar mal a ideia, formulada por Paul Thompson, de que 

“transformar os ‘objetos’ de estudo em ‘sujeitos’ resulta em uma história que não 

apenas é mais rica, mais vívida e comovente, mas também mais verdadeira.”
24

 Se eu 

fosse valorizar as professoras, deixando que contassem suas vidas sem mediação, suas 

histórias orais seriam reduzidas a reminiscências ou vivências pessoais. Mais 

problemático ainda, eu poderia inadvertidamente retratar as narrativas dessas mulheres 

como uma forma de consciência restringida que confirma a retórica conservadora sobre 

as subjetividades apolíticas das professoras. Em vez disso, eu precisava privilegiar as 

verdades fornecidas por suas histórias orais – evidências não disponíveis em fontes de 

arquivo – mas ainda tratar a memória como base instável para o conhecimento sobre o 

                                                             
18 Llewellyn, Democracy’s Angels, 118-20. 
19 Entrevista com Donna Weber (pseudônimo), realizada por Kristina Llewellyn (Vancouver, BC, 22 de 

maio de 2005). O texto da entrevista pode ser obtido com a autora. 
20 Sandra Harding, “Conclusion,” in Feminism and Methodology, 182-4; Spalter-Roth e Hartmann, 

“Small Happiness: The Feminist Struggle to Integrate Social Research with Social Activism,” in Feminist 

Approaches to Theory and Methodology, organizado por S. Hesse-Biber, C. Gilmartin e R. Lydenberg 

(New York: Oxford, 1999), 334-6. 
21

 Harding, “Conclusion,” 184. 
22 Spalter-Roth e Hartmann, “Small Happiness,” 340-1. 
23 Ver, por exemplo, Alice Duffy Rinehart, Mortal in the Immortal Profession: An Oral History of 

Teaching (New York: Irvington Publishers, 1983). 
24 Paul Thompson, Voice of the Past: Oral History (Oxford: University of Oxford Press, 1978), 90. 
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passado.
25

 Somente através de ceticismo respeitoso em relação às narrativas é que eu 

poderia explorar as possibilidades de as histórias orais dessas professoras 

desestabilizarem tropos patriarcais sobre o ensino escolar. 

Donna Haraway afirma que o relativismo é o “perfeito reflexo no espelho da 

totalização nas ideologias da objetividade, pois ambos negam as implicações de 

localização, corporificação e perspectiva parcial, ambos impossibilitam enxergar 

bem.”
26

 Para escapar das armadilhas do relativismo (associado ao pós-estruturalismo) e 

da totalização (associada ao materialismo), Haraway reformula a concepção de 

objetividade das feministas, como conhecimento situado. Ela argumenta que o nosso 

conhecimento individual é formado por visões arraigadas, ativas e parciais do mundo, e 

não por transcendência. Essa, ela afirma, é a forma legítima de ver. Ao adotar o saber 

situado, essa objetividade permite às pesquisadoras feministas comunicar evidências 

generalizáveis, mas complexas, que poderiam gerar transformação verdadeira para as 

mulheres.
27

 Para que as historiadoras orais enxerguem perspectivas parciais como 

evidências substantivas, o que Haraway incentiva que façam, é necessário reconhecer 

que as histórias orais são produções. Leslie Bloom argumenta que as pesquisadoras 

feministas são o exemplo mais esclarecedor da produção de sentido em história, quando 

demonstram respeito verdadeiro pelo direito de um sujeito a definir sua própria história, 

mas, ao mesmo tempo, reconhecem o papel explícito do pesquisador na história 

construída.
28

  

Essa não é uma tarefa simples. As historiadoras orais lutam contra as 

desigualdades de poder inerentes à relação entre entrevistador e entrevistado, desde o 

formato de “pergunta e resposta” até o processo interpretativo. Historiadoras orais 

feministas de todas as tradições teóricas têm estado na vanguarda do esforço para 

redistribuir o poder sobre a produção de sentido, desenvolvendo o que Michael Frisch 

chama de autoridade compartilhada entre entrevistador e entrevistado.
29

 Essas 

estratégias incluem tratar a entrevista como uma conversa, pedir que os sujeitos revisem 

as transcrições e trabalhar em conjunto com eles nas publicações.
30

 Minhas entrevistas 

foram assumidamente centradas na pesquisa, baseadas em um marco interpretativo pré-

definido e sem consultas formativas. Em parte, isso se deveu aos prazos dos estudantes 

de pós-graduação e às limitações impostas pelas exigências de natureza ética da 

                                                             
25 Kathleen Weiler, “Remembering and Representing Life Choices: A Critical Perspective on Teachers’ 

Oral History Narratives,” Qualitative Studies in Education 5, n. 1 (1992): 40. 
26 Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (New York: Routledge, 

