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RESUMO 
 

Como educadores e educadoras vivenciam sua autoformação na escola e nos projetos 
sociais quando mediados por uma microestética do cotidiano? Haveria uma estética 
corroborando no sentido de nos autoformarmos educadores e educadoras? Essas 
perguntas delineiam o eixo que move este trabalho de pesquisa, na medida em que 
releio espaços considerados formativos, mas que fogem do âmbito oficial da formação 
(cursos de Magistério e/ou Licenciatura). Esta dissertação propõe o caminho da 
autoformação pelo viés da (auto) criação do ser educador e do ser educadora, mediado 
pela microestética do cotidiano. Metodologicamente, apoio-me na proposta 
autobiográfica (JOSSO) e, desse modo, desbravo histórias de vida construindo lugares 
de diálogo entre os educadores e educadoras que compõem este trajeto. Para a análise 
dos lugares e condições de formação escolhidos, elejo o grupo de mulheres bordadeiras 
do Projeto Social Criança Feliz; a práxis pedagógica de uma arte-educadora da escola 
municipal Demócrito Rocha, em Messejana, e o trabalho de um educador social, que 
envolve a reconstituição do reisado da comunidade do Ancuri. Utilizo-me do Jornal de 
Pesquisa como modo de autorizar minhas observações na construção da pesquisa e de 
fotografias geradas nestes cenários, como textos e pré-textos passíveis de oferecer 
visibilidades estéticas ao movimento de produção de subjetividades (também minhas e 
das pessoas envolvidas na pesquisa). Para seguir nesta proposição, utilizo-me do 
referencial teórico de, principalmente, Ostrower, Macedo, Warschauer e Richter, 
apoiada também em Maturana, Marcos Vilella Pereira e Freire. Encontro, na pesquisa, a 
necessidade de, em (auto)formação de educadores e educadoras, gerar-se continuamente  
espaços e tempos de produção de si, que envolvam práticas de microestética, onde os 
atravessamentos  do afetar e ser afetado trabalhem produção de sentido do cotidiano e 
laborem na direção de potencializar o sujeito como ser propositivo e criador de si. Nos 
meus resultados de pesquisa, também constato a necessidade de exercícios de 
autoralidade na (auto)formação do educador e da educadora capazes de incluir  um 
trabalho com a existencialidade do ser por inteiro e, para isso, a microestética é eficaz 
no sentido de alcançarmos múltiplas dimensões dos sujeitos. Esse movimento de 
autoralidade para alcançar essa inteireza pode ser mediado pelo exercício da 
microestética que, desse modo, funciona como um processo formador que põe em jogo 
a existencialidade da pessoa em seus diversos âmbitos de atuação na vida. O estudo 
feito mostra a contribuição da microestética do cotidiano como experiência de formação 
dos professores em espaços formais e não-formais. Nos espaços formais, a 
experienciação com a microestética realiza a conexão entre educação popular em seus 
núcleos críticos e o cotidiano escolar, ao trazer os extratos da vida do professor para 
serem elaborados reflexiva e esteticamente. Nos espaços não-formais, é fundamental a 
vinculação do educador social às experienciações da cultura local e o exercitar-se em 
redes sociais, quando os percursos podem ser mediados pela microestética do cotidiano. 
Viu-se que a microestética do cotidiano proporciona que o trabalho com a artisticidade 
dos sujeitos educadores possa ser vivido como possibilidade de singularização do ser, o 
que reveste para maior liberdade e ação autoral – logo, formativa, uma vez que a 
microestética trabalha com sentimentos transformados em obras.    

 
 

Palavras-chave: 
 
Autoformação – Microestética – Autoralidade – Criação 

  



5 
 

 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 

How do educators experience their self-education in school and social projects when 
mediated by a day-by-day micro-aesthetics? Would there be an aesthetic sense in 
supporting our self-education? These questions outline the horizon at which this 
research aims: educational spaces outside the scope of official education. This paper 
proposes a way of self-configuration of the (self-) creation of an educator mediated by 
day-by-day micro-aesthetics. My methodology is based on the auto-biographical project 
(JOSSO), and thereby I discover stories of life in the dialogue between the educators 
who make up this path. For the analysis of educational places, I chose the group of 
women embroiderers, Projeto Social Criança Feliz; the pedagogical praxis of an art 
educator of the school Democrito Rocha and the work of a social educator, who 
involves the reconstitution of the Reisado in the community Ancurí. I make  use of the 
Journal of Research as a way to authorize the construction of my observations and 
research in these photo-generated scenarios, such as pre-texts and texts that could 
provide visibility to the movement of aesthetic production of subjectivities and the 
people involved in research. To follow this proposition, I use the theoretical framework 
of Ostrower, Macedo, Warschauer and Richter, also supported in Maturana, Vilella 
Marcos Pereira and Freire. In the research, I face the necessity of generating spaces and 
times of self-production, involving practices of day-by-day micro-aesthetics. In my 
research results, I also acknowlede the need of exercising the authorship of educators. 
The study shows the contribution of day-by-day micro-aesthetics experience in training  
teachers in formal and informal spaces. In formal spaces, the experience day-by-day 
micro-aesthetics handles with the connection between popular education and critical 
response in their school life. In non-formal spaces, it is fundamental the conncection 
between the experiences of local culture and the work out of social networks. It is 
possible to see that the day-by-day micro-aesthetics provides the work with the artistry 
of the educators through freedom and authorship. 
 
Keywords: 
 
Self-education - Day-by-day micro-aesthetics - Authorship - Artistry 
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Apresentação 
 
     

“Explicação é uma frase que se acha mais importante do que a palavra.” 
                            Adriana Falcão 

 
A explicação esconde mais do que aponta? A palavra desvela ou vela mais? Por 

onde começa este caminho de construção de sentidos e de oportunidades de re-significar 

a existência, a partir dos traçados da autoformação? Que movimentos manifestam a 

singularidade de um aprender? – pergunto. E minha perplexidade me leva à Adriana 

Falcão, quando mostra que muitas vezes nosso falar oculta e obscurece. Kandinski 

dizia: “Toda obra de arte vem de uma necessidade interior.” Penso que nossa 

autoprodução como sujeitos educadores – nossa autoformação – também vem de uma 

necessidade existencial. 

Acrescentaria ainda que toda criação do novo em nós nasce de uma necessidade 

interior, de um desejo, de uma pré-cisão. Cisão no presente, mobilizada pelo que se 

aprende agora, e pelo que se traz do já vivido. O novo dos motivos e obras no agora traz 

algo do que fomos e nesse duplo se engendra o inédito no ser que se recria.  

Essa precisão interior, essa busca do que se viveu e continua presente, sendo 

recriada, implica retomar o que foi expulso, o que foi expurgado do ato de conhecer em 

quase toda a nossa história pessoal. Começando da educadora que sou, vejo que na 

minha expressividade uma cisão estava presente entre o que fui e o que se gesta agora 

como novo. Na minha trajetória pessoal, isso foi uma constante – havia que se 

desobscurecer o que a palavra velava – o que seriam margens e escolhas nos percursos 

autoformadores em que vivemos? 

A experiência vivida por mim, como educadora, que tantas vezes dialogava com 

a arte, evoca sentimentos de enfrentamento da própria vida, apreendendo os significados 

do corpo e do que ele aponta, através do movimento das emoções e das dimensões 

diversas da razão. A experiência com a arte na educação, em contextos formadores 

diversos, que vivi e vivo até hoje, envolve a expressividade artística em geral, que afeta 

os sentidos, gera afetos, enfim, produz subjetividade. A reflexão sobre a arte que nos 

recria a todo tempo tem relação com a estética, pois é também uma forma de ler como o 

mundo toma sentido para nós. Uma forma de senti-lo. 

 Quando fazemos arte, estamos vivendo nossa expressividade, dando forma a 

obras e reconstruindo o novo em nós. Como seria essa reconstrução ou recomposição de 
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nós mesmos – o apreender sentidos – nos processos de autoformação vividos por todos 

nós educadores? Essa pergunta me move. Há emoções que a mobilizam.  

 As idéias e nossas obras cotidianas em movimentos formadores mostram-nos a 

nós mesmos em uma esfera diferente. Uma esfera que nos faz estranhar o habitual, 

desenvolvendo novas qualidades da consciência de si – essa existencialidade que a 

microestética do cotidiano chama a si, como se vai ver.  

 A ludicidade na minha formação está presente em boa parte dos movimentos 

experimentados, que percorrem o corpo e extrapolam o que se continha dentro de 

marcos já sabidos. Assim os aspectos brincantes se conectam com os interativos, que se 

insinuam nos risos do rosto e corpo. A expressividade seria a forma como cada um diz 

de si e constrói suas descobertas gestuais, dançantes, pictóricas, musicais. Pelo lúdico, 

no contato com o outro, chegamos a nós.  

A improvisação e os ensaios de ser em autoformação também se revestem da 

brincadeira de criar novos ritmos, novas formas, novos impulsos, novas pausas, 

expandindo-se na amplitude possível dos movimentos de criar atos, obras, situações, 

vivenciando novas expansões. À capacidade de improvisar antecede a segurança do 

planejar. Estou falando de movimentos de vida – como separar vida e arte, em nossa 

formação? Atos de ser novos e obras feitas? Penso que, ao tocarmos essas esferas, 

produzimos a nós mesmos. É dessa produção de si que falo. E pergunto. 

Como pingo de sol no couro de um lagarto, o novo é quase invisível em nós? 

Buscar esses movimentos quase invisíveis em autoformação é nosso objeto – e parto de 

mim nesse caminho de buscas. Como veredinhas de preás, esses caminhos são diversos, 

individuais e compartilhados, e repletos de percepções ditas ou não, veladas ou 

expostas, cindidas ou recompostas. O aprendido que é múltiplo transita desde suas 

infinitas razões de ser.  

Foi, portanto, puxando os fios de minha própria história, que venho encontrando 

rastros de uma formação que me constitui e se esboça como autoformação, elaborando-

se nos diversos espaços pelos quais circulo, com a intenção de tornar menos obscura a 

existência da educadora que se alimenta de exercícios criativos de experimentações e 

inquietações.  

A compreensão sobre os processos de autoformação de educadores é o centro 

deste estudo. Esse o fio condutor da minha pesquisa. Entre escolhas e margens, tento 

rastrear as experiências vividas por educadores, em diversos cenários, em dois dos quais 

eu também me incluo, estando implicada em todos como pesquisadora.  
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Os questionamentos permanentes que faço sobre minha prática serão 

desenvolvidos, pois, em um cenário específico, ao qual se acrescem outros dois cenários 

– um que desvela oportunidades autoformativas na escola e outro, fora dela.  

 Como um extenso solilóquio, sem me ausentar da partilha e da vida em grupo, 

faço de uma experiência com mulheres – no Jardim Iracema, onde trabalho com o que 

se tem conceituado como microestética do cotidiano – um dos três cenários de minha 

pesquisa. 

Assim é que como uma margem importante, coloco em cena, nessa dissertação, 

um olhar também sobre minha autoformação, onde desenvolvo a reflexão mais 

específica sobre a microestética do cotidiano como lugar de alimento fundante para 

minha formação, e estendo esse pensar para a questão da autoralidade como exercício 

de conquista perseguido nos já citados lugares formativos.  

Assumir o risco de posicionar-me no contexto de um estudo sobre autoformação 

expõe não só minha experiência como educadora – expõe os elos desta com a vida. 

Autoformação funciona, então, como o mote dos cantadores dos sertões – por meio 

desse mote mobilizo minha subjetividade, como modo de ampliar saberes e erigir um 

suporte de construção de sentidos sobre o assunto. 

 

Abrindo o Cenário, pondo a mesa e chamando o olhar para a pesquisa 
 

O olhar para a estética do cotidiano é um exercício que acompanha minha 

prática e sinaliza o desejo de entendê-la, e junta-se à mobilidade de compreensão da 

minha própria formação. O meio de buscar encontros novos que levem a novos 

encontros com atores e autores da vida na comunidade, que querem dizer de seus 

desejos de buscas, lutas e sonhos e da emergente importância de legitimar a construção 

de sentidos, enquanto constituem-se educadores que se autoformam. 

