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Abrindo e encontrando caminhos - percursos de um grupo de pesquisa 

 

O grupo de pesquisa “ProjetAH - História das mulheres, gênero, imagens, sertões”1 

surgiu por iniciativa da Profª Dra. Ana Maria Veiga em outubro de 2018, a partir do desejo de 

criar um espaço acadêmico de pesquisa, trocas de saberes e acolhimento. O foco do interesse 

era reunir leituras, promover debates sobre as histórias de mulheres sertanejas e "periféricas" 

com recorte de gênero. Em um primeiro momento, trabalhamos com a perspectiva de 

aproximar nossos estudos sobre sujeitos em situação de margem e o “ser periférico” a partir 

da vivência de mulheres nascidas no sertão. O interesse passaria a se estender também a 

periferias urbanas e sujeitos LGBTQI+.  

O grupo tem como pressuposto a troca de pesquisas e a transdisciplinaridade com as 

variadas áreas que possam contribuir com as temáticas priorizadas, dessa forma, além de 

abrigar membros de diferentes partes do país2, professoras com interesses comuns sobre as 

temáticas trabalhadas - história das mulheres, gênero e sertões -, é também um espaço de 

divulgação científica e iniciativa docente, uma vez que o grupo partilha da dedicação a teorias 

e conceitos frutíferos para a teoria e o ensino de História.  

A ProjetAH - “a” por se tratar principalmente de mulheres, de suas história(s) e 

narrativas - busca projetar aqueles que podem ser considerados sujeitos “outros” da história, 

 
* Graduanda do curso de História da Universidade Federal da Paraíba, voluntária PIVIC/CNPq, integrante do 
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** Graduanda do curso de História da Universidade Federal da Paraíba, bolsista PIBIC/CNPq, integrante do 

grupo de estudos ProjetAH – História das mulheres, gênero, imagens, sertões. 
*** Professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
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no sentido de acolher e abrir espaços dentro e fora da academia para as experiências, 

conceitualizações, teorias, indagações e sobretudo os debates próprios em torno de sujeitos 

em situação de margem, demarcados pelo peso de opressões articuladas, no sentido trazido 

pelo conceito de interseccionalidade (Crenshaw, 2002) - numa abordagem que mobiliza como 

centrais as categorias gênero, raça e classe. Para além disso, buscamos a interação com o 

ensino de história, refletindo acerca dos desafios e alternativas presentes na atividade docente 

e nas experiências discentes dos/as licenciandos/as.  

Partimos do reconhecimento das inúmeras transformações e interações dos debates 

relacionados à História provocadas por inquietudes e interrogações, a exemplo da inserção 

crítica dos discursos das mulheres negras no feminismo desde os anos 1970, e de inquietudes 

contemporâneas. Nesse sentido atentamos, em nossas escolhas, às temáticas e obras voltadas 

e/ou produzidas por sujeitos em situação de margem, em sua maioria mulheres negras, ativas 

nos movimentos sociais e na academia, que se mostram posicionadas e localizadas em eixos 

interseccionais de demarcadores de diferença, como mulheres, negras e oriundas das camadas 

populares. Como referências e inspirações bibliográficas podemos citar Angela Davis, bell 

hooks, Gloria Anzaldúa, Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw; no Brasil, Lélia Gonzalez, 

Sueli Carneiro, Giovana Xavier, Carla Akotirene, Djamila Ribeiro, entre outras.  

Atualmente a ProjetAH, sediada no campus I da Universidade Federal da Paraíba, em 

João Pessoa, adotou como metodologia a subdivisão em dois subgrupos de leituras intitulados 

Leituras Feministas e Teoria Decolonial, que são conduzidos por duas graduandas, ambas 

autoras deste trabalho, vinculadas ao Programa de Iniciação Científica (PIBIC e PIVIC) do 

CNPq; elas se encontram com grupos de leituras de interesses específicos para debates e 

discussões de textos. As reuniões presenciais gerais (encontro do grupo maior) contam com a 

presença de membros que são estudantes, professoras/es e técnicos/as da UFPB, em sua 

maioria da área da História, abarcando também pessoas de outros cursos que se interessam 

pelas temáticas propostas, como Antropologia, Letras, Psicologia e Relações Internacionais. 

A metodologia da subdivisão foi adotada devido ao crescente número de componentes do 

grupo e à multiplicação de interesses específicos. Além desses encontros de discussão de 

textos, a ProjetAH realiza periodicamente minicursos, oficinas e já iniciou alguns projetos 

audiovisuais.  