1991), 191. 
27 Haraway, Simians, Cyborgs, and Women, 187; ver, também, Donna Haraway, “Situated Knowledges: 
The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,” Feminist Studies 14, n. 3 

(1988): 583. 
28 Leslie Rebecca Bloom, “Stories of One’s Own: Non-unitary Subjectivity in Narrative Representation,” 

Qualitative Inquiry 2, n. 2 (1996): 176-88. 
29

 Lynn Abrams, Oral History Theory (New York: Routledge, 2010); Michael Frisch, A Shared Authority: 

Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History (New York: SUNY Press, 1990). Ver, 

também, Sherna Berger Gluck e Daphne Patai, orgs., Women’s Words: The Feminist Practice of Oral 

History (New York: Routledge, 1991). 
30 Abrams, Oral History Theory, 71. 
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universidade.
31

 Segundo Kathryn Anderson e Dana Jack, essa abordagem significa que 

eu “já estou me apropriando do que ela diz e integrando a um esquema existente e, 

portanto, já não estou realmente ouvindo a ela.”
32

 Isso ficou evidente em duas 

entrevistas que fiz com Hazel Chong. Hazel manifestou repetidas vezes o desejo de 

saber se ela era a primeira sino-canadense a lecionar em uma escola pública de nível 

médio. O fato de ela ser a primeira ou não era menos importante para mim do que 

identificar as manifestações de racismo e gênero anglo-canadenses em escolas do pós-

guerra. Mas Hazel não estava interessada em ser lembrada como uma educadora 

vanguardista de minoria; ela apresentava o que parecia ser histórias ensaiadas de seu 

bem-sucedido ensino de economia doméstica no qual conseguiu, como ela própria dizia, 

“branquear-se” até uma imagem do tipo June Cleaver.
33

 Por que Hazel fazia questão de 

tentar ser lembrada como pioneira no ensino, mas descrevia uma narrativa de 

acomodações a ideais de cidadania patriarcais e anglo-celtas do pós-guerra? Essa 

narrativa de vida foi moldada pela minha condição de mulher branca e anglo-celta? Esse 

final feliz para uma história de vida difícil era informado por visões do feminismo da 

segunda onda e do multiculturalismo oficial? 

Embora não se possam ignorar o meu papel e o contexto em que esta história 

oral foi produzida, Karen Olsen e Linda Shopes afirmam que os estudiosos correm o 

risco de, na verdade, superestimar sua importância no processo de entrevista: “Se 

definirmos os termos de investigação fazendo as perguntas, eles [os entrevistados] 

também os definirão respondendo às perguntas que quiserem.”
34

 No ato de contar 

histórias orais, os participantes encenam histórias visando seus próprios propósitos.
35

 

Depois de reler as transcrições das entrevistas, ficou mais claro que Hazel tinha sua 

própria agenda, a qual suas imagens cuidadosamente selecionadas, suas histórias 

ensaiadas e seus silêncios não me deixavam ignorar. Na condição de mulher chinesa ou 

tusheng nascida ali, a assimilação era uma história pioneira. Ela fazia parte de uma 

geração que aceitou oportunidades em uma época que aderiu ao “igualitarismo” racial.
36

 

Essas oportunidades não estavam livres de discriminação, mas eram livres para encenar 

                                                             
31 Para mais informações sobre as limitações impostas pelas chamadas Diretrizes de Políticas dos Três 

Conselhos (Tri-Council Policy Statement), principalmente para estudantes de pós-graduação, consulte o 

capítulo de Nancy Janovicek (capítulo 3), na coletânea mencionada cima. 
32 Kathryn Anderson e Dana C. Jack, “Learning to Listen: Interview Techniques and Analyses,” in 

Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, organizado por Gluck e Patai (New York: 

Routledge, 1991), 11-26. 
33 Hazel Chong, entrevista a Kristina Llewellyn (Vancouver, BC, junho de 2008). O texto da entrevista 

pode ser obtido com a autora. Ver, também, Sadie Chow (pseudônimo dado inicialmente a Hazel Chong), 

entrevista a Kristina Llewellyn (Vancouver, BC, 16 de setembro de 2005). O texto da entrevista pode ser 
obtido com a autora. 
34 Karen Olsen e Linda Shopes, “Crossing Boundaries, Building Bridges: Doing Oral History among 

Working-Class Women and Men,” in Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, 

organizado por Gluck e Patai (New York: Routledge, 1991), 196-7. Ver, também o capítulo de Pamela 

Sugiman (14) na coletânea citada acima. 
35 Abrams, Oral History Theory, 136-7. 
36 Wing Chung Ng, The Chinese in Vancouver, 1945-80: The Pursuit of Identity and Power (Vancouver: 

UBC Press, 1999), 40-1. Ver, também, David T. H. Lee, A History of Chinese in Canada (Taipei: Canada 