O transitar guia-me a lugares e instituições onde gestores, educadores, jovens e 

crianças lançam-se no desafio de novos jeitos de ensinar e aprender, com o olhar 

voltado para a articulação entre políticas públicas, infância e adolescência e ao que se 

convencionou chamar de sujeito de direitos, construindo perspectivas mais acolhedoras 

para a criança, o jovem e a família. 

Novos questionamentos se gestam junto às contradições e complexidades de um 

tempo em que as identidades culturais fragmentam-se e deslocam-se movidas por 

intensas mudanças estruturais: a formação que se dá na escola distancia-se da 
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comunidade e silencia ou ainda não descobrimos formas de contatos afetivos e efetivos 

para a harmonia dos imprescindíveis diálogos? No cotidiano da escola e, para além dele, 

busco explorar a trilha de espaços de formação e de aprendizagem, na tentativa de criar 

canais de interseção e troca, nos quais o foco na autoformação se revele, interpelado por 

uma dimensão estética na inter-relação entre culturas, que se mostre na prática de 

educadores e educadoras mediados por um fazer especial que gera e nutre a constituição 

da subjetividade de todas as pessoas envolvidas. 

O objetivo geral da pesquisa vai tornando-se mais claro na medida em que vou 

mirando o olhar para entender como se dá o processo de autoformação em diferentes 

espaços formativos e como as experiências estéticas interferem nestes processos, 

compreendendo que estou inserida nos espaços pesquisados há pelo menos quatro anos 

(significando que um ensaio de observação já existia, antecedendo ao exercício da 

dissertação). Isso me faz considerar importante compreender como esta estética se 

elabora, se apresenta e interfere na constituição da subjetividade do(a) educador(a) 

situado(a) desde a dimensão dos projetos sociais e comunidades, para chegar à escola,  

espaços sociais onde educadores alternam-se e transitam por experiências formativas 

das quais também faço parte, justificando as escolhas dos pólos de pesquisa. Propomo-

nos, neste texto dissertativo, a tratar de histórias de vida que falam de forma singular, 

por representações, conhecimentos e valores sobre a  constituição das identidades  e da 

subjetividade de pessoas envolvidas em processos autoformativos que acontecem nos 

seguintes espaços situacionais : no grupo de mães bordadeiras do bairro Jardim Iracema 

e adjacências, no qual coordeno a atividade de bordado; na práxis pedagógica da  

biblioteca da escola municipal Demócrito Rocha, em Messejana, prática educativa que 

também exerço, enquanto educadora de sala de leitura de uma escola pública; e por fim, 

debruço-me sobre o trabalho de reconstituição do reisado da comunidade do Ancurí, 

cujo espaço integro como brincante.  

Especificamente, pretendemos desvelar os percursos relevantes na trajetória de 

construção autoformadora dos educadores engendrados nos espaços escolhidos e 

descortinar os modos como se desvela essa autoformação nos exercícios de autoria, nos 

quais está imbuída a microestética do cotidiano. Portanto, pensando as categorias de 

autoformação e microestética do cotidiano, busco por meio da metodologia de histórias 

de vida e formação, responder à pergunta: como educadores e educadoras  vivenciam  



12 
 

sua autoformação na escola e nos projetos sociais quando mediados por  uma 

microestética presente no cotidiano? 

 
Diálogos e trilhas metodológicas e teóricas 

 
A opção metodológica do meu processo de pesquisa utiliza-se das Histórias de 

Vida e Formação como uma proposta político-pedagógica que tem por finalidade 

favorecer a aquisição de um conhecimento e de uma consciência que possa desvelar 

progressivamente como se dão os processos (auto)formativos e os percursos para se 

chegar a exercícios de autoria com os educadores(as) de projetos sociais e 

educadores(as) que estão na escola. Percursos sinalizados por uma microestética do 

cotidiano. 

Para esta elaboração dissertativa, lanço mão da abordagem nomeada Histórias de 

Vida e Formação, proposta por Marie-Christine Josso (2002). Trata-se de uma forma 

diferenciada de conhecer e apropriar-se de aspectos relevantes de situações educativas, 

haja vista que os processos de formação por ela focados, em se tratando 

necessariamente do ponto de vista de quem aprende, dar-se-ão a conhecer em interações 

com outras subjetividades. 

A emergência da perspectiva biográfica relaciona-se ao meu entusiasmo pela 

singularidade dos sujeitos aprendentes, pelo aspecto experiencial vivido pelos 

educadores, pela sensibilidade às histórias dos sujeitos da pesquisa, situando-se no 

movimento de idéias propagadas na segunda metade do século XX oriundas da 

preocupação (da parte dos educadores) com as complexidades dos processos de 

formação. Com um foco voltado para o sujeito e para sua autoria, as histórias de vida 

introduzem uma visão mais aberta e menos determinista em diversas áreas de 

conhecimento no sentido de pensar a pessoa: no campo da Psicologia e da Educação, 

Carl Rogers e Paulo Freire preparam o terreno para que numa dimensão do interesse 

biográfico se pensasse uma abordagem de formação do ponto de vista do aprendente, 

termo usado por Josso (2004) para dar evidência ao ser que aprende, diferenciando-o de 

aprendiz – um dos graus de aprendizado das corporações de ofício medievais.  

Estamos lidando, neste caso, com histórias que evidenciam experiências 

formadoras que se dão por meio de aprendizagens que articulam fazeres, 

conhecimentos, significados, valores, em situações que oferecem a oportunidade de uma 

presentificação de si e do outro, por meio da mobilização de uma pluralidade de 

sentidos. A construção de narrativas, aqui, além de significar a narração de si mesmo, 
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pressupõe uma experiência formadora em potencial, considerando-se que, nesta ação, a 

própria identidade é questionada nos momentos de elaboração das histórias de vida e 

suas expansões expressivas. Estas narrativas escolhidas como instrumento de 

investigação, por circunscreverem-se numa perspectiva de apreensão e compreensão da 

realidade vivida, têm sido cada vez mais utilizadas como técnica de metodologia 

qualitativa, evidenciando-se no decorrer dos capítulos. 

Em se tratando dos procedimentos da pesquisa, constituída inevitavelmente em 

uma práxis de observação participante, por me incluir como personagem das histórias e 

lugares de pesquisa, lanço mão da realização de entrevistas iniciais semi-estruturadas, o 

que me possibilita o acesso a informações com relativa profundidade e à formação de 

um corpo de textos (SKYMANSKI,2010). A idéia dos Círculos de Cultura, de Paulo 

Freire (1987), já conhecida em sua performance aplicativa de caráter sócio-político-

cultural e afetiva, será mediada por vivências relacionadas à arte, podendo constar de 

poesia, música, bordado, dança, priorizando momentos de encontros coletivos com os 

educadores, fornecendo dados complementares às entrevistas, para as análises 

posteriores e articulando-se de forma particular e especial à metodologia de histórias de 

vida. 

Outro instrumento de análise, fundamental, são os registros escritos em forma de 

trechos reflexivos que vou atrelando ao texto maior, que funcionam como suporte 

reflexivo, analítico e avaliativo de toda a trama do percurso, chamados de Jornal de 

Pesquisa (BARBOSA, 2010). Os escritos do Jornal de Pesquisa resgatam  uma prática  

desenvolvida em movimentos de interioridade e funcionam também como exercícios de 

interpretação do vivido, que se reconstrói no presente. Sendo dispositivo criado na 

pesquisa e processo de apreensão de saber, o Jornal de Pesquisa é um instrumento que 

possibilita um olhar sobre nós mesmos, pois ele torna-se parte facilitadora de uma 

construção interna que ocorre em um tempo diferenciado, o tempo da pesquisa. Tempo 

que permite nos percebermos constituindo-nos de forma singular, como seres de 

criação, de produção de si e de ligação com o outro e com o meio. Este instrumento será 

pormenorizado no segundo capítulo. 

Ainda, sendo um dos objetivos da pesquisa dar visibilidade à estética do 

cotidiano desenvolvida pelos sujeitos, o uso de fotografias tem uma função 

indispensável, não apenas para ilustrar, mas principalmente como texto facilitador do 

diálogo e das interpretações minhas e as do próprio grupo, aqui amplificadas, portando 

fazeres e caminhos autoformativos. 
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Avançando mais, o diálogo numa perspectiva teórica é imprescindível para 

qualquer abordagem de pesquisa em educação, e contribui fundamentalmente para 

aprofundar, afirmando ou negando, nossas escolhas, inicialmente intuitivas, orientando-

nos para descobertas epistemológicas integradoras do ser pesquisador em sua prática. 

Neste momento, tento situar de maneira mais abrangente alguns dos autores que 

contribuem efetivamente para a apropriação do campo de investigação proposto na 

presente pesquisa, considerando importante mencionar aqui as abordagens que se 

apresentam como base ou fonte de desdobramento para outras discussões que, 

agregando valor às categorias de autoformação e microestética do cotidiano, vão me 

permitindo inserir as leituras do campo empírico da pesquisa como elo que vai 

constituindo uma tessitura única. Caminho que nos leva ao envolvimento nesta práxis, 

como construtores(as) de um novo paradigma, assentados no compromisso intelectual 

com a compreensão da formação do sujeito educador em suas múltiplas facetas e 

implicações. Sobretudo, devo tentar situar a criação de si junto a uma microestética do 

cotidiano, um fazer que recria os mundos da vida comum e coletiva. Neste sentido, 

Macedo (2010) colabora comigo para suscitar reflexões quanto aos conceitos de 

compreensão e formação: ele nos incita a considerar estes fenômenos como 

implicadores da própria existência do ser em sua inteireza. Traz-nos, ainda, a necessária 

chave da autoria e da autoralidade, como lugar fundamental para se olhar os fenômenos 

da (auto) formação do “tornar-se educador”, que aqui abordaremos em sua relação com 

a microestética do cotidiano. .     

Warschauer (2001) me dará também referências básicas sobre autoformação: 

dela, elegerei a autoformação como reflexividade e experiência. Também buscarei nela 

referências sobre os projetos sociais como movimentos de autoformação dos sujeitos, 

assim como a perspectiva da autoralidade, aqui vista como um exercício contínuo que 

implica construção crítica e processos criativos. 

Aqui se faz necessário dialogar com Fayga Ostrower (1987) e suas construções 

teóricas sobre criatividade e processos de criação, aspectos que julgo fundamentais em 

um processo de formação. Ostrower não encara a criatividade como propriedade 

exclusiva de alguns raríssimos eleitos, mas como potencial próprio da condição do ser 

humano. Richter (2003) estudou a microestética do cotidiano a partir de um grupo de 

mulheres, onde a microestética valorava o fazer humano. Em seu trabalho de 

pesquisa/ação, Richter atenta aos valores e fazeres femininos, considera a função e a 

organização dos modos de apreensão de artefatos feitos por mulheres e sua função e 



15 
 

recepção se integram para designar valor estético, cultural, político, social, educacional. 

Seu estudo me subsidiará com os aportes sobre microestética do cotidiano enquanto 

possibilidade de constituição de subjetividades e fazer artístico, ao passo que Pereira 

(1996) me apontará o caminho da estética da professoralidade: a estética do ato de estar 

sendo professor. A tese de sua autoria colabora ao evidenciar os aspectos fundantes da 

microestética, passando por questões esclarecedoras quanto à subjetividade, em seu 

lastro cotidiano, na vida do educador. Freire (1987) nos oferece a reflexão sobre uma 

mudança qualitativa da percepção de mundo, que passa necessariamente pela inserção 

na práxis, ancorada na dialogicidade, como essência da ação educativa para a 

emancipação de homens e mulheres: um modo de construção de saber que guia a 

produção teórica do professor sobre seu fazer cotidiano.  

Assim como Freire, seguindo uma mesma linha de afinidade, Maturana (2004) 

propõe compreender o curso de nossa história como seres humanos, lançando um olhar 

para a trajetória histórica do emocionar humano. Para Maturana, tal trajetória só se 

revela se observarmos a mudança das conversações que surgem do emocionar, bem 

como as circunstâncias que dão origem a novos emocionares, como culturas de base 

matrística, aspectos que poderemos perceber ao nos depararmos com os espaços da 

pesquisa e com as narrativas dela advindas. Trazendo a reflexão sobre as culturas de 

base matrística e patriarcal, o autor critica o modo como o masculino, com sua 

dominância, se erige no mundo moderno e evidencia formas de se trazer de volta um 

universo submerso que o emocionar-se das culturas propõe, quando escuta o feminino 

na história. 