O primeiro desses projetos é o Fala sertaneja(!). Nele, desenvolvemos uma escuta 

ativa ao nos depararmos com narrativas de mulheres sertanejas sobre seu deslocamento para 

perto e para dentro da universidade. A ideia principal é deixar uma câmera aberta para ouvir 
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vozes de mulheres que trazem a experiência do "lá" e do "cá", tal como propõe Gloria 

Anzaldúa (2005) ao teorizar de modo singular e afetivo a respeito do entrelugares ocupado 

pela mestiza. No projeto trabalhamos as relações entre os contextos das capitais e dos sertões - 

mais no sentido de interior do que propriamente do semiárido - nordestinos. E é nas 

entrevistas, no diálogo entre entrevistadoras/es e entrevistadas, entrecortado por abraços 

acolhedores e lenços úmidos, que exercemos a reflexão acerca de “sujeitos em situação de 

margem” (Veiga, 2018) e de territorialidades não centrais, partindo do entendimento de que 

toda pessoa possui um “lugar de fala”, um locus social (Ribeiro, 2017), e que é imprescindível 

debatermos, para além das opressões, os privilégios, pensando nas hierarquias sociais 

produzidas a partir desse lugar e como elas impactam sobre o (não)sujeito subalternizado 

(Spivak, 2010). Interessa-nos o protagonismo dessas mulheres, suas decisões e ações 

positivadas. 

 

Fala sertaneja(!) - descolonizando vozes, lugares e narrativas 

Com base na intersecção entre a pesquisa voltada para o estudo de gênero, mulheres, 

feminismos, margens e sertões, e de conceitos como o de identificação (Hall, 2004), 

descolonização (Lugones, 2014) e interseccionalidade (Crenshaw, 2002), também utilizando 

as possibilidades do audiovisual, nós nos aventuramos em projetos que visam ao 

compartilhamento de saberes e ao acolhimento de narrativas desses sujeitos, ou “sujeitas”, em 

situação de margem. Com o Fala Sertaneja (!), nós nos voltamos para as narrativas e os 

olhares dessas mulheres, que saíram de suas casas, dos sertões, para estudar e galgar novos 

espaços e oportunidades em cidades maiores, e que encontraram na universidade uma janela 

para o mundo.  

Essas narrativas, analisadas sob o olhar da perspectiva decolonial e interseccional, se 

apresentam como demasiadamente caras à inserção do Brasil, sobretudo dos sertões, na arena 

transnacional de debates, uma vez que apresentam pontos de vista confluentes, que vêm sendo 

estudados na academia. A narrativa em primeira pessoa ganha espaço entre as teóricas 

ativistas, tal como vemos em bell hooks ao descrever em livro como era viver numa pequena 

cidade do Kentucky, nos Estados Unidos: “Ao viver como vivíamos, na margem, acabamos 

desenvolvendo uma forma particular de ver a realidade. Olhávamos tanto de fora para dentro 

quanto de dentro para fora. Concentrávamos a nossa atenção no centro, mas também na 

margem. Compreendíamos ambos.” (hooks, 1984: VII). 
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Partindo dessa observação pessoal, podemos vislumbrar outras narrativas 

características do lá (sertão) e do cá (grandes centros urbanos) em suas diferenças tomadas 

pelas perspectivas de mulheres sertanejas, que narram quem elas eram e quem passam a ser, 

deixando emergir questões e estratégias identitárias (nos termos de Stuart Hall, 2004) em 

relatos de emoção, coragem, determinação e abertura para vivenciar novas experiências que, 

inevitavelmente, transformam suas vidas. Ao lidar com esses relatos, podemos configurar e 

endossar um diálogo que permite transcender o discurso único e debater como as identidades 

foram construídas de modo relacional, uma vez que o “[...] status de ser o ‘outro’ implica ser 

o outro em relação a algo ou ser diferente da norma pressuposta de comportamento” (Collins, 

2016). Entretanto, deve-se ir além das experiências individuais dentro de grupos socialmente 

construídos, para que seja possível pensar as condições sociais que constituem esses mesmos 

grupos, como propõe Collins (1997), através de um debate estrutural.  

Para Maria Izilda Matos, as emoções funcionam como “campainhas da memória” e as 

distâncias, como “sementeiras de saudades”. A autora denomina essa faceta da pesquisa 

histórica como “histórias de si e das emoções” (Matos, 2019). Talvez este seja um bom 

começo para abordarmos a experiência do trabalho de entrevistar, gravar e acolher as falas 

sertanejas na ProjetAH.  