Free Press, 1967). 
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a cidadania normativa – o ideal de família nuclear, branca e cristã – em espaços recém-

abertos, incluindo as escolas.
37

 

O processo de interpretar a história de Hazel, bem como as de outras mulheres, 

revela a falsa dualidade entre impor uma agenda de pesquisa a histórias orais ou deixar 

que falem por si ou, da mesma forma, aceitar todas as afirmações de verdade das 

mulheres ou tratar todas as histórias orais com excesso de ceticismo. O conhecimento 

histórico produzido através das histórias orais é um discurso relatado, criado por 

entrevistados em contextos específicos e analisado dentro da localização e do marco de 

pesquisa dos próprios estudiosos. Ao expor seus prismas “objetivos” de pesquisa, 

inseparáveis das formas como os entrevistados procuram construir suas próprias 

histórias de vida, as historiadoras orais das mulheres podem fazer significativas 

afirmações de verdade política sobre o passado generificado. 

 

 

SENTIDOS DISCURSIVOS DAS NARRATIVAS DAS MULHERES 

 

A análise feminista do conhecimento criado através da história oral está 

diretamente relacionada a debates sobre linguagem versus estrutura. O pós-

estruturalismo privilegia o papel dos signos e dos discursos para explicar a opressão de 

gênero. A partir dessa perspectiva, os recursos literários que as professoras usam para 

construir suas histórias orais oferecem uma janela para se enxergar o que pode ter 

acontecido no passado. Michele Barrett observa que o pós-estruturalismo questiona a 

capacidade do feminismo materialista de se concentrar em explicações estruturais, 

principalmente as condições econômicas, para entender a opressão de gênero.
38

 Mas as 

feministas materialistas apresentam seu próprio questionamento. Elas reagem contra 

trabalhos, associados ao pós-estruturalismo, que descrevem as vidas das mulheres como 

se flutuassem acima de seus contextos, em vez de estar arraigadas dentro deles.
39

 

Uma análise dos padrões linguísticos das professoras só proporciona sentido 

histórico se eles forem contextualizados por outras evidências sobre as condições de 

trabalho das mulheres. Dada a oralidade da história oral, poucos estudiosos no campo 

ignoram as implicações da linguagem. A questão que persiste é: como o discurso se 

relaciona com as vidas materiais das mulheres? Uma análise do discurso, sugere 

Kathleen Casey, é um exame dos sistemas de “metáforas, noções, categorias e normas 

controladoras que desenvolvem e delimitam as concepções e expressões dos sujeitos 

sobre relações pessoais, profissionais e sociais.”
40

 Visto dessa forma, o discurso é uma 

maneira de perceber as experiências das mulheres como algo profundamente arraigado 

                                                             
37 Kristina Llewellyn, “Teaching June Cleaver, Being Hazel Chong: An Oral History of Gender, Race, 
and National ‘Character,’” in Writing Feminist History: Productive Pasts and New Directions, 

organizado por C. Carstairs e N. Janovicek (Vancouver: UBC Press, 2013), 178-99. 
38 Michele Barrett, “Words and Things: Materialism and Method in Contemporary Feminist Analysis,” in 

Destabilizing Theory: Contemporary Feminist Debates, organizado por M. Barrett e A. Phillips 

(Cambridge: Polity Press, 1992), 202-3. 
39 For example, Judith Butler, Gender Troubles: Feminism and the Subversion of Identity (New York: 

Routledge, 1990). 
40 Kathleen Casey, I Answer with My Life: Life Histories of Women Teachers Working for Social Change 

(New York: Routledge, 1993), 31. 
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dentro das forças que competem na sociedade. Mikhail Bakhtin argumenta que as vozes 

criam estruturas através das quais se pode perceber ou discutir a realidade de uma 

infinidade de mundos concretos.
41

 Sendo assim, a forma e o contexto das histórias orais 

são inseparáveis. Linguagem não é sinônimo de vida, mas as escolhas de linguagem são 

fundamentadas por experiências vividas e falam a elas. Assim, para ler efetivamente as 

histórias orais das professoras, eu precisava estar atenta aos discursos e ao mundo 

material desses textos. Historiadores orais de todos os campos devem ler em busca tanto 

de estrutura – ou das experiências do mundo material e seu funcionamento – quanto de 

cultura – ou das maneiras em que as memórias de eventos e experiências são 

organizadas através da linguagem.
42

 

Meu estudo sobre histórias orais das mulheres aplicou essas leituras simultâneas. 