Seguindo a dimensão das relações entre os sujeitos da pesquisa, ao abordar 

oportunidades formativas dentro e fora da escola, devo debruçar-me sobre o tecido da 

cultura, como também devo acolher suas reflexões sobre identidade como conceito 

plural nas experiências modernas e, nela, sobre as tensões entre cultura popular e classes 

sociais, sem reduzir o simbólico ao social, como evidencia Hall (2003).  

Mário de Andrade (1938) nos oferta a idéia de artesania como o núcleo 

ensinante da arte que permeia o universo dos fazeres da microestética do cotidiano e que 

devo relacionar e contrapor aos aspectos de si e das obras. 

A discussão quanto à invisibilidade do fazer artístico feminino e suas relações 

com os vínculos de poder é traçada com base em Guacira Louro (1997). A autora dá 

especial atenção ao modo como os sujeitos, em relações sociais atravessadas por 

diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, vão construindo suas 
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identidades, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas 

formas de ser e de estar no mundo. 

Todos esses autores e autoras estarão interagindo com os lugares, com homens e 

mulheres que traçam este percurso junto a mim, e a outros que me levam, na pesquisa. 

Trago também Clarice Lispector (2004), seja por ela mesma, seja pela poesia, seja pela 

tentação de criar um universo próprio de apropriação da(s) histórias aqui narradas, que 

seja um convite à percepção de si como uma leitura que implica, em alguma medida, em 

reinvenção. Embora não os mencione aqui, busco ainda trazer outros autores e autoras a 

esta roda aberta ao manancial de vida da pesquisa. 

 

Quadro de matérias 
 

Refletir sobre experiências de autoformação que acontecem dentro e fora da 

escola, tomando como ponto de partida minha própria trajetória enquanto educadora 

significa, de certa forma, enfrentar um modelo cartesiano que apregoa há séculos um 

olhar que privilegia a análise da exterioridade dos fenômenos. Face a isso, diferencio-

me desta perspectiva, pois  trato de uma análise que abarca os processos de construção 

de vias da autoralidade, que re-introduz a mim e aos educadores(as) envolvidos(as) 

como autores(as) sujeitos de um percurso autoformativo diretamente implicados no 

apreender. Proposta que poderá cooperar com a construção das perspectivas em 

educação que valorizem a micro-estética elaborada no cotidiano de trabalho do 

educador. Divido, portanto, este trabalho em três momentos, para que possam, 

complementarmente, contemplar as diversas pessoas, experiências e lugares.     

Neste sentido, o primeiro capítulo trata de uma das representações de minha 

autoformação que acontece com o grupo de mães bordadeiras do Jardim Iracema. Para 

chegar a elas, analiso episódios de minha história de vida, em reflexões de caráter 

autobiográfico, que revelam instrumentos de compreensão, antecipação, ação, 

verbalizados como a reflexão pessoal que faço, enquanto partícipe de um grupo 

feminino, seguidos de elementos reflexivos quanto à questão da formação. Tomo como 

imprescindíveis, de início, o recorrente questionamento: de que maneira os processos 

formadores que acontecem fora do âmbito acadêmico me instituem enquanto 

educadora? 

     Os estudos de Warschauer (2001) se debruçaram sobre a formação em rede, 

dentro e fora da escola. Neles, encontro alento para construir uma ponte (fonte?) sobre 
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mim, que percorro como educadora que pensa sobre seu próprio percurso de vida, 

investiga as questões da formação e procura caminhos de mudança. Ainda neste 

capítulo, busco resposta para a questão: Pode a microestética do cotidiano lançar 

perspectivas de possibilidade de reconstrução de si e de renomeação da existência pelo 

fazer feminino? Richter (2003), ao pesquisar a microestética com um grupo de mulheres 

em seus fazeres manuais artísticos, colabora com o estudo sobre a estética feminina do 

cotidiano, ampliando o conceito de arte, comumente utilizado na escola, para um 

sentido mais amplo de experiência estética. 

Afastando o olhar de uma natureza mais individual, no segundo capítulo, 

amplio-o para narrar processos formativos de uma educadora, que se ofertam como uma 

história que se passa em uma escola de Ensino Fundamental, revelando a práxis de uma 

educadora da biblioteca. Pelo contato direto com ela e as crianças, em sua experiência 

de formação e partilha, procuro desvelar os caminhos de criatividade e autoria que por 

ali são percorridos. 

    Ostrower (1987) nos faz atentar para o fato de que a criatividade e os 

processos de formação não se constituem apenas como elaborações teóricas. Ao 

contrário, a autora esboça claramente a presença da vivência concreta no fenômeno da 

criação, corroborando a pesquisa em questão. Assim é que, com um foco voltado para a 

educação escolar, busco entender como, experimentando a si mesmo, apesar dos limites 

institucionais e do enfrentamento das diferenças, o(a) educador(a) constitui  um 

caminho  próprio de autoralidade, ao mesmo tempo em que (re)constrói sua  

autoformação, autorizando-se para isso. 

O terceiro capítulo visa revelar em particular o aprendido com o outro pela 

tessitura da análise da experiência de reconstituição do reisado na comunidade do 

Ancurí, na qual a autoformação do(a) educador(a) se dá dentro de projetos sociais e 

chega às ruas. Aqui seus percursos são apresentados como campo de (auto)formação. 

Enfoco cultura (HALL, 2003), nesse lugar, como meio para revelar a estética do 

cotidiano, considerando não existir uma unidade prévia ou uniformidade que aglutine 

todas as manifestações materiais e espirituais do povo brasileiro, implicando a 

diversidade cultural nas diferenciações do saber fazer. Este capítulo discute a 

experiência como cultura, apreendidas no coletivo, onde a memória, pelas recordações 

da comunidade, caracteriza um processo de formação. Seguimos narrativas de um 

educador social no percurso da re-criação de um reisado popular. Na busca pela 

reconstituição desta história, o diálogo aqui se faz presente trazendo-nos a reflexão 



18 
 

sobre a formação no seio da educação popular, em um lugar representativo de um 

movimento social (GOHN, 2010). 

A conclusão tenta recuperar a interseção dos espaços inscritos e trata das 

reflexões advindas dos círculos de cultura, realizados por mim e pelos educadores que 

compõem estes espaços, na tentativa dialógica de fazer uma escuta das leituras sobre 

nossos processos formativos. Desvelo, ainda, a compreensão que recompõe o vivido, 

revelada na experiência ocorrida na escola e nos projetos sociais, como mares (riachos) 

que, também em mim, desaguavam e se diziam. 
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Meu avô 
 
Meu avô dava grandeza ao abandono. 
Era com ele que vinham os ventos a conversar. 
Sentava-se o velho sobre uma pedra nos fundos do quintal 
E vinham as pombas e vinham as moscas a conversar 
Saía do fundo do quintal para dentro da casa 
E vinham os gatos a conversar com ele. 
Tenho certeza que o meu avô enriquecia a palavra abandono 
Ele ampliava a solidão dessa palavra. 
E as borboletas se aproveitavam dessa amplidão para voar mais 
longe.                                                                 
                              
 
                                        (Manoel de Barros) 
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Figura 1: 

 
 
 

 
 

Bordado de D. Maria da Luz 
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Capítulo I – PRIMEIRO CENÁRIO 

 
1 Modo de bordar: Da infância que tive à educadora que se gesta 
 
 
 
 

“Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, 
um poema, uma tela, uma canção, um livro tem por trás de si uma única 
razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um 
poema, um livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados por 
múltiplas razões de ser de que algumas estão mais próximas do ocorrido ou 
do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão de ser.”   

                                                                                                                Paulo Freire 
 
            

Chego à compreensão de que a busca e escolha de uma temática ou abordagem a 

ser pesquisada na esfera acadêmica dificilmente estará dissociada de nossa pesquisa 

pessoal, dos caminhos percorridos e de nossos processos de construção em um viver 

compartilhado. A escolha de um tema tem relação direta com nossas buscas, entre 

conflitos, dúvidas e achados e com os significados que damos a elas. 

Em processo permanente de constituição do ser-educadora, cultura e arte desde 

cedo despertaram paixões em mim enquanto pesquisadora-artesã-fruidora que buscava 

na própria história as fontes que revelassem o seu caráter mobilizador e as 

metamorfoses que aconteciam na formação minha e dos diversos educadores(as) junto 

aos(as) quais trabalhei nos vários espaços educativos. Assim é que, dentro e para além 

dos muros da escola, se alternavam e revelavam-se espaços de formação, em 

experiências que priorizavam a mediação da narrativa e da arte. Neste processo, 

componentes objetivos e subjetivos misturavam-se dando qualidade às experiências, 

carregadas de valores estéticos que me constituíam como ser cultural, com potencial que 

se vincula a outros potenciais conscientes e sensíveis que, neste trajeto, se 

diferenciavam cada um. Como afirma Fayga Ostrower (1987): 

O comportamento de cada ser humano se molda pelos padrões culturais, 
históricos, do grupo em que ele, indivíduo, nasce e cresce. Ainda vinculado 
aos mesmos padrões coletivos, ele se desenvolverá enquanto individualidade, 
com seu modo pessoal de agir, seus sonhos, suas aspirações e suas eventuais 
realizações (p.12). 

 

Nessas buscas, experiências e não só obras se partejavam: a nós próprios nos 

produzíamos, nem tão silenciosamente. 
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       O cotidiano, na infância, esteve carregado de uma estética que produzia em 

mim profundo encantamento, porém desprovido da compreensão do real valor quer seja 

das manufaturas do avô sapateiro, das costuras em pedacinhos de retalhos coloridos da 

avó, das músicas de todo mundo ouvidas nos variados vinis comprados por minha mãe, 

ou ainda nas histórias narradas por ela para nós, à noite, e também das brincadeiras na 

rua. Alimentos, odores, sabores e saberes, movimentos, afetos diziam de uma cultura ou 

de diversas que iam nos constituindo: a sabedoria empírica dos avós vindos do sertão, 

lugar onde necessidades orgânicas e necessidades morais parecem indivisíveis, junto às 

quais corpo, trabalho e crenças convivem entrelaçados pela força das obrigações  

diárias, aliando-se a novos costumes gerados pela forçosa migração para a capital que, 

pela cruel carência de alimento e trabalho, quase assemelha-se à diáspora africana. 

          Neta de avós vindos do sertão e do litoral, filha de um homem negro e de uma 

mulher branca, tinha desde a convivência com eles, elementos que diziam da cultura 

popular no nosso cotidiano. Em uma das casas ou moradas, com seus santinhos e 

andores, resguardavam-se todos os dias santos, nenhum passava despercebido. Fomos 

ensinados a fazer promessas a diversos santos, quando um desejo parecia difícil de se 

realizar, ou ainda por um feito que porventura houvesse desagradado ao Divino. 

          Pude viver, em um passado presente, noites do mês de junho comendo batatas 

doces assadas na brasa de uma fogueira acesa, defronte de nossa casa, aquecida pelas 

mãos já trêmulas de meu avô. O cheiro da fumaça, o fogo baixinho, reluzente 

iluminando a terra, em agradecimento pela colheita, foi mantido durante toda minha 

infância, deixando marcas ancestrais. 

          A comida de minha avó, de todo dia, tinha um aroma muito especial: só se 

usavam temperos vivos, frescos, nada de condimentos industrializados; muita cebola, 

muito cheiro verde, muito tomate e gerimuns, vendidos nas diversas bodegas perto de 

casa, anotados nos rabiscos dos cadernos dos fiados. Uma tapioquinha branca fininha 

pela manhã era uma delicadeza de minha avó, que as revirava com destreza em sua 

velha caçarola trazida do interior em suas malinhas surradas pelas várias viagens feitas 

pela família de itinerantes (ou retirantes) sempre em busca de pousos mais estáveis.  

Vivendo na capital, a cidade natal nunca seria esquecida e estaria sendo ainda uma vez e 

sempre amada como referência de vida. E mesmo a presença paradoxal da televisão – 

trazendo em grande medida um pseudo-lazer pela forma totalizadora como exclui 
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modos de ser – não retirava o tempo de cada um de criar, nem os acréscimos dessa 

herança. 