As entrevistadas que trazemos para este estudo apresentam pseudônimos escolhidos 

por elas mesmas: Luz, Isabel, Liberta, Fênix. A primeira que destacamos é Luz, estudante de 

história, que foi morar em João Pessoa aos 17 anos. Ela migrou de Igaraci, uma cidade 

distante cerca de 427 km da capital da Paraíba. 

 

Então, é... desde pequena sempre fui muito incentivada a sair de lá e vir pra 

cidade grande, vir pra universidade, pra faculdade, até porque eu mesma 

sabia que lá não tinha como eu evoluir - digamos assim. [....] família 

querendo que eu venha, o pessoal daqui querendo que eu venha também, eu 

querendo ficar lá, porque sempre foi o lugar que eu adorei, porque tipo tudo 

que eu construí tá lá... e foi um pouco complicado ter que sair, deixar todas 

aquelas coisas pra trás e vir pra cá em um cenário que eu não conhecia, em 

uma cidade que até então eu não gostava de jeito nenhum. (Luz, 2018) 

 

No relato de Luz, podemos identificar a dificuldade da jovem que queria continuar na 

sua cidade mas teve que ir para a "cidade grande" para continuar os estudos. Já Fênix, na 

época graduanda em História, com 49 anos, natural do sertão paraibano, mostra outra 

perspectiva:  
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Quando eu morava lá no interior, eu tinha um sonho de sair de lá. Acho que 

é a vontade da maioria das pessoas de lá. Porque eu encarava aquele lugar 

como um lugar de atraso, era um lugar com que eu não me identificava 

muito. (Fênix, 2018) 

 

Citamos Luz novamente para relatar um medo que aparece na fala de algumas 

entrevistadas do projeto, o de se perder na grande cidade, de pegar ônibus para ir de um lugar 

ao outro.  

[...] aí eu venho pra cá na cidade de 1 milhão de habitantes, em que eu não 

conheço nada e tem aquele… eu não sei se é um medo, sabe, mas é uma 

coisa um pouco estranha, uma insegurança de você sair e vir sozinha pra um 

lugar em que você tá a mercê de qualquer coisa. Eu acho que isso foi uma 

das coisas que eu mais senti,sabe, essa diferença de ter aquela liberdade que 

eu tinha lá e aqui eu ser mais fechada, tá mais dentro de casa não poder ser 

quem eu era lá, digamos assim. (Luz, 2018) 

 

Isabel, estudante de Letras e Literatura, vinda de Malta, a mais de 500 km da capital, 

também compartilhava do mesmo medo. 

 

[...] eu não sabia andar de ônibus, não sabia quais ônibus pegar, tipo era uma 

cidade - João Pessoa. Hoje eu vejo João Pessoa como muito pequena em 

relação a outros lugares, mas para mim aquilo era um mundo né, era enorme; 

minha cidade tem o quê... cinco ruas, seis ruas e chegar aqui foi... isso é 

muito desesperador, né? (Isabel, 2019) 

 

Isabel é uma mulher trans. Foi no contato com a cidade grande que ela começou o 

processo de transição. Na universidade, descobriu que não está sozinha. Distante do sertão, da 

família e das pressões da tradição, por fim ela pôde se tornar uma pessoa compatível com sua 

identidade de gênero. Ainda assim, a saudade do lugar de origem gera contradição. O lá e o 

cá se misturam na fala dessas mulheres, que expõem seus medos e inseguranças ligados ao 

desconhecido, a estar em um lugar novo e totalmente diferente do que estavam acostumadas e 

que acabam entrando em conflito com sentimentos de insegurança, associada ao território 

desconhecido. A identificação ou não (no sentido proposto por Hall, 2004), acaba sendo 

elemento decisivo nesses movimentos múltiplos. 

 

Eu sinto muita falta do sertão, lá da minha cidade, da sensação de segurança 

e de acolhimento assim... de intimidade com as pessoas [...] lá as pessoas são 

muito generosas e embora haja também retaliação, também há muito 

cuidado, esse processo de cuidado, também por ser uma cidade muito 
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pequena, todo mundo se conhece, as pessoas cuidam umas das outras e por 

exemplo, o sentimento de… o sentimento de segurança. [...] Esse sentimento 

de segurança, eu não tenho aqui e eu tinha lá, eu tenho muita saudade disso. 

(Isabel, 2019) 

 

Luz se emociona em vários momentos da entrevista, dividida entre sua nova e sua 

antiga condição de vida, o que a coloca inadvertidamente em um entrelugares. 