Particularmente ilustrativa dessa abordagem é minha interpretação da percepção das 

mulheres sobre profissionalismo no pós-guerra.
43

 Inicialmente, eu fiquei surpresa 

porque as mulheres não usavam palavras como cuidar ou zelar para descrever as 

qualidades de um bom professor, afinal de contas, os decretos do pós-guerra exigiam 

que elas reproduzissem o modelo de família nuclear, incluindo comportamentos 

recatados e maternais. Outros estudos sobre professoras, especialmente o trabalho de 

Richard Quantz, observam, pelo contrário, que as entrevistadas recorrem a metáforas 

familiares para descrever a vida escolar, incluindo as relações mãe-aluno e figuras 

paternas para administradores.
44

 Não apenas essas referências familiares estavam 

ausentes das histórias orais das mulheres em meu estudo, mas as entrevistadas também 

rejeitaram ativamente qualquer imposição dessas caracterizações em minha linha de 

questionamento. Em vez disso, elas escolheram palavras que retratavam os seus eus 

profissionais como acadêmicas e técnicas distanciadas, voltadas ao desempenho dos 

alunos. Fran Thompson, por exemplo, disse que as mulheres, como todos os professores 

do ensino médio, “adoravam suas disciplinas ... nunca lhes ocorreu que tivessem que 

saber alguma coisa sobre seus alunos.”
45

 Pesquisas em arquivos ajudaram a explicar as 

construções discursivas dessas mulheres: as autoridades educacionais acusavam as 

mulheres de falta de compromisso profissional como resultado de suas supostas 

disposições sociáveis e irracionais, e levantavam dúvidas sobre suas capacidades para o 

conhecimento científico necessário naqueles tempos de corrida espacial. As narrativas 

das professoras refletem seus esforços para se mostrar como profissionais imparciais, 

                                                             
41 Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination (Austin: University of Texas Press, 1981), apud Casey, I 

Answer with My Life, 20-1. Ver, também, Joy Parr, “Gender History and Historical Practice,” in Gender 

and History in Canada, organizado por J. Parr e M. Rosenfeld (Toronto: Copp Clark Limited, 1996), 15. 

Parr argumenta: “Experiências não são feitas de discursos, mas os discursos são o meio pelo qual as 

experiências são compreensíveis ... uma maneira de entender como funciona o poder.” 
42 Popular Memory Group, “Popular Memory: Theory, Politics, Method,” in Making Histories, 
organizado por R. Johnson, G. McLennan, B. Schwartz e D. Sutton (London: Hutchinson, 1982), 228-34. 

Ver, também, Petra Munro, Subject to Fiction: Women Teachers’ Life History Narratives and the 

Cultural Politics of Resistance (Philadelphia: Open University Press, 1998). 
43 Llewellyn, Democracy’s Angels, 50-77. 
44

 Ver, por exemplo, Richard Quantz, “The Complex Vision of Female Teachers and the Failure of 

Unionization in the 1930s: An Oral History,” in The Teacher’s Voice: A Social History of Teaching in 

Twentieth Century America, organizado por R. J. Altenbaugh (London: Falmer Press, 1992). 
45 Fran Thompson (pseudônimo), entrevista a Kristina Llewellyn (Toronto, ON, 20 de novembro de 

2001). O texto da entrevista pode ser obtido com a autora. 
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racionais e muito admiradas, e, assim, reivindicar legitimidade dentro do mundo público 

das escolas secundárias do pós-guerra – um direito concedido aos homens em virtude do 

seu sexo. 

As feministas materialistas teriam legitimidade para questionar se essa 

autoridade discursiva afetava apenas os mundos subjetivos dessas mulheres, sem 

qualquer alteração de suas realidades materiais. É certo que o grau em que cada mulher 

conseguia rejeitar as metáforas familiares ou adotava a linguagem do profissionalismo 

masculinista estava diretamente relacionado à sua realidade material. As que tinham 

pós-graduação, lecionavam em áreas dominadas pelos homens e/ou eram chefes de 

departamentos recusavam com firmeza a linguagem da feminilidade tradicional e 

afirmavam fortemente a racionalidade. Para outras mulheres, que não possuíam 

diploma, faziam cursos rápidos de verão para se tornarem professoras e/ou voltavam a 

lecionar depois de ter filhos, era difícil afirmar uma imagem masculinista de 

profissionalismo. As narrativas dessas mulheres eram dominadas, isso sim, por uma 

linguagem de sobrevivência. Phoebe McKenzie afirmou: “Eu sofria pressão. Eu sabia 

que tinha que provar que era capaz,” e Muriel Fraser descreveu sua carreira como “dar 

um jeito de sobreviver.”
46

 As entrevistadas tinham plena consciência de que os grandes 

movimentos sociais contra a discriminação de gênero aconteceram depois da era pós-

Segunda Guerra Mundial. 