A vó costurava a mão, o vô consertava sapatos, fumava seu cigarro de palha. 

Fazia a barba, deixando à mostra apenas um bigodinho ao modo de Monteiro Lobato e 

cortava unhas com uma faquinha afiada que parecia canivete. Usava muito perfume nos 

cabelos antes de dormir, para o caso de sonhar que estava em uma festa, dizia. 

Assoviava tranqüilo, quando limpava o quintal, ou quando, à sombra de uma grande 

mangueira, sentado, lembrava de um tempo não menos difícil em seu baixio, lá pras 

bandas do Crato, numa terra onde se alternavam tempos de secas e desemprego, farturas 

e colheitas, em um tempo em que também se sonhava. Interpretava as informações que 

a natureza lhe fornecia quanto às fases da lua, aos ventos e chuvas e nos orientava, 

geralmente acertando. 

 

Figura 2: 

                      

Colete costurado a mão – Vó Santana (1980) 

 

Pelo olhar de Bosi (1992), estamos falando de uma filosofia subjacente a toda 

cultura radicalmente popular. Ele refere-se ao contexto do homem pobre:  

“[De onde] lhe vem um realismo, uma praticidade, um senso vivo dos limites 
e das possibilidades da sua ação, que convergem para uma sabedoria 
empírica muito arraigada, e que é a sua principal defesa numa economia 
adversa” (p.325).  
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Tudo isso acontecendo na periferia de uma grande capital, reduto da migração de 

descendentes de pais oriundos do sertão. Berço, também, não por coincidência, da maior 

parte das crianças que estudam na escola pública. Cria-se assim, uma relação de 

identidade pelo vivido, partilhados na cultura? 

     Muitos de nós, nordestinos, somos em meio a uma rica vida e imagética 

ancestral, aprendizes de uma cultura com fortes matizes indígenas, negras e caboclas, 

que apesar de processadas por anos de colonização e resistência, se expressam em 

fragmentos do cotidiano de alguns ou em grande parte da vida de parcelas da sociedade. 

Mesmo com o desgaste exploratório das culturas de massa, estas condições de ser 

insistem em permanecer nas ações corriqueiras da vida do povo. Sobre elas, me 

debruço. 

       Assim, com os sentidos voltados para os significados do visível e mesmo do 

invisível, o reconhecimento de que estes elementos já eram prenúncios constitutivos de 

uma formação se faz sutilmente. A intuição colabora no fazer-se entender de um ser em 

formação a partir das reais condições existenciais, envolvendo história e projetos, 

potencialidades e experiências, em meio a incompletudes e errâncias que também são 

partejadas. Via-me, principalmente, profundamente implicada em desejos de fazeres e 

devires, quando me deparando com minhas próprias lacunas que caracterizam a nossa 

singularidade existencial, constatava a necessidade de estar permanentemente 

interpretando o jogo dialético no qual me situava entre interioridade (como me via e 

pensava inserida em meu mundo) e exterioridade (como estabelecia relações com o 

meio e com os outros, a partir desse sentir). Em Pereira (1996), recupero este sentido e 

invisto nos quase-lugares de mim onde se gesta o novo:    

Ao me deparar com as minhas próprias lacunas, a princípio desprezadas, 
iniciei a investigação de seu conteúdo e pude perceber que elas eram quase-
lugares onde se processava o desenhamento das novas formas de mim. Elas 
são a expressão do desarranjo e rearranjo das figuras identitárias que me 
constituíam, isto é, pude perceber que, de vez em quando, a um 
acontecimento ou conjunto de acontecimentos suficientemente fortes para 
botar abaixo o que eu vinha sendo, sucedia uma lacuna, um período de 
instabilidade e movimento que resultava em uma nova figura, novamente 
provisória. Muitas vezes, essas lacunas foram curtas e rapidamente 
preenchidas por algum modelo disponível, algum clichê; outras vezes, são 
lacunas vertiginosas, cheias de resistências, fugas, estertores e batalhas. 
(PEREIRA, 1996, p.58) 

 
     O que para Pereira eram batalhas, para mim, significam etapas de caminhos 

margeados de prazer e dor: tomar parte de descobertas em contatos com homens e 

mulheres de tantos lugares se tornou partilha imprescindível que foi constituindo meu 
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ser educadora, em sinuoso e inacabado compasso de formação, como se poderá ver. É 

assim que penso pesquisa: deixando ver seu aspecto construtivo e, nele, desvelo como 

eu mesma estou implicada no que vejo. 

 

1.1 A delicada tarefa de carregar o prato azul pombinho: compreensão da 

formação pelo despertar para a estética do cotidiano 

 

Minha bisavó – que Deus a tenha em glória – 
sempre contava e recontava 
em sentidas recordações 
de outros tempos 
a estória de saudade 
daquele prato azul-pombinho. 
Era uma estória minuciosa. 
Comprida, detalhada. 
Sentimental. 
Puxada em suspiros saudosistas 
E ais presentes. 
E terminava, invariavelmente, 
depois do caso esmiuçado: 
“– Nem gosto de lembrar disso...” 
É que a estória se prendia 
Aos tempos idos em que vivia 
Minha bisavó 
Que fizera deles seu presente e seu futuro. 

(O prato azul pombinho - Cora Coralina)1 

 

As histórias carregam seu passado e seu futuro; acendem-se no seu presente. 

Mostram caminhos de ser e fazer – essas artes da autoformação de cada um. A história 

do Prato Azul Pombinho, história para ser ouvida com olhos, nariz, boca (com todos os 

sentidos), conta de um caro prato remanescente de relíquia familiar, herdado pela 

bisavó, matriarca. Zelado, quando não em uso, quase relicário, “último sobrevivente de 

um aparelho antigo de 92 peças”. 

Em aparecendo quebrado, resta a culpa à pequena menina, apontada e condenada 

por seus antecedentes de malinação infantil, não favorável ao olhar do adulto. Porque 

chorava, enternecida com a perda, pela quebra do prato e da doce história contida nele e 

que acompanhava sua infância, soa-lhe a condenação.  Cabe-lhe o pesado e doloroso 

                                                 
1 Trecho do poema O PRATO AZUL POMBINHO, da escritora goiana Cora Coralina (Editora Global, 
2001). 
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castigo: carregar em seu frágil colo de menina um caco do prato, preso, pendurado a um 

cordão. 

Buscando assim, histórias como as de Cora, apreendidas de mulheres-meninas, 

levadas comigo para os cantos de aprender, vou misturando-me a elas e constituindo a 

casa de onde parto, portanto, o lugar primeiro de nutrição de valores, afetos e 

ensinamentos cujos ingredientes foram recolhidos do próprio cotidiano – entendido 

como autoformador – e que se configura muitas vezes a partir de um recordar. Assim é 

que busco tecer o olhar da pesquisa em meio às lembranças da menina inquieta, tímida, 

sensível, inábil muitas vezes, como que carregando às mãos a delicada relíquia do prato 

azul pombinho, cara herança da (des)encantada Cora, quando nem tudo se encaixa 

dentro de um molde de interpretação e o mundo adulto, movido por uma pulsão própria 

para ensinar o “que é certo”, pouco se atenta para o olhar e os  sentidos de pequenos 

meninos e meninas. 

Tomada pelo gosto doce e encantado das histórias ouvidas e vividas, também 

estrada-guia da minha  formação futura, carrego  ainda inquietações e questionamentos 

quanto à postura da escola diante das constantes conquistas de aprendizados e 

experiências de nossas crianças dentro e fora dela. E vou delineando veredas em meu 

caminho, ao perguntar também como a escola reconhece a diversidade cultural que lhe 

dá forma e a constitui. A estética que se cria e recria no cotidiano de crianças e adultos, 

recriando-os, relaciona-se com a formação do educador que se autoforma dentro e fora 

da escola? 

Estas são indagações que também me guiam pelos diversos espaços de formação 

pelos quais peregrino bordando, em meio às meadas de linhas matizadas, de riscos 

floridos e cores em formas de ser, seja com o grupo de mulheres das muitas 

comunidades da periferia inaugurando a proposta de produção, consumo e vivência 

alternativa ao modelo capitalista – a sócio-economia solidária – seja com o grupo de 

mães com oficinas de sensibilização e arte em projetos sociais ou ainda com crianças e 

jovens desenvolvendo oficinas de arte e estímulo à leitura. Assim, posso anunciar que 

este espaço com um grupo de mulheres que bordam constitui um campo de estudos 

desta minha pesquisa.  Mas foi na experiência primeira com a Educação de Jovens e 

Adultos, pelo Serviço Social da Indústria, junto a trabalhadores da construção civil, da 

metalurgia e com mulheres castanheiras, que a prática de educação iniciou a interrogar 
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conscientemente à minha formação, aflorando também o inconsciente, mostrando-se 

como caminho de intervenção e escolha existencial. 

Posso dizer que a experiência do SESI representava uma profunda imersão em 

um intenso percurso de ensino-aprendizagem, imbuído de distintos significados para as 

diversas pessoas envolvidas. Para os homens e mulheres enquanto alunos e alunas, isso 

representava a realização de um “sonho” e de uma exigência que, pela ausência, os 

tornava “menores”: Aprender a ler e escrever, não pegar o ônibus pela cor, ensinar a 

tarefa escolar aos filhos. Para mim, desde aí se configurava a inserção em um universo 

de formação e inter-relações incomparável quanto à dimensão aprendente. Para as 

empresas que aderiam à proposta, só mais tarde me chegava a clareza, representava 

ainda o que seria resquício da Revolução Industrial: a exigência de maior conhecimento 

por parte dos trabalhadores, para uma melhor otimização de seu desempenho, diante da 

criação de técnicas sempre mais sofisticadas de produção industrial. Dessa forma, “ler e 

escrever torna-se então um fator determinante para o manuseio de máquinas mais 

sofisticadas e para melhor enquadramento nas modernas organizações” (DUARTE 

JÚNIOR, 1991, p.30), além de implicar em uma maior redução de custo e de 

desperdícios. Se isso acontecia, a reação a esse estado de coisas também se dava. 

   Caminhos novos se evidenciavam, pois, mostrando-se ora em conflitantes 

contrastes, ora em elementos agregadores dos conhecimentos lidos, refletidos e 

discutidos na academia e que juntos geraram experiências marcadamente intensas 

enquanto aprendizados sócio-político-afetivos. Instrumentos de confirmação do 

fundamento imprescindível da necessidade da ação-reflexão-ação em toda e qualquer 

prática educativa. Nos meus caminhos de formação, eu confirmava a máxima freireana 

de que somos inexoravelmente aprendizes-educadores e educadores-aprendizes, na 

medida em que “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 

ensinar “(FREIRE, 1996, p.26). 

No entanto, em costura com a experiência do aprendizado em comum, em 

família e comunidade, se adentra na escola formal. É ela um novo ponto de partida: 

quase tudo e quase todos passam por ela. Nela, as políticas públicas têm um porto 

seguro em demandas e necessidades, e embora não se efetivem na íntegra, é por meio 

delas que os sonhos de inclusão e de uma educação democrática e de qualidade insistem 

em se fazerem acreditar. 
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       Na escola formal, acalentamos sonhos de ser. Nela, fomos formados e para 

ela alguns de nós opta por voltar, para enveredar por todas as suas quase tortas ruas e 

becos, salas e corredores, passíveis de inesgotáveis encontros de prazeres e dores, para 

os quais somos solicitados a intervir, razão de nossa presença ali. Para ela – a escola 

formal – volto-me nesta dissertação e nela constituo, pois, novo (o segundo) campo de 

estudo na pesquisa. Entre muitos desencantos, algumas possibilidades de existir. Somos 

afetados pelo desejo da ação e da criação nesse conviver da escola: 

 

A escola é o lugar no tempo do menino, no tempo da menina. 
Lugar do encontro-riso, encontro-medo, encontro-dor, encontro-amigo. 

“Menino, fala baixo.” 
“Menina, fica quieta.” 

“Menino, escuta, menino.” 
“Menina, fecha as pernas.” 

Ah, menino! 
Ah, menina! 

