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Introdução

Revisão Téorico-Bibliográfica

Os memoriais acadêmicos são documentos de
cunho burocrático, solicitados pelas universidades
brasileiras para entrada na instituição ou progressão
de carreira. O principal objetivo desse documento
ao ser elaborado é um relato da trajetória intelectual
e acadêmica do docente, embora eventualmente a
dimensão vivencial também possa se manifestar.
Os documentos analisados, de mulheres dos
departamentos de História e Antropologia da USP,
entre 2000 e 2015.
Acreditamos que tais relatos, de natureza
autobiográfica, no caso de antropólogos podem ser
identificados como uma forma de autoetnografia e
no caso dos historiadores como ego-história (SILVA,
2009) , e que permitem tanto a apresentação de si
como do outro, ao dimensionar, de formas distintas,
em tais narrativa a figura pública e a privada, o
individual e o coletivo.

Os primeiros estudos relacionados a vida/e obra de
professores universitários, aconteceram em volta da
história da educação (REGO, 2014; CÂMARA,
PASSEGGI, 2012), onde características nos quais a
escrita masculina e feminina podem ser analisadas
por seu caráter individual/coletivo e suas dimensões
de gênero (ALMEIDA, 1998).
Embora em tais documentos a memória coletiva é
utilizada de forma probatória para legitimação da
importância do cargo, instituição e profissão,
reafirmando a identidade do “nós”, nos relatos
masculinos ocorre uma maior individualização,
enquanto nas mulheres, a referência do legado e do
universo extra-acadêmico.
A questão de gênero apresenta-se como um
enorme desafio para ser utilizada como marcador
discursivo, justamente na tentativa de delimitação
daquilo que seria exclusivo da condição feminina e,
mais ainda, como indicador legítimo de uma
tradição misógina dentro do campo intelectual.

Objetivo
Objetivos gerais: 1) Analisar configurações da
escrita autobiográfica em memoriais acadêmicos; e
2) Mapear as particularidades da condição feminina
na carreira acadêmica na universidade brasileira.
Objetivos específicos: 1) Pontuar discrepâncias e
recorrências a partir de uma perspectiva de gênero
nos memoriais selecionados; e 2) Identificar
características de autoetnografia e ego-história nas
narrativas grupais.

Material e Métodos
Os documentos pesquisados estão arquivados no
CAPH - Centro de Apoio à Pesquisa em História
“Sérgio Buarque de Holanda”, da FFLCH –
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas
– USP, e formam um conjunto de vinte e dois
exemplares, sendo quatorze de historiadoras e sete
de antropólogas, distribuídos em quatorze de livredocência e oito de titularidade.
A leitura, análise e síntese dos memoriais se
desenvolvem a partir de dois eixos: a caracterização
destes enquanto autoetnografias ou ego-histórias, a
partir do pertencimento grupal, e referenciais de
gênero na descrição da trajetória destas professoras
(com marcadores de diferenças sobre origem social,
educação familiar e formal, trajetória social e
intelectual, além de reflexões sobre a forma ou
estética dos documentos.
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Conclusões
Os memoriais acadêmicos apresentam-se de
maneira polissêmica, de modo que mesmo
enquanto narrativa institucional e burocraticamente
delimitada permite que a figura do self oscile a
partir de delimitações discursivas de gênero ao
mesmo tempo em que optam por modelos
descritivos mais objetivos, de natureza mais
cartesiana,
ou
subjetivos,
de
orientação
hermenêutica.
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