Porém, seria um erro descartar as expressões de empoderamento das mulheres 

como se carecessem de efeitos concretos sobre o seu trabalho. Por exemplo, Sophie 

Canning, uma lésbica que não havia assumido essa condição durante aquele período de 

sua vida, descreveu seu eu de professora em termos semelhantes aos de muitas das 

outras entrevistadas: emocionalmente distanciada dos alunos. Mas para ela, ao contrário 

das outras mulheres, a implicação das demonstrações de afeto para com suas alunas de 

educação física era ameaçadora. Mulheres que “se recusassem a organizar suas vidas 

privadas e sua sexualidade em torno de um homem” eram consideradas pelos 

psicólogos do pós-guerra como mentalmente instáveis, um perigo para o país, e 

certamente incapazes de lecionar.
47

 Questionada sobre sua identidade sexual, ela 

declarou: “Eu não aguentaria; [homossexualidade] era uma palavra terrível.”
48

 A 

construção de Sophie sobre seu profissionalismo era “real,” tanto discursiva quanto 

materialmente, e lhe permitiu manter o emprego e ter uma carreira bem sucedida em sua 

história de vida. 

Esses exemplos demonstram que a atenção ao discurso ajuda as historiadoras 

orais a entender não só como as mulheres constroem a si mesmas, mas também como os 

discursos dominantes, moldados por estruturas institucionais, definem suas narrativas. 

Enquanto isso fica claro no que as entrevistadas disseram (metáforas, analogias, 

escolhas de palavras), aquilo que não foi dito é igualmente revelador. Mesmo depois de 

                                                             
46 Llewellyn, Democracy’s Angels, 58-60. 
47

 Sheila L. Cavanagh, “The Heterosexualization of the Ontario Woman Teacher in the Postwar Period,” 

Canadian Women Studies 18, n. 1 (1998): 66; Madiha Didi Khayatt, Lesbian Teachers: An Invisible 

Presence (Albany: SUNY Press, 1992), 21-6. 
48 Sophie Canning (pseudônimo), entrevista a Kristina Llewellyn (Salt Spring Island, BC, 19 de setembro 

de 2005). O texto da entrevista pode ser obtido com a autora. 
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passados cerca de 60 anos do período em estudo, alguns aspectos da história das 

mulheres precisam ficar sem ser falados. Sophie não usou a palavra homossexualidade 

ao se referir a seus tempos de professora. Catherine Darby me sussurrou uma história 

enigmática sobre ameaças recebidas durante um telefonema anônimo, tarde da noite, 

porque os homens achavam que as “mulheres estavam querendo demais.”
49

 E quando eu 

perguntei a Beverley Hurst se ela tinha mais poder de decisão do que os diretores, ela 

simplesmente me deu um sorriso sarcástico e apontou o dedo para seu próprio peito.
50

 A 

atenção a silêncios, tom, pausas e linguagem corporal revela tanto sobre a cultura do 

trabalho das mulheres na educação pós-guerra quanto suas escolhas de palavras. Esses 

mecanismos falam diretamente às vulnerabilidades e aos conhecimentos difíceis dos 

quais as mulheres se lembram em relação àquela época; as reformas “democráticas” do 

pós-guerra se basearam em uma distinção entre as esferas pública e privada que fizeram 

das mulheres, e daqueles que não correspondiam à cidadania normativa, um espetáculo 

à parte no mundo público. As historiadoras orais perpetuarão a privatização das palavras 

das mulheres se a análise do discurso não fizer parte do processo de transcrição. Em um 

esforço para garantir que as entrevistas sejam inteligíveis e que as entrevistadas sejam 

descritas como inteligentes, as transcrições – muitas vezes feitas por terceiros – 

costumam remover ou ignorar mecanismos como digressões, pausas e linguagem 

corporal.
51

 Tem sentido eliminar “elementos (como falsos começos repetitivos e erros 

em nomes e locais) que são normais em qualquer conversa.”
52

 Mas a transcrição deve 

incluir “vários símbolos e códigos para representar inflexão, entonação, pausas e outros 

aspectos da comunicação não representados ao se digitar apenas a palavra dita.”
53

 

Como demonstra a minha pesquisa, um estudo baseado em uma análise do 

discurso ou no materialismo não poderia proporcionar a explicação histórica mais 

completa das vidas das mulheres como professoras, uma vez que o significado desses 

conceitos é definido na relação deles entre si. As narrativas das mulheres se inserem no 

contexto histórico e contemporâneo de suas vidas. Sendo assim, suas histórias orais 

revelam os imperativos societais pelos quais elas organizavam suas narrativas como 

professoras eficazes e as formas como manipulavam discursos para moldar os 

parâmetros estruturais de suas vidas profissionais. Os mecanismos literários das 

professoras – os ditos e os não ditos – não são nem impotentes nem todo-poderosos. Em 

vez disso, sua linguagem é um lugar de negociação ativo para os pesquisadores 

explorarem as subjetividades e os mundos materiais delas (ou seja, fatores como gênero, 

classe, raça, região e local de trabalho). 