Quando é que nós vamos aceitar que o tempo de vocês é MAIOR QUE A ESCOLA? 
O tempo-criança é a própria vida que brinca, xinga, chora, abraça e  

Escoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorre. 
(Jornal de Pesquisa)2 

 
Pensar autoformação, nesses campos de dizer, parece significar, de início, 

escolher outros atalhos? Na verdade, alguns minimizam dores sentidas nas relações que 

estabelecem com a escola pública, agudizadas por uma formação incipiente quanto às 

verdades do que vem carecendo tal lugar. Implica também uma retomada do sonho 

socialista de lutar na direção de um sistema único de ensino que nos guiasse a formas 

mais humanizadoras e a oportunidades igualitárias de intervenção no mundo. 

Havia (e ainda escuto) em mim a necessidade clara de estabelecer com o vivido 

um novo significado, que não nega a importância e o valor que a escola ocupa em 

minha existência, mas lança um olhar para o passado, retomando-o no presente, 

legitimando o desvelamento de uma oportunidade potencialmente formadora, que se 

erguia nos caminhos que eu cruzava: 

 
O fato de estar re-significando as experiências vividas na escola, percebendo-
as de outros pontos de vista e enfatizando que, a despeito das intenções dos 
professores, é o aluno que atribui sentido ao que vive na escola, não significa 
que as práticas escolarizadas sejam ilegítimas (WARSCHAUER, 2001, p. 
36). 

 

                                                 
2 Poema de minha autoria, intitulado O MENINO. A MENINA. O TEMPO. (2006). 
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Compreender a formação insinua-se como necessidade, a descortinar de maneira 

inevitável a reflexão sobre o ser que aprende, sobre o eu aprendente, do qual também 

trata Macedo (2010): 

(...) compreender é muito mais do que entender, é muito mais do que um 
trabalho cognitivo e intelectual de explicitação, é saber inclusive que o ser 
aprende contextualizado, referenciado: que aprende afetivamente, que a 
afetividade aprende, que o corpo aprende, e que, ao aprender, lutamos por 
significados, numa bacia semântica, social e culturalmente mediada: é tratar  
compreensivamente com toda a existência se colocando em movimento, em 
mudança, via sua itinerância de aprendizagens e experiências em formação, 
como uma totalidade em curso, em estado de fluxo (p. 29).  

 

A formação, portanto, plasmando-se em um momento histórico e 

contextualizado, dá-se a compreender explicitando-se no acontecer do que se gesta no 

ser e aí desvela-se também como autoformação. Autoformação que é um aprendizado 

de si, em toda a sua totalidade, do ser paradoxal, ambivalente, contraditório que somos e 

que se move, mobiliza e aprende.  

Aprendizagem manifesta acontecendo no decorrer dos diversos percursos e 

tempos, propositiva de experiências do ser essencialmente em relação, por isso, 

mediadora de situações e processos.   

Diz-se da formação: uma busca de compreensão do mundo e de si, expressa em 

uma forma singular de interpretar a vida, constituinte de identidades que se movem e 

formam-se ao longo de toda a existência. Reconhecer nesta busca o status de ator/atriz e 

autor/autora de si enquanto ser em formação insere-se em reconhecer-se como produtor 

e produtora de seu próprio saber. Uma necessidade existencial revelando-se como 

proposição. 

Cabe, neste momento da construção da pesquisa, que desvelo como um 

partejamento, contextualizar a formação à qual me refiro, situada no contexto da 

sociedade pós-industrial, compreendida a partir do espaço pedagógico-curricular, 

extrapolando-a para novos e possíveis espaços e modos formativos, configurando-se nas 

relações estabelecidas com o conhecimento, com o aprendizado, com o outro, 

implicadas com o eu aprendente. 

Por tratar-se de um fenômeno complexo, portanto sistêmico, na concepção de 

Macedo, a formação só poderá ser compreendida por um conjunto de reflexões 

relacionadas que possam ultrapassar “a preocupação apenas com o aprendizado pautado 

na capacidade de se reproduzir bem ou não conhecimentos ensinados ou não” 
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(MACEDO, 2010, p.49). Não significa que a formação em si seja simplesmente uma 

capacitação, um treinamento ou um repasse de informações, como se costuma reduzir:  

 

... a formação se realiza na existência de um ser social que, ao transformar em 
experiências significativas os acontecimentos, informações e conhecimentos 
que o envolvem e envolvem suas relações, nas suas itinerâncias e errâncias 
aprendentes, ao aprender com o outro, suas diferenças e identificações 
(heteroformação/transformação), consigo mesmo (autoformação), com as 
coisas, os outros seres e as instituições (ecoformação), emergira formando-se 
na sua incompletude infinita, para saber-refletir, saber-fazer e saber-ser, 
como realidades inseparáveis, em movimento, porque constantemente 
desafiadas (Op. cit, p.50). 

 

É esta idéia de implicação do sujeito em sua reflexão sobre formação, de uma 

identidade social e cultural se fazendo como formação, que pode realçar a importância 

central do compromisso, da responsabilização individual, social e cultural que venho 

buscando nos espaços vividos. Junto às pessoas que os constituem, com seus saberes e 

formas de aprender, com suas inteligibilidades, com suas formas de descrever e analisar, 

vejo que, na medida em que constroem a vida cotidiana, os sujeitos compreendem e 

resolvem seus problemas do dia-a-dia. É este sempre um caminho de leituras de si que 

envolvem escolhas, possibilidades, comprometimento de autorização e autoria, no 

sentido de fazer-se autor de si próprio. 

Sem ocultar o processo de desvelamento de minha formação e, portanto, de 

minha própria trajetória de conquista de autoralidade e autonomização, eu via na 

tradição autoritária de nossas experiências pedagógicas, atreladas a uma epistemologia 

de aprendizagem excludente, elementos que tornavam complexa e proporcionalmente 

desafiadora a conquista de autorias. Porquanto, reconhecia que, em se conquistando, ia 

se aderindo a um movimento de individualização e de subjetivação que ia me 

desvelando na formação vivida. Movimento único enquanto individual e, ao mesmo 

tempo, essencialmente interacional. 

Do olhar para os percursos autoformadores que me constituíam e da consciência 

da formação eu ia vislumbrando o delinear do objeto desta pesquisa e fazia nascer, 

escavando com as mãos a terra, entre dores e sonhos, o novo para uma estética que o 

cotidiano desde muito me solicitava: 

 
“O professor que opta por passar o dia todo na escola, perde em outras 
experiências estéticas externas. Mesmo os mais comprometidos não 
conseguem experimentar propostas de aprendizagens diversas que 
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relacionem-se com o cotidiano das crianças e da comunidade e as formações 
que chegam postas pelas secretarias de educação, não contemplam estes 
valores (estéticos). Falta aos professores um repertório de base, que pode 
estar nas feiras livres, nos centros culturais, na cultura popular do dia a dia.” 
(Jornal de Pesquisa) 

 
 

Este sempre foi um grande incômodo mobilizador de vôos para outros lugares – 

o da estética do cotidiano – na intenção de laçar sonhos que pudessem convergir para 

um saber de experiência feita. Busquei-os, aos vôos feitos e por fazer, a partir das 

escolhas e margens que se faziam prementes em meu caminho e que não podiam 

prescindir da necessidade do autoconhecimento, da criatividade e da satisfação pessoal 

em forma de ser e fazer, onde a sensibilidade e a dimensão estética estivessem 

presentes. Eu tentava me contrapor ao que Warschauer chama de outra lógica da 

competição, diversa da que se tece no autoconhecimento e vivência comunitária. Nas 

suas palavras: 

 

Profissionais que, pelas poucas oportunidades de autoconhecimento e de 
vivências comunitárias, correm o risco de, ao se inserir no mundo 
competitivo do trabalho, acabarem excluindo uns e formando outros para 
atuarem dentro desta mesma lógica de exclusão, entendendo, por exemplo, 
que a projeção individual é o único caminho para a sobrevivência. Lógica 
que tende a ser reproduzida entre seus “colegas” de trabalho e “logicamente’ 
também entre os alunos que formarão (WARSCHAUER, 2001, p.15). 

 
Desde sempre, agora eu via, buscava também, como observa Maffesoli, 

“pequenos prazeres do cotidiano, coisas que não precisam de projetos, de finalidades e 

objetivos, mas que dão o máximo de sentido ao movimento presente” (2009:42). Havia 

um sentido de percepção do homem (ou da mulher) simples e do saber do senso comum 

que eu tentava ir apreendendo e que, agora, na pesquisa, se revelava lugar de pergunta 

sobre minha autoformação. Um saber que permanentemente se recria, relaciona o que 

parece tão diverso e que eu não quero perder: 

 
(...) não mais funcionar sobre um saber (poder) a priori mas pôr em ação uma 
inteligência que, mais próxima de sua etimologia (intelligere), repousa sobre 
a capacidade de apreender a relação das coisas entre si. No caso, não mais se 
deixar obnubilar pela questão do “por quê” e atentar para a questão do 
“como” (MAFFESOLI, 2009, p.42). 

 
A uniformização nos jeitos de ser e estar, influenciada pelos meios de 

comunicação de massa, pelos modismos, pelo comércio, entra em colisão com a 

necessidade de dar outra forma à realidade, embelezando-a, em seus componentes 

objetivos e subjetivos. Esse fazer me desafia ao longo de um processo de subjetivação 



32 
 

que se configura nas manifestações estéticas que refazem minha/nossa singularidade e 

que, no trajeto da pesquisa, se tenta também desvelar. 

Com o olhar mais apurado, hoje, debruçando-me sobre mim para tecer a 

configuração de meu objeto de estudo, vejo que experiências no cotidiano expressas em 

valores afetivos, sociais, culturais encontrados em atividades ou atitudes que as colocam 

em uma esfera diferente do habitual me orientam, tendo a microestética do cotidiano seu 

lugar como este fazer diferente ou especial. Assim, investigo minha formação e, a partir 

desses caminhos, parto para refletir sobre a autoformação de educadores em 

diferenciados espaços de formação. 

Richter, citando estudo de Marcos Villela Pereira (1986), identifica estas 

experiências estéticas do cotidiano como microestética e anuncia que elas referem-se 

“ao modo como cada indivíduo se organiza enquanto subjetividade” (2003:21), 

diferenciando-se da Estética enquanto campo epistemológico e se pondo também como 

produto de uma subjetividade que quer instituir-se em contraponto a modelos 

homogeneizantes. Pereira (1986) assim as diferencia: 

 

Há uma Estética com E maiúsculo que nasce no século XVIII, como campo 
epistemológico independente, como disciplina. A ela vou me referir como 
macroestética. Há outra estética que se refere ao modo como cada indivíduo 
se organiza enquanto subjetividade. A ela vou me referir como microestética. 
Macro e micro, aqui, não são designações de quantidade ou extensão, mas se 
referem à natureza e à ordem de existencialização. (...) A macroestética é a 
institucionalização de formas atualizadas de viver a processualidade de 
estados radicais de ser (nomeados como o belo, a beleza, a criatividade, 
enfim). A microestética é a prática de arranjo e orquestração do coletivo de 
forças vivas que atravessam uma existência singular. (PEREIRA, 80/81). 

 

Com o interesse em re-conhecer esta microestética, escolho três cenários que 

propõem este sentimento de peculiaridade. Lugares que se mostram como caros espaços 

de convivência e aprendizagens de (auto)formação, onde a estética do cotidiano é 

vivenciada em fazeres deslocados do lugar comum, elencados cuidadosamente como 

cenários a serem pesquisados. São eles: o grupo de mães bordadeiras do bairro Jardim 

Iracema; o trabalho de uma educadora com a cultura escolar desenvolvido na biblioteca 

da escola Demócrito Rocha e a práxis de um educador que tece a reconstituição do 

reisado da comunidade do Ancurí.  

Assim segui, buscando acontecimentos, lugares e pessoas com quem estive 

interagindo e intervindo para poder gerar compreensões sobre autoformação e o modo 

como medra nestes espaços e contatos e se engendra a estética do cotidiano. Aos 
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poucos, fui percebendo pertinente a proposta metodológica de Marie-Christine Josso, 

nomeada por abordagem biográfica ou abordagem experiencial, dessa forma por ela 

retratada: 

 
Se a abordagem biográfica é um outro meio para observar um aspecto central 
das situações educativas, é porque ela permite uma interrogação das 
representações do saber-fazer e dos referenciais que servem para descrever e 
compreender a si mesmo no seu ambiente natural. Para  perceber como essa 
formação se processa, é necessário aprender, pela experiência direta, a 
observar  essas experiências das quais podemos dizer, com mais ou menos 
rigor, em que elas foram formadoras (JOSSO, 2004, p. 39). 