 

[...] é muito difícil falar isso, porque eu tô longe dos meus pais e eu cresci 

minha vida inteira com eles, só nós três e alguns cachorros e eu sempre fui 

muito apegada a eles, eles fizeram de tudo de tudo mesmo pra estar aqui, 

fizeram o possível e o impossível e, ai meu deus, eu sinto muita falta deles e 

dos meus amigos, de tudo que eu conquistei lá mesmo, [...] e pra isso eu 

precisei fazer algumas escolhas, eu tô aqui só que eu tô com meu coração 

bem pequenininho que eu queria tá lá com eles, mas eles querem que eu 

esteja aqui, eles me apoiam muito e eu tô aqui por eles e por mim, sabe, 

porque eu sei que um dia eu vou conseguir trazer eles para cá, vou conseguir 

ajudar minha família e isso é muito importante pra mim [chora]. (Luz, 2018) 

 

Apresentamos por fim Liberta, formada em Sociologia e Ciências Políticas e 

terminando o curso de História no momento da entrevista. Natural de Patos, cidade localizada 

no semiárido paraibano, casou-se bastante jovem, aos 16 anos. Aos 24, já estava separada do 

marido, depois das muitas traições cometidas por ele e acobertadas pelas famílias (a dele e a 

sua), que exigiam dela uma postura tradicional de esposa e a culpavam pela infidelidade do 

marido, como se fosse ela quem estivesse fazendo algo errado.  

 

Eu lembro que um belo dia minha sogra entra na minha casa e fala assim, 

que eu era a culpada por ele ter tantas amantes porque eu não cumpria com 

as minhas obrigações, entendeu? Eu não acreditei no que eu escutei, 

entendeu? E para mim aquilo foi um pouco assim, sabe, meio que a gota 

d’água e passei por um processo assim do tipo: “eu não vou ficar aqui nem 

mais 6 meses, eu vou embora, vou embora dessa cidade, vou para algum 

lugar que eu possa ter um mínimo de liberdade". (Liberta, 2018) 

 

[...] e a família dele chegou ao cúmulo de ligar para as empregadas lá de casa 

perguntando como elas trabalhavam na casa de uma puta da minha 

qualidade. Minha família também, meu pai não, meu pai foi a pessoa da 

família que mais aceitou assim, uma pessoa... até hoje eu me emociono 

quando eu lembro, ele avisou que estava vindo para cá [João Pessoa] quando 

eu falei que ia me separar, eu falei “uau vai ser agora que eu vou levar surra, 

ele nunca me bateu, agora ele vai me bater”. Muito pelo contrário, ele ficou 

aqui uma semana, não tocou no assunto de brigar, ele era bem caladão e 

quando estava saindo pra voltar para Patos ele olhou para mim e disse: 

“qualquer coisa que você precisar pode me ligar”, enquanto a minha mãe me 

chamava de puta. (Liberta, nov. 2018) 
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Podemos pensar também nos termos das permanências de uma colonialidade do poder 

(Quijano, 2000) permeando culturas territorializadas, onde predomina a ordem hierárquica do 

gênero e a submissão tradicional forçada às mulheres. 

Fênix também teve que lidar com as cobranças de lugar tradicional de uma mulher 

sertaneja casada, mãe de família. Na tentativa de corresponder a esse papel, foi buscar 

respostas em outros caminhos.  

 

[...] eu me envolvi numa religião bem fundamentalista, eu me tornei uma 

pessoa bem diferente do que eu era, com opiniões bem diferentes do que eu 

tinha, E até hoje eu me pergunto por que eu me tornei essa pessoa, por que 

eu me envolvi com essa religião, então eu percebi que era porque eu, 

enquanto aquela jovem, aquela pessoa que queria vir pra cidade, eu tinha 

ideias bem revolucionárias. Eu percebi que quando eu casei eu entrei num 

espaço muito conservador. E eu não correspondia àquele papel de dona de 

casa, de... àquele papel perfeito que é atribuído a todas as mulheres, 

principalmente lá no sertão onde talvez, e eu ainda questiono isso, se o 

machismo lá ainda é mais forte... E eu não me sentia à altura daquele papel e 

era muito criticada por isso, cobrada por isso. E isso foi uma forma de fugir 

daquela inadequação que eu tinha naquele papel de mãe, de dona de casa, 

que eu não tinha escolhido, pelo menos naquele momento, eu tinha esse 

sonho, mas naquele momento não era, mas aconteceu e eu tive que assumir. 