                                                             
49 Catharine Darby, (pseudônimo), entrevista a Kristina Llewellyn (Vancouver, BC, 19 de maior de 

2005). O texto da entrevista pode ser obtido com a autora. 
50 Beverley Hurst (pseudônimo), entrevista a Kristina Llewellyn (Toronto, ON, 14 de dezembro de 2001). 
O texto da entrevista pode ser obtido com a autora. 
51 Ver, por exemplo, Sue Middleton e Helen May, Teachers Talk Teaching, 1915-1995: Early Childhood 

Schools and Teachers’ Colleges (New Zealand: Dunmore Press, 1997). 
52 James Fogerty, “Oral History and Archives: Documenting Context,” in History of Oral History: 

Foundations and Methodology, organizado por T. L. Charlton, L. E. Myers e R. Sharpless (Lanham, MD: 

AltaMira Press, 2007), 207. 
53 Elinor A. Mazé, “The Uneasy Page: Transcribing and Editing Oral History,” in Handbook of Oral 

History, organizado por T. L. Charlton, L. E. Myers e R. Sharpless (Lanham, MD: AltaMira Press, 2006), 

244. 
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ENTENDENDO AS CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS DAS MULHERES 

 

A pergunta que fica é: o que as histórias orais das professoras, que são baseadas 

em múltiplas verdades e discursos, dizem sobre as identidades das mulheres? Como as 

historiadoras orais feministas devem expressar as mulheres como sujeitos históricos? As 

feministas pós-estruturalistas afirmam que os estudiosos devem dar especial atenção às 

narrativas individuais porque cada pessoa tem uma identidade única, composta de 

diferentes lugares sociais. Dadas as múltiplas subjetividades de cada mulher que eu 

entrevistei – incluindo sexualidade, raça, situação socioeconômica e muito mais – seria 

impossível apresentar uma imagem única da “professora” no Canadá pós-guerra. Porém, 

as materialistas feministas levantam preocupações com a possibilidade de que, se o 

registro histórico for reduzido a uma série de histórias de vida individuais, comentários 

mais amplos sobre os padrões sociais de opressão das mulheres podem ser silenciados. 

Embora reconheçam a intersetorialidade da opressão, as materialistas feministas 

enfatizam uma compreensão da solidariedade das mulheres. Como resultado da busca 

por semelhanças entre as narrativas das entrevistadas, eu consigo falar a agendas 

culturais e políticas mais amplas, que historicamente marginalizaram as professoras. 

Os teóricos do ponto de vista oferecem às historiadoras orais feministas uma 

justificativa para generalizar as conclusões que obtêm com as entrevistadas. Nancy 

Harstock alega que as mulheres, como grupo oprimido, têm uma visão de sociedade que 

é distinta da dos homens.
54

 Ela afirma que essa visão, pela qual as mulheres lutaram ao 

longo do tempo, tem de ser privilegiada pelas pesquisadoras. Dorothy Smith se refere à 

teoria do ponto de vista como um método de pesquisa estratégica que permite que os 

estudiosos entendam os aparatos dominantes que moldam a vida cotidiana de cada 

mulher.
55

 Smith e Harstock recorrem a um marco marxista para escapar do que 

consideram as infinitas categorias dos pós-estruturalistas, que ignoram o 

“coordenamento das atividades reais” ou os padrões de experiências das mulheres e as 

mudanças em suas vidas.
56

 O meu trabalho privilegia o comentário singular das 

mulheres, e esse comentário revela muitos pontos de unidade entre suas respectivas 

histórias de vida. Por exemplo, todas as entrevistadas comentaram a vigilância sobre a 

moral das mulheres por parte de autoridades escolares no pós-guerra.
57

 Karen Phillips se 

lembrava de um inspetor dizendo “à professora de francês que ela não tinha aplicado pó 

                                                             
54 Nancy Harstock, “The Feminist Standpoint,” in Feminism and Methodology, organizado por S. Harding 

(Bloomington: Indiana University Press, 1987), 159-60. Ver, também, Patricia Hill Collins, “Learning 

from the Outsider Within: The Sociological Significance of Black Feminist Thought,” in Feminist 
Approaches to Theory and Methodology, organizado por S. Hesse-Biber, C. Gilmartin e R. Lydenberg 

(New York: Oxford, 1999). 
55 Dorothy Smith, The Everyday World as Problematic (Toronto: University of Toronto Press, 1987), 

111. 
56

 Ibid., 141. 
57 Para mais informações sobre a corporificação da cidadania por parte de professoras, ver Kristina 

Llewellyn, “‘Better Teachers, Biologically Speaking’: The Authority of the ‘Marrying-Kind’ of Teacher 

in Postwar Schools,” in Contesting Bodies and Nation in Canadian History, organizado por P. Gentile e J. 