 
 
Elejo, portanto, a metodologia de Histórias de vida e formação, calcada nessa 

forma experiencial onde o sujeito pesquisador se percebe implicado no que vê. Piso, 

portanto, em territórios de reflexão sobre autoformação e suas especificidades, no tecido 

de histórias de vida que se cruzam, inicialmente, por conta de minha passagem por todas 

elas. Conscientemente, percebo-as e me inscrevo em um projeto maior de produção de 

conhecimento, instituindo-me como ser em emoção, criação e intervenção, à medida 

que reconheço no universo da pesquisa em que me movo agora, um alinhamento e 

produção de sentido compatível com as vivências.  

Optei, assim, por utilizar experiências que constituem trajetos autoformativos e, 

buscando seus fluxos, intento descrever situações vividas, idéias, acontecidos, afetos, 

transformações. Bricolagens na dança do ser e fazer, e estas histórias também falam de 

mim por representações, conhecimentos e valores, forma singular de falar sobre 

identidades e subjetividade, incluindo-nos junto a outros que a compõem. 

As dúvidas e conflitos que me guiam vão se transformando em enigmas que 

acompanham os percursos que se vão desvelando no contexto do meu problema de 

pesquisa, que envolve conhecer e compreender os processos e percursos de 

autoformação de educadores, que se realizam dentro e fora da escola. A problemática 

que devo deslindar é sobre como os processos de experienciação estéticos vinculam-se a 

esses percursos de autoformação do educador diante da invisibilidade histórica que a 

eles vem sendo concedida. Partindo deste grande veio, novamente explicito a questão 

para a qual direciono minha busca: como educadores e educadoras vivenciam sua 

autoformação na escola e nos projetos sociais quando mediados por uma 

microestética do cotidiano? 

Objetivos específicos mostram-se como dimensões importantes, correspondentes 

a cada capítulo ou espaço pesquisado, como sendo: primeiro, desvelar experiências do 
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feminino nomeadas como um fazer especial que compõem uma microestética do 

cotidiano com mulheres bordadeiras; segundo, refletir sobre os modos como se dão os 

exercícios de autoria e autoralidade nos quais está imbuída a microestética do cotidiano 

na escola; e, por último, descortinar os percursos relevantes que se tecem na trajetória 

de construção autoformadora dos educadores que atuam em um projeto social, em meio 

à experiência cultural e estética de reconstrução da brincadeira de reisado.      

Com o auxílio da literatura e da poesia que colaboram em sentido e beleza, 

amplio o olho estendendo a emoção e o entendimento da existência, como prelúdios que 

antecipam a experiência dissertativa. Clarice Lispector e Cora Coralina tornam-se 

amigas ternas, ora em doces lembranças, como a das cocadas de Goiás, ora em frágil 

solidão das noites e dos cafés insones. Com elas, vou traçando cada um dos três 

encontros: tríade de cenários e afetos. 

 

“Hoje à noite, procurava por mim. 
Não encontrei em nenhum lugar. 
Talvez pelo caminho, um pedaço 
de chocolate ajudasse. Mas, nem... 
Encontrei Clarice, falando de 
coisas que me dizem tanto...”    
(Jornal de Pesquisa) 

 
Assim, é que vejo na literatura a composição de diálogos férteis que elucidam 

para o educador possibilidades de reconstruir com urgência o instante emergente, como 

o tempo da pesquisa em que me movo. 
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1.2 Descoberta de uma microestética: o diálogo inicial com meu fazer revelando-se  
 

A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar 
a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube: 
pertencer é viver. 

Clarice Lispector 
     

Figura 3: 
 

 
 

Anúncio de uma microestética – Bordado sobre chita 
 
Houve um tempo... 
Houve um tempo que eu queria renascer. 
Eu não queria morrer. Eu precisava renascer. 
E pedi a Deus, repetidamente, durante alguns dias. 
Mas, Ele, que é todo onipotente, já tinha me escutado. 
Me disse que eu deveria bordar.  
Me mandou lições e, de quebra, uma professora 
especial em ser bordadeira e em ser pessoa. 
Como se não bastasse, esta jovem senhora 
(pois apenas completou oitenta e oito anos)  
é sabedora de fazer pé de moleque e aluá e, de lambugem,  
entende muito bem das artes plásticas. 
Renasço aprendendo a tecer fios e linhas multicoloridas, 
matizadas com luzes e sombras 
de florzinhas de miolo nunca azul ( diz ela), folhas de 
verdinho claro nas pontas por causa do sol. 
traços, curvas. Sigo a reta, traço caminhos. 
Bordo a mim  nesse brinquedo desligado de horários, 
tempos, espaços e valores de consumo. 
Bordo minha alma no ato sagrado de bordar. 
Que posso fazer agora, a não ser agradecer ? !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
(Prece em agradecimento à artista e bordadeira Nice Firmeza – 
minha educadora de bordado, 2008) 
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Conhecer Nice Firmeza e Estrigas (Nilo Firmeza) significou a construção de um 

laço de afeição mútua por mim buscado, por eles acolhido, além de representar mais um 

passo para reconhecer-me criadora de uma estética singular. Ambos são artistas visuais 

de referência em nosso Estado.  Ela, Nice, bordadeira, pintora, doceira; ele, Estrigas, 

pintor e artista visual, que utiliza uma rica diversidade de materiais em sua 

experimentação estética. Os dois, passarinheiros de uma flora rara que conseguem, ao 

comerem das frutinhas maduras, ir espalhando (sem saber?) um fazer de imagem tornar-

se poesia. E o mais grave: quem lá chega, se já carrega um tico de desejo da vontade de 

também autorizar suas imagens, corre o risco de amanhecer já tomado pelo 

deslumbramento da palavra tornada verso ou pintura, visualidade ou escrita poética. E 

eu, que já vinha ensaiando na escola, por entre biblioteca, livros e meninos, meus 

exercícios de autoralidade, caí facilmente na armadilha destas duas crianças, que na casa 

dos noventa anos, inventadores que são, resolveram me orientar na colheita das mesmas 

frutas adocicadas (ou agridoces ?). Trouxeram-me a quintais desacostumados e 

imprevistos: um mel que fertilizaria bordados meus e minha escrita torta. Ah, meus 

risquinhos iniciais de bordado. 

Venho então, nesses anos, aguando meu corpo com o que sai de seus bicos, 

passarinheiros que são meus dois mestres, como rio enchendo com o cheiro e o amor do 

lugar que, ao perder-me, me protege a alma. 

Vou aprendendo a me permitir junto às copas e folhas, colher dos antigos 

moradores intensas importâncias, enxergar na terra cores e segurar com o olhar as 

palavras. São eles, meus mestres, portanto, responsáveis por, estando eu em uma escrita 

dissertativa, quererem me permitir a ler sentimentos e deles fazer imagens, 

aproveitando-me do que comporta um jornal de pesquisa, existência implicada à análise 

do conhecimento, uma quase incongruência, deixando-se autorizar: 

 
Ontem estive no Mondubim. Cecílias, borboletas, carinho, conversas 
engraçadas: tanto apreender, tanto sentir.  Idade avançando no tempo que não 
volta, mas que deixa a sutil beleza de ter sido. Bênção, privilégio. A manhã 
caminha com conversas de vida, arte e filosofia, cotidiano nosso.  
O bordado, o mais sagrado, o grande prazer dos sentidos é o mote, a razão, é 
o que mobiliza toda a grandeza de tudo o mais que é sua extensão. E está ali.  
O sentimento bom me integra: quero-o completo, pois, estranhamente, isto 
algumas vezes é possível. 
Escolho o trem para voltar para casa. 
Espero-o ansiosa e bordo sentada na Estação do bairro onde moram há tanto 
tempo Nice e Estrigas, meus recentes e amados amigos. Amizade 
impregnando minha pele de carinho eterno, como tudo em minha volta nesse 
instante. É presente também. 
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O velho trem chega, barulhento, roto, lento. Vem ocupado por homens, 
mulheres, jovens. Palavras, gritos, risos, silêncios, olhos mirando a paisagem 
que passa. Ou dormindo, acordando assustados a cada parada. 
Vou sentada perto do homem negro e pobre que cochila calmamente, com 
sua roupa simples e seu tênis velho, como o trem. 
De repente, a surpresa: o tempo escurecendo, chove. E chovendo, movimenta 
os olhares e os gestos. 
A paisagem é indescritivelmente bonita para mim, como o é aquele momento 
no trem, molhando-se por dentro, bancos e gentes. 
Levantamo-nos aos poucos, não dá para ir sentada. O trem caminha junto 
com a chuva. 
Converso com um adolescente: “Talvez seus filhos não venham a andar de 
trem...” – Eu disse. Ele olhou através de mim a paisagem de chuvas. Ou me 
olhou na chuva?  
(Jornal de pesquisa) 

 
 
Os acontecimentos nos chegam, nos perfazem, por vezes imperceptíveis. De 

outras vezes, nos tomam pela mão, chamando-nos para o mundo. Assim também são as 

pessoas. E eu fico entre mundos. 

 

A chuva molha, sonora, gentil. As estações passam. As pessoas sobem, 
descem. O trem para mais uma vez. 
Vejo uma amiga lá fora e grito da porta seu nome. 
Com o trem saindo, ela me vê entre susto e alegria. E ele vai seguindo. 
Seguindo. Seguindo. 
Estamos chegando à Praça da Estação, passamos pelo antigo cemitério, 
concluímos o ciclo. O trem vai parando, devagar. Tudo está molhado, dentro 
e fora. 
Desço, o chão parece escorregadio. As pessoas caminham em direções 
diferentes. Parecem não se olhar. O chão ainda me preocupa, mas meu 
sentimento ainda é de êxtase, como das vezes anteriores, quando piso nesta 
plataforma, e me sinto como se tivesse vivendo um filme de arte. Grata. 
Envolta em poesia, quase pura, leve. 
Estou na antiga estação desta cidade, que tanto me parece medonha e 
adversa. No entanto, agora, só acolhe sonhos, pressas, amores... 
Vejo o bar que também me chama. E vou. Peço um caldo de cana. Bebo sem 
pressa. 
Na saída que separa a plataforma da entrada, me deparo com grades de ferro 
servindo de passagem. Não sei como transpô-las. Uma criança me ajuda a 
atravessá-la. 
Sigo, com pensamentos de afeto, pelos entre-mundos. 
(Jornal de Pesquisa) 

   
Minhas experimentações de mim faziam um caminho – na vida e, agora, teriam 

de dizer-se de seu modo no percurso da pesquisa. E, assim também se deu com o meu 

bordado, iniciado com a chita, passando pelo olhar destes dois queridos amigos e 

mestres de criação e vida, ocupando-me de traço e cor, rota e desejo. Foi como se da 

chita, popular, para mim incomum, eu trouxesse algo de muito antigo, guardado de 

tempos que nem lembro que vivi, com seus cheiros – alecrim, manjericão, patchouli – 

ervas vendidas nas feiras e memórias, na vontade de com a linha que borda compor 
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caminhos em vias “margeadas de boninas”, como diz Adélia Prado, onde mal cabe o 

dono e sua bicicleta. Mas esse (des)caminho bem me cabe. E foi ao refazê-lo em mim 

que cheguei a outros. A microestética abria estes entremundos e entrelugares. 