(Fênix, 2018) 

 

[...] e por muito tempo eu tentei corresponder a esse papel de mulher 

tradicional, que a religião pedia, até que depois de alguns anos me vi 

insatisfeita e comecei numa luta pra resgatar aquela mulher que eu queria, 

aqueles sonhos daquela menina e, depois de muitos anos, foi difícil, pois eu 

tive que esperar meus filhos crescerem, ir pra universidade, eu nunca 

trabalhei fora de casa, nesses 49 anos de vida eu trabalhei um ano só fora de 

casa, e a minha vida era dentro de casa, fazendo as tarefas domésticas e 

vendo tv. (Fênix, 2018) 

 

Para Fênix a liberdade veio através da universidade e do conhecimento que ela tanto 

buscava. Como uma mulher que sempre esteve apenas em casa, no papel de mãe e esposa, 

depois de esperar os filhos crescerem e de entender que a mulher que ela gostaria de ser não 

seria encontrada na religião ou nos padrões impostos, resolveu estudar e tentar o vestibular, 

onde teve sucesso e entrou na universidade, um lugar onde vem se encontrando cada vez 

mais.  

É uma libertação, é a oportunidade de ser eu mesma, de fazer o que eu 

acredito, de eu ser quem eu acredito, embora eu não tenha muita liberdade, 

porque, olhe, eu tô com 49 anos [...] já valeu a pena, assim, porque hoje eu 

sou quem eu acredito. (Fênix, 2018) 
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Para Liberta, separar-se do marido e ir morar sozinha foi um divisor de águas. Não ter 

obrigações domésticas com outras pessoas, ter a liberdade de fazer o que quisesse e quando 

quisesse mostrou a ela que existiam outras possibilidades de vida que não envolvessem 

sempre fazer as vontades alheias e tudo o que era esperado socialmente dela como mãe e 

esposa. 

 

Foi um tempo maravilhoso da minha vida porque eu comecei a morar só, que 

era um sonho da minha vida morar só, acho que por ter assumido tanta 

responsabilidade logo cedo, o meu sonho era não ter ninguém me esperando 

em casa pra não ter nada pra fazer pra ninguém, nem dever de casa, nem 

comida, nem limpeza, nada sabe, e eu ia chegar e fazer o que eu bem 

entendesse, ligar a televisão se eu quisesse, botar o som e ouvir a música que 

eu quisesse, eu me dei conta um dia que eu podia comprar na feira o que eu 

gostava gente, não o que meu marido, meus filhos gostavam, sabe? Essas 

coisas assim mínimas da vida e que você descobre que aquilo é um ato de 

liberdade, sabe, enfim? (Liberta, 2018) 

 

Através dos relatos das vivências dessas poucas mulheres escolhidas para este estudo, 

percebemos as diferenças nos processos de cada uma. Os costumes, a noção de liberdade, a 

dificuldade de se encaixarem em um padrão específico nos mostram as especificidades entre o 

lá e o cá, sendo que essas territorialidades podem ser tanto externas quanto internas e são 

vividas de modo singular por cada uma delas, de acordo com o que sonham, vivem e buscam. 

Via de regra, a universidade aparece para elas como um lugar de transformação, de 

empoderamento e conquista.  

 

Lugar de fala, lugar de escuta 

 

Através do Fala Sertaneja(!) foi criado um espaço de interação, onde o olhar e a 

audição se sobrepõem à fala, onde a interpretação verbal e não verbal do interlocutor é o foco 

do raciocínio, onde a escuta é ativa, e o espaço de troca de saberes também é um lugar de 

acolhimento, compreensão e empatia - um lugar de escuta.  

Foi ouvindo e aprendendo com as histórias daquelas que vemos todos os dias pelos 

corredores da universidade que os debates quinzenais do grupo fizeram sentido, encontramos 

ali a motivação para escrever e estudar, mas também uma realidade que ultrapassa as teorias e 

os conceitos reivindicados em debates inflamados nos tempos de hoje.  

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



Durante as gravações há uma identificação de quem conta e quem escuta, afinal somos 

em maioria mulheres, mas sobretudo há uma comoção pela luta de cada uma, que ao mesmo 

tempo é a luta de todas e todos que ali estão presentes, e os abraços e o choro diante das 

memórias são quase inevitáveis. A subjetividade de cada entrevistada que aqui é levada em 

conta não equivale, no entanto, à falta de cientificidade adequada a um percurso de pesquisa, 

apenas nos revela que, nesse caso, a relação pesquisador-fonte é também uma relação de 

cumplicidade. 
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