Nicholas (Toronto: University of Toronto Press, 2013). 
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no nariz; ela deveria prestar mais atenção à sua aparência,” e Grace Logan se lembrava 

de ter que ler para os alunos “o pedacinho da Bíblia ... [sobre] os valores a ser esperados 

de uma mulher.”
58

 O que emergia de todas as histórias orais era uma “Professora” que 

era posicionada pelas autoridades como anjo, e não um agente político, com relação à 

cidadania. 

Situar essa solidariedade entre histórias de vida das mulheres, mais uma vez, 

oferece evidências da eficácia política tão necessária para as pesquisadoras feministas. 

Mas essa solidariedade não tem sido historicamente libertadora para todas as mulheres. 

As feministas pós-coloniais levantam preocupações com a possibilidade de que uma 

“feminilidade autêntica” perpetue o imperialismo.
59

 Quem acaba representando a 

“Mulher”? Embora a professora fosse restringida pela imagem do anjo, os efeitos dessa 

imagem dependiam de suas múltiplas subjetividades. Alma Erickson, uma professora 

branca, de classe média e heterossexual, descreveu confortavelmente que tinha uma 

aparência “limpa e inteligente” porque os alunos “da reserva indígena e aquelas pessoas 

lá de baixo não tinham muito dinheiro.”
60

 Como sino-canadense, Hazel Chong tinha 

uma situação mais precária. Ela se lembrou de um ataque racista no qual um estudante 

gritou: “Eu não vou aguentar mais nada de um maldito chinês!”
61

 Considerando apenas 

a raça, Hazel, ao contrário de Alma, não conseguia incorporar a cidadania ideal – a 

professora branca. No entanto, essa conclusão ignora a intersetorialidade da identidade 

de uma mulher. Chandra Mohanty argumenta que uma identidade fixa continua a 

colonizar a “Mulher do Terceiro Mundo” ou a “mulher negra” de acordo com imagens 

ocidentais brancas sobre sua impotência.
62

 Ela afirma que as pesquisadoras feministas 

devem ser cautelosas para que a “mulher” que elas identificam não reproduza 

simplesmente a visão das pesquisadoras sobre as culturas das mulheres não ocidentais 

como sendo estaticamente “outras.” Hazel certamente não era impotente. Ela se serviu 

de sua situação de classe média e heterossexual para construir uma identidade racial 

que, como observado anteriormente, foi exemplar da feminilidade do pós-guerra; os 

alunos a elogiavam por suas roupas de cores combinadas e suas refinadas habilidades de 

costura. Para enxergar as hierarquias de identificação que definem as mulheres, é 

necessário estar atento à individualidade e à coletividade de suas narrativas. 

Mikhail Bakhtin diria que é impossível interpretar histórias orais de outra forma, 

já que os indivíduos são seres relacionais. Ele afirma que a noção de eus privados e 

poderosos, separados de eus sociais, é um mito. O eu é definido em seu encontro com o 

outro, e a autoidentidade é um produto das forças sociais.
63

 Cada história oral não é uma 

                                                             
58 Karen Phillips (pseudônimo), entrevista a Kristina Llewellyn (Toronto, ON, 26 de novembro de 2001). 

O texto da entrevista pode ser obtido com a autora; Grace Logan (pseudônimo), entrevista a Kristina 

Llewellyn (Vancouver, BC, 19 de setembro de 2005). O texto da entrevista pode ser obtido com a autora. 
59 Barrett, “Words and Things,” 210. 
60 Entrevista com Karen Phillips; Alma Erickson (pseudônimo), entrevista a Kristina Llewellyn 

(Vancouver, BC, 15 de setembro de 2005). O texto da entrevista pode ser obtido com a autora. 
61 Entrevistas com Hazel Chong, 2005 e 2008. Hazel contou a mesma história em ambas as entrevistas. 
62

 Chandra Talpade Mohanty, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses,” in 

Third World Women and the Politics of Feminism, organizado por C. Mohanty, A. Russo e L. Torres 

(Bloomington: Indiana University Press, 1991), 54. 
63 Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination (Austin: University of Texas Press, 1981), parafraseado por 

Casey, I Answer with My Life, 20-6. 
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narrativa individual ou uma história social. Cada história oral em meu estudo está 

relacionada a um eu professor, que é livre e estruturado, pessoal e público, além de ser 

moldado interna e externamente. Essas dimensões relacionais ficaram claras quando eu 

mergulhei mais fundo na representação física das entrevistadas. Eu me surpreendi 

inicialmente com o quanto as mulheres falavam sobre a suas escolhas de roupas durante 

seus tempos de professoras.
64

 Elas faziam relatos detalhados sobre fazer compras com 

as colegas, e sobre suas saias favoritas. Essas escolhas foram importantes para afirmar o 

ideal da família nuclear – na verdade, blusas apertadas eram consideradas 

“perturbadoras para os estudantes do sexo masculino” e as blusas de nylon puro eram 

proibidas.
65

 Ao reconhecer o que Julie Cruikshank chamou de “vida social das 

histórias,”
66

 ficou claro que as agendas nacionalistas foram corporificadas pela 

apresentação das mulheres sobre si mesmas. O que foi revelado, como escreve Michel 