 

O orvalho move a abertura da flor.  
Isso leva tempo. 
O tempo necessário 
para que as acontecências se configurem  
como estão a prometer.  
(Jornal de Pesquisa) 
 
 

Figura 4: 
 

 
                

Primeiros exercícios de autoralidade no bordar 
 
 
1.3 Juntando os fios da memória e bordando o cotidiano: na roda com as mães, 
uma composição de nós, matizada pela autoformação 
 

Janela sobre o alumbramento. 
A mulher habitada sabe quando e sabe o quê. Sabe quando pelo que dizem a 
lua e o corpo. Sabe o que pelo que dizem os sonhos. Se ela sonha com fios e 
jarras, terá filha. Se sonha com metais, chapéus ou ovos, terá filho. 
Então ela se ajoelha, solta os cabelos, bebe um gole de aguardente; e 
ajoelhada, dá nascimento. 
                                                                                             (Eduardo Galeano) 
 

Sonho. Alumbramento. Nascedouro. Realidade que se produz na própria 

experiência que se tece, o encontro com as mães da comunidade do Jardim Iracema, 

componentes do projeto social Criança Feliz, utiliza-se de saberes do feminino, bordado 

e outros fazeres, aliados a narrativas que unem histórias de vida à participação junto a 
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crianças nesta instituição. Agregados a esta prática de aprendizagem, a memória e o 

saber experiencial antecipam possibilidades existenciais latentes, do ponto de vista de 

cada mãe que compõe o encontro. No início, era do experimento com o bordado que 

partíamos para a releitura da vida na comunidade, retomada pelas lembranças perdidas, 

desde quando lá elas chegaram. Primeiro, desenhávamos em papel, depois passávamos 

para pedacinhos de tecido de algodão, com o lápis antecedendo as linhas. Mais tarde, 

algumas se propuseram a ensinar a nós, grupo de mulheres, o crochê; outra, mais 

adiante, nos levava uma almofada de bilros, resultado de uma conquista sua muito 

recente, já querendo dividir o que aprendeu conosco. 

Assim se ia urdindo uma proposta de formação solidária e reflexiva na qual ia 

sendo buscado por nós também uma compreensão maior do lugar que as experiências 

ocupam na formação e transformação de nossas identidades e subjetividades. O grupo 

de bordado se ergue em um cotidiano assentado em dois encontros por mês, que 

acontecem na sede do projeto social Criança Feliz, onde aproximadamente doze mães, 

com idades variadas, entre vinte e sessenta e cinco anos, apropriam-se de si pela arte do 

bordado. 

Percebem-se pelo viés da narrativa, estruturando pensamentos? Elaboram um 

novo entendimento do presente, formam outra maneira de estar? O que buscam e ao que 

se propõem? Como esse grupo se diz e me leva a composições e experimentações que 

nomeio de minha autoformação? Que valor é concebido a esta nova estética que se 

elabora no compartilhar do cotidiano? Como lidamos com os novos saberes que 

emergem destas margens e escolhas? 

As (des)construções  vão se dando a conhecer na interação entre subjetividades, 

que se cruzam  nas rodas de conversas, respaldadas na dimensão dialógica proposta por 

Freire. Dos primeiros encontros, necessário se fez visitar o bairro e algumas residências 

para conhecer mais de perto o contexto vivido pelas mães e possibilitar aprofundar 

discussões trazidas para os encontros por mim e por elas levantadas, como realmente 

pudemos constatar. Essa busca do mundo de perto nos faz chegar de um modo mais 

inteiro ao primeiro cenário da minha pesquisa, lugar de onde germina formação e 

autoformação, em traços e cores, como se dará a ver. 

                 
Sentimento de pertença. Ser de um lugar, parte de um grupo. Por direito, 
moradia, rede de esgoto, água, luz, camada de aconchego, comida no fogão, 
comun-idade. Quase nada disso. (Jornal de Pesquisa)  
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Figura 5: 

 
 

Bordando a comunidade (Dalva) 
   
                

Conhecer o entorno geográfico e social do bairro, andar pelas ruas (algumas sem 

asfalto) em ziguezague, ver de perto seus infinitos becos e ruelas, onde não cabe um 

automóvel, nem sequer o caminhão do lixo, significou buscar nesta realidade os 

elementos que nos definiriam enquanto grupo. Ao mesmo tempo via desvelar a 

dimensão da carência econômica, das parcas condições de moradias e das ausências de 

serviços básicos nestas áreas. 

Em nossa cidade, a acumulação de capital e a reprodução social re-configura sua 

divisão espacial e empurra milhares de famílias para os locais mais distantes e menos 

beneficiados em infra-estrutura, delineando o fenômeno da segregação espacial. Em 

artigo publicado na revista Scrypta Nova, Fuck Junior relata as condições desiguais de 

acesso à moradia em Fortaleza:  

 
É na periferia geográfica, nos bairros mais distantes do "núcleo" da Cidade, 
que os problemas da falta de infra-estruturas e serviços públicos atingem uma 
significativa parcela da população urbana. Esses praticamente só são 
oferecidos na medida em que propiciam a "necessária" reprodução da força-
de-trabalho, uma necessidade do capital. (FUCK JUNIOR, 2003, s.n.). 

 
O Jardim Iracema, onde se situa o grupo e as ruas onde moram seus participantes 

(entre os quais me incluo), é mais um dentre os muitos bairros de periferia da metrópole 

fortalezense constituído de uma população urbana que, em sua grande maioria, não tem 

acesso ao solo e à construção de uma moradia própria, acompanhada da implementação 
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de equipamentos e serviços básicos necessários. Segundo Fuck Junior (2003), estes 

serviços só são realizados ou facilitados pelo Estado, de acordo com a importância 

relativa de cada área “ou lamentavelmente, de quem as possui.”   

Para além deste aspecto real do existir, possibilidades de vida se revelam na 

comunidade, entre seus infinitos becos, onde se recriam também possibilidades de 

transformação. Meninos brincam na rua de areia. Grupo de sete. Calção sem camisa. 

Uns pequenos, outros menores ainda. Becos apertadíssimos, com moradias tão pequenas 

que parece impossível caber nelas famílias. 

 
Como nem todos os habitantes ocupam terrenos dos quais se detém o direito 
de propriedade (domínio), ou mesmo podem pagar por eles e suas 
edificações, criam-se "duas cidades", a "legal" e a "ilegal": a primeira, de 
acordo com a regulamentação jurídica; a segunda, em desacordo (nas 
chamadas "ocupações", sobretudo em áreas "não-urbanizáveis" - das quais 
grande parte dos habitantes estaria também vinculada ao circuito inferior da 
economia, e mesmo em grande parte dos parcelamentos urbanos 
"reconhecidos", porém não-registrados). (FUCK JUNIOR, 2003, s.n.) 

 
Figura 6: 

 

 
               

Crianças brincando em poça dágua (Jardim Iracema) 
 

O número de crianças que brinca nas ruas insiste em saltar aos olhos. Algumas 

delas são filhas das mães do grupo de bordadeiras. Chegam ao projeto também com o 

aprendizado dos becos, das ruas sem asfalto, do desemprego, do vizinho que bebe, da 

violência que volta e meia nos alardeia como mote das conversas que nos chegam. 

Meninos e meninas como tantos dali: negros, mestiços, amarelos, franzinos, 

branquinhos ou gordinhos. Descendentes de uma viagem marítima imposta, de um 

sertão sem trabalho, de uma especulação imobiliária e turística discriminatória que os 
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amontoa nas periferias da periferia. Aprendem, contudo, com a capacidade de lidar com 

todos os estímulos e recriá-los. Sigo pelas vielas. E vejo. 

 
“Ana Maria chega do posto com dois dos cinco filhos. A do meio varre a 
casa, tem onze anos. Ainda não lê direito. Ana tem 26 anos. 
Vilani ainda está com as redes armadas. Toma seu café em xícara desbotada, 
mastiga algo sem os dentes. 
Marinês, crente da Assembléia de Deus, prende o cachorro no espaço entre a 
grade da janela e a madeira. O cachorro late muito, comungando do desejo da 
dona de não querer as visitas lá dentro. Dificulta nossas falas e escutas.” 
(Jornal de Pesquisa) 

 
A aprendizagem mostra-se essencialmente relacional, tem uma constituição 

interativa. A formação se realiza visivelmente no contato com o outro: com elas e 

comigo mesma. As visitas ensinam todo o contexto, onde negação e superação cruzam-

se cotidianamente, como a certeza de um tempo tão quente. Eles e elas pertencem a este 

todo onde a vida se refaz na rotina com a TV ligada, um pouco de café, a plantinha 

pendurada no balde, o cachorro solto na rua, os homens em frente à bodega, uma 

tigelinha com bombom para vender: possibilidade de um trocado que dê para pagar o 

ovo. É a experiência exposta, não mais presa a uma cognição apartada da vida. Está ali, 

em toda a sua complexidade ética, política, histórica, estética e cultural. 

 
“Vera tem cinco filhos, faz tapetes com retalhos de malhas. Cláudia, mãe de 
Gabriel, não pode deixar as crianças pequenas sozinhas em casa. Ana tem 
marido alcoólatra, assim como Luzia, sua irmã. Ambas conversam comigo 
nesta manhã, na sala-varanda, por onde entra uma fresta de sol. Ambas 
sorriem; Ana sugere que Luzia também precisa ser atendida pelo psicólogo, 
pois, para ela, os problemas de Luzia são maiores que os seus. Dona 
Francisca, na vila, nos chama para conhecer sua casa por dentro. Parecem 
dois compartimentos: no primeiro, as crianças assistem à televisão no sofá, 
paralelo a uma cama. No outro, vê-se um armário de cozinha. Ela fala dos 
santos na estante: é devota de Nossa Senhora e de São Francisco. Hoje é dia 
de Santa Edwirges, mãe dos endividados. Que ela nos proteja”. (Jornal de 
Pesquisa) 

 
Muitas são mães-avós parindo seus netos, contrariando o dito popular: quem 

pariu Mateus que balance. Pois sim, vão intermitentemente parindo os filhos das filhas. 

Neste lugar, onde as relações se constituem, cultura de massa, cultura popular e escola 

se entrelaçam, embora esta última pareça a mais longínqua nestes dias de sol no interior 

de algumas crianças, mesmo ocupando o lugar da esperança nas mães. Lições de 

espiritualidade, vislumbrando promessas, estão presentes, onde a miséria e outras 

ausências parecem se perpetuar: 

 
“Algumas plantas penduradas em uma árvore, em pequenos baldes 
esvaziados de tinta, na frente da casa. Alguém lava roupa em uma bacia. Em 
um resto de móvel quebrado, na frente da casa, uma galinha deixa seus ovos. 
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Conversas, risos. Solange ainda chora pela morte da irmã.” (Jornal de 
Pesquisa) 

 
Um modo de ser e estar esboça-se nas casas e nas ruas. A estética no cotidiano 

transmuda parte das dificuldades e dá corpo ao sentimento de embelezar o lugar em que 

se vive, às vezes, cedendo às necessidades funcionais de uso do mesmo espaço. A casa, 

como afirma Richter (2003), demonstra, em seu ambiente, aquilo que seus ocupantes 

valorizam: um aparelho de TV, um vaso com flores, uma poltrona feita com garrafas 

pet, uma cortina separando cômodos, em meio a outros objetos de valor sentimental e 

estético para toda a família. E as ramagens de um verde teimoso se insinuam, 

acomodando-se em mínimos espaços. Veja-se: 

 
Figura 7: 

 
Disposição de plantas na varanda 
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Figura 8:                                   

 
Varanda com poltrona feita de garrafa pet 

 
“Ser parte, seres do lugar em manhãs de muito sol. Identidades que se 
destroem e se reconstroem na dinâmica do tempo. Água e sabão na bacia em 
frente à casa, de cócoras, Penha lava sua roupa: – E aí, Penha, depois da 
roupa, faz o almoço? – Só se aparecer roupa de fora pra eu lavar. Em casa, 
hoje não tem almoço...  – Nem arroz?... – Não – fala, balançando a cabeça – 
Nem arroz...” (Jornal de Pesquisa) 

 
Novas inquietações vão compondo o vivido: nesse contexto, quem ensina e 

quem aprende? O que e como ultrapassamos, para além das visíveis aprendizagens, 

nesta sinuosa estrada, em qualidade formativa? O que nos cabe dizer neste caminho 

dissertativo que se encontra matreiramente com a nossa própria vida?  O olhar se afeta 

pela superfície dos contatos, consciente do quão é medonho de grande o todo e os 

sentidos do que o move. É possível (re-)pensar uma educação que não ensine apenas o 

dever de casa, mas que ensine como se mover na casa e nas ruas, questionando 

possibilidades de algo diferente, co-responsabilizando a todos para o encontro entre 

caminhos diversos? Uma educação estética para o olhar, para o paladar, para o afeto, 

para o querer bem e que vai se definindo em saberes novos nos quais se mistura vida e 

arte? 
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Figura 9: 

 
 

Bordado de D.Lúcia 
 

Janela sobre os ciclos. 
As pessoas, feitas de milho, fazem o milho. As pessoas, criadas da carne e 
das cores do milho, cavam um berço para o milho e o cobrem de boa terra e 
o limpam das ervas daninhas e o regam e dizem a eles palavras de amor. E 
quando o milho está crescido, as pessoas de milho moem sobre a pedra e o 
erguem e o aplaudem e o embalam no amor do fogo e o comem, para que nas 
pessoas do milho o milho continue caminhando sobre a Terra, sem morrer. 
                                                                                             (Eduardo Galeano)  
 

Pela dinâmica do traçado necessário se faz redizer o dito: convivo agora com 

aproximadamente vinte mulheres, entre mães e avós nos encontros que acontecem hoje, 

por opção das mulheres, semanalmente. A cada encontro vivemos um processo de 

acolhida e de justificativa do mesmo, explicitando objetivos, datas e horários, em meio 

ao levantamento de temas de interesse do grupo. Como em todo trabalho educativo 

sempre se observam características de heterogeneidade, o grupo de mães vem trazendo 

sua diversidade, peculiaridades a serem consideradas.  