Foucault, é “o ponto onde o poder atinge a própria textura dos indivíduos, toca seus 

corpos e se insere em suas ações e atitudes, em seus discursos e sua vida quotidiana.”
67

 

No entanto, dentro de suas histórias sobre roupa, as mulheres se apresentavam 

como indivíduos autônomos fazendo escolhas pessoais sobre aparência. Como elas 

poderiam contar histórias de conformidade de gênero e ainda reivindicar autonomia 

profissional? O que parecia ser designações incorretas ou representações contraditórias 

do eu é o que Kathleen Weiler se refere como “desajustes.”
68

 Os “desajustes” são o 

ponto exato em que um sujeito negocia ativamente seu conceito de si em relação à 

sociedade passada e presente. Enquanto as mulheres muitas vezes representavam a si 

próprias na condição de quem se ajusta a decretos do pós-guerra, os “desajustes” em 

suas narrativas também mostravam como elas construíam identidades de oposição. 

Algumas usaram suas histórias orais como forma de revelar ou refazer suas identidades. 

Melanie Kilburn, por exemplo, fez o que parecia ser um relato bastante genérico sobre 

uma menina com fixação em uma unha quebrada durante um jogo de basquete. Ela 

advertia a aluna: “Como você pode se importar com a sua unha?”
69

 Não se sabe se o 

evento ocorreu da forma como é lembrado, mas Melanie está representando seu “eu” 

como mulher que faz as críticas feministas contemporâneas aos padrões de beleza. A 

narrativa de Sophie Canning revelou sua identidade lésbica de maneiras que eram 

impossíveis nos anos do pós-guerra. Sophie se caracterizava como alguém que tem 

“problemas com as roupas.” Ao contrário de outras mulheres que usavam uma túnica 

para dar aulas de educação física, ela usava calças: “Calças azuis compridas, bastante 

apertadas.” Ela tratou sua decisão de usar calças como um ato de resistência, 

comentando imediatamente que incentivava a dança de quadrilhas entre pessoas do 

mesmo sexo em suas aulas. Embora temesse ser “tirada do armário” nessa época, ela se 
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recusou a ter sua identidade histórica como professora definida pela conformidade 

heterossocial. 

As mulheres não têm um eu coerente que avança pela história com uma 

identidade única. Em vez disso, o eu é uma identidade instável criada por meio de 

acomodação e resistência aos sistemas sociais – passados e presentes – em que está 

inserido. As mulheres têm poder de formular uma identidade coerente, mas o 

historiador oral deve explicar a formação dessa identidade como uma luta ideológica 

por agência. Portanto, para se entenderem os marcos comuns das experiências 

diferenciadas das mulheres, a formação identitária precisa ser desconstruída. O sentido 

de ser professora, e como isso foi definido de acordo com as necessidades materiais e as 

linguagens disponíveis a cada sujeito, foi o foco da minha pesquisa de história oral. Ao 

explorar esse sentido, eu li as histórias orais de professoras como vivências individuais 

e sociais, e em busca de diferenciação e solidariedade. 

As estudiosas feministas da história oral devem enfrentar os desafios teóricos 

apresentados tanto pelo pós-estruturalismo feminista quanto pelo materialismo 

feminista. A análise pós-estrutural incentiva as historiadoras orais a desconstruir a 

forma narrativa e, dali, situar a multiplicidade e a individualidade das experiências de 

vida das mulheres. As ideias materialistas feministas são necessárias para que as 

historiadoras orais se concentrem na forma como as relações de poder moldam as 

histórias das mulheres e, assim, fornecem um lugar de solidariedade a partir do qual 

falar sobre gênero.
70

 Abordados como complementares e não fragmentadores, esses 

marcos teóricos dão às historiadoras orais as ferramentas para interpretar sentidos mais 

ricos a partir das narrativas das mulheres. Uma dupla leitura das histórias orais das 

professoras me permitiu explorar como as agendas e estruturas escolares nacionais 

limitavam as afirmações de profissionalismo das professoras e, ao mesmo tempo, 

demonstrar as maneiras pelas quais as mulheres invocavam ou rejeitavam discursos 

culturais, da maternidade à moral, para afirmar sua autoridade. Embora essas 

abordagens sejam contestadas com frequência dentro da teoria feminista, juntas, suas 

tensões produtivas proporcionam um marco para a “boa” pesquisa feminista em história 

oral – pesquisa esta que expressa as experiências históricas das mulheres em um esforço 

para combater a opressão. 
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