As mulheres chegam geralmente com pressa: estão sempre desenvolvendo 

obrigações seja com a casa, filhos ou trabalho externo. Para estar cada uma ali sabe-se 

que foi feito longo exercício de sedução e conquista de um espaço para se permitir 

viver. Experimentamos exercícios de relaxamento com atenção na respiração, para que 

primeiro nos autorizemos a estarmos realmente presentes no espaço, entre outros modos 

de chamar a presença para o aqui e agora. 

De início, na história da comunidade envolvendo Jardim Iracema, Álvaro Weyne 

e Padre Andrade, também procurei os caminhos para chegar a um lugar comum a todas. 

Procurei, na história do bairro, os caminhos traçados pelas mães e outros ancestrais, 

acreditando que poderíamos reconstruir a própria história de si junto à do meio 
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circundante. Como assumo a direção deste grupo junto à ONG Criança Feliz, devo 

conduzir estes processos, nos quais também aprendo.   

Vale ressaltar aqui alguns aspectos relevantes da dinâmica das Organizações 

Não-governamentais (ONGs) no Brasil, projetos sociais que se apresentam 

especialmente como resultado de um movimento associativista urbano ou ação social 

coletiva, estruturando-se em muitos países da América Latina, seguindo uma lógica 

diferente da lógica dos movimentos sociais (GOHN, 2010). Associativismo 

impulsionado por organizações do terceiro setor (este hoje sendo nomeado como o 

conjunto das entidades que atuam na esfera pública), as ONGs atuam via projetos 

sociais específicos, surgindo como resposta à necessidade de mediações de caráter 

educacional e político no sentido de promover a inclusão social. Isso se deu 

precipuamente, em decorrência dos problemas sociais que se acentuaram no início da 

década de 1980, como explica Carvalho (2009): 

 
Os problemas sociais provenientes das desigualdades, que se acentuaram no 
começo da década de 1980, e os motivados pelas mudanças econômicas 
decorrentes dos tempos de globalização tornaram a exclusão social ainda 
mais intensa e revigorada. Diante deste quadro, os intelectuais são 
desafiados, de um lado, a entender os mecanismos que tornam possível a 
manutenção de tais fenômenos, e, de outro, a investigar ações inovadoras que 
promovam as mudanças sociais. A inconformidade com essa situação tem 
levado indivíduos e a sociedade civil a se articularem, criando um ambiente 
propício para as ações participativas. É nesse contexto que se percebe a 
acelerada expansão das atividades do chamado Terceiro Setor no Brasil, 
principalmente das ONGs. (CARVALHO in BARBOSA, 2009, p.296)  

 

No Brasil, o terceiro setor é composto por inúmeras associações e entidades com 

perfis variados, que sobrevivem graças ao apoio financeiro e institucional que recebem 

de empresas nacionais e internacionais, fundações, bancos e outras entidades da 

sociedade civil. Estas entidades patrocinam inúmeros projetos sociais destinados a 

clientelas de classes populares ou grupos empobrecidos, inscrevendo suas ações no 

universo das políticas de responsabilidade social. Gohn (2010) explica-nos a finalidade 

da dinâmica das práticas das ONGs, e com elas, os projetos sociais, que se mostram 

como ações coletivas propositivas: 

 

A lógica que preside as entidades do terceiro setor gerou um novo ativismo 
que atua em redes, voltado para a execução de ações coletivas propositivas, 
geradoras de trabalho e renda ou de projetos de inclusão social de 
determinadas camadas sociais pré-qualificadas como em situação de 
vulnerabilidade social. Essas ações convivem com a outra lógica, dos 
movimentos demandatários por direitos sociais e políticas de igualdade 
social. (p. 77) 
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As instituições que compõem o terceiro setor vêm se destacando, sobretudo, por 

desenvolverem metodologias e estratégias eficazes intervindo em grupos e movimentos 

sociais com demandas específicas, que demandam direitos sociais e políticas públicas 

de igualdade social. Regra geral, as ONGs têm atuado junto a grupos os quais as ações 

do estado não têm conseguido atingir nem costumeiramente são alvo de interesse dos 

setores privados, como populações pobres da zona rural, minorias étnicas, 

remanescentes quilombolas, crianças e jovens em situação de risco pessoal e social, 

entre outros grupos e movimentos sociais diversos. 

O projeto Criança Feliz, da ONG Criança Feliz, inserido na lógica de atuação de 

atendimento a crianças e jovens, em um contexto de trabalho que os pensa como  

inseridos na família e no bairro, segue uma linha pedagógica que toma a arte-educação 

como princípio educativo para as diferentes abordagens. Nesse sentido, são 

desenvolvidos projetos ou ações que lidam com as variadas habilidades que são 

desenvolvidas em formato de oficinas: violão, coral, dança, flauta, reforço pedagógico, 

informática, entre outros. Para todos esses segmentos, a arte é direcionada de forma a 

fazer parte da proposta curricular organizada pelos educadores, em comum acordo com 

as sugestões temáticas propostas pela instituição patrocinadora, o Fundo Cristão para 

Criança. 

A arte é considerada pelo projeto Criança Feliz como elemento mediador do 

percurso educacional e possui caráter intergeracional. Segundo Eliane Moreira, 

coordenadora da instituição, “a arte favorece a capacidade de criar em qualquer 

situação”. A ampliação das referências estéticas colabora na compreensão acerca do 

mundo, ao permitir que crianças e jovens reflitam e interajam de forma mais crítica e 

sensível com a realidade mais próxima, sem esquecer as possibilidades que todos temos 

de reinventar o mundo. Outros propósitos relacionados ao uso da arte buscam fortalecer 

a auto-estima, desenvolver a capacidade cognitiva, socializar o acesso aos bens culturais 

produzidos universalmente, desenvolver habilidades e competências em determinadas 

modalidades artísticas, desenvolver atitudes colaborativas, possibilitar a inserção no 

mercado de trabalho. Embora esta última perspectiva não seja o objetivo principal da 

instituição, ela está muito presente enquanto anseio das famílias atendidas.   

O foco do atendimento relaciona-se diretamente ao objetivo da inclusão social e 

o exercício da cidadania, e a qualificação de crianças e jovens, via arte-educação, 

postula a intenção explícita de mudar a realidade adversa existente. 
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Como alguns dos argumentos que destacam o exercício das ONGs giram em 

torno do envolvimento das pessoas para além do seu campo de vivência – como um 

meio para que haja maior conscientização do indivíduo diante do papel que ele 

desempenha na sociedade, além da necessidade emergente, frente à extensão do quadro 

de violência urbana – via-se uma necessidade crescente de fortalecimento dos vínculos 

comunitários. Portanto, tornou-se prioridade trazer as mães para mais perto das 

atividades e decisões tomadas no âmbito da instituição, pois elas tinham implicações 

diretas no rumo das vidas das pessoas que participam do contexto do projeto. Assim, 

coordenando a atividade das mães com o bordado, percebemos (junto com elas) que, 

para uma melhor qualificação da proposta, seria fundamental conhecer a realidade de 

perto e dela nos tornarmos mais íntimos, através das caminhadas pelas casas e ruas, para 

despertar um olhar mais real e propositivo.     

Durante alguns encontros e tempos de diálogos compartilhados, fomos 

descobrindo aos poucos um pouco deste território de pertença – o bairro, contado como 

segue: 

 
“Aqui nesta rua tinha muito pé de murici e um grande areal. A gente corria 
com medo não sei do quê. Acho que era da solidão. O ônibus só vinha até o 
campo, daí você vinha correndo, com medo, porque só tinha mato.”  
(D. Daluz) 

 
 

“Eu fazia artesanato pra vender na feira da [Rua] Major Assis. Eu tinha 14 
anos. Estou com 53.” (D. Lúcia) 

 
 

“Eu me jogava nesses cabarés da Barra do Ceará. Os homens compravam 
laranja para as mulheres. Saía às oito da noite. Vendia num carrinho de mão. 
E levava um facão e um cacete pra quebrar as canelas (de quem quisesse 
roubar).” (D. Gecina) 
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Figura 10:  

 

Carrinho das laranjas – D. Gecina 

     

Elementos novos trazidos em forma de lembranças individuais e coletivas 

precisavam ser por mim codificados no sentido de mediar e compreender a 

expressividade que se dizia solicitando escuta. As dúvidas não tardavam a chegar. 

Memória ou memórias?  Memória individual e memória coletiva coexistem? Como elas 

se interpenetram? A resposta chega com Maurice Halbwachs (2006), que sugere 

existirem duas maneiras como as lembranças se organizam: tanto se agrupando em 

torno de uma determinada pessoa, que irá vê-las de seu ponto de vista, como se 

distribuindo em torno de uma sociedade grande ou pequena, da qual são imagens 

parciais.   Ambas caminham lado a lado e vão gerando uma espécie de testemunhar que 

depõe sobre o que se viu, ou sobre o que “parece” que se viu, dando-se a compreender 

como significado a ser desvelado: 

 
Se o que vemos hoje toma lugar no quadro de referências de nossas 
lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptam ao conjunto 
de nossas percepções do presente. É como se estivéssemos diante de muitos 
testemunhos. Podemos reconstruir um conjunto de lembranças de maneira a 
reconhecê-lo porque eles concordam no essencial, apesar de certas 
divergências. (HALBWACHS, 2006, p.29) 

 
É como se fizéssemos uma viagem do presente em direção ao passado e não 

abandonássemos o nosso olhar, ao tentarmos devassar o ontem. As impressões, segundo 

Halbwachs, se baseariam não apenas na lembrança de cada um individualmente, mas 

também, na dos outros, em uma espécie de memória coletiva, que traz o sentimento de 

confiança na exatidão da recordação. Como se cada experiência fosse recomeçada não 

só pela pessoa que conta, mas por um auditório que aquele que recorda chama a 
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comparecer. Também, cada experiência narrada chama cada uma das mulheres que a 

escutam, na medida em que novos fatos são acrescentados aos diálogos que se sucedem. 

E eu sigo partilhando a escuta das mulheres, neste momento vivo da roda de 

bordado e da busca do que elas diziam sobre o bairro. As mulheres apontavam uma 

memória individual que, contudo, buscava se compreender como memória coletiva? 

Halbwachs (2006) alerta-nos que não é suficiente apenas reconstruir pedaço a 

pedaço a imagem de um acontecimento para se obter uma lembrança. É necessário que 

esta reconstrução aconteça a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso 

espírito e também no dos outros, porque na narrativa, as lembranças passam de um para 

o outro e vice-versa, o que só funciona se as pessoas em questão tiverem feito parte e 

continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo que avaliza 

as lembranças. E era o que acontecia conosco, neste grupo: 

 
Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que 
estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha 
deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de 
contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar 
venha a ser reconstruída sobre uma base comum. (Ibid., p. 39) 

 
Ficava mais perceptível para mim a existência de duas memórias distintas: a 

individual e a coletiva, as quais Halbwachs denominaria de memória autobiográfica e 

memória histórica, ambas recebendo ajuda uma da outra. 

Segundo Halbwachs, para evocar o passado é necessário recorrer às lembranças 

de outras pessoas e nos transportarmos a pontos de referência que existem fora de nós 

mesmos, determinados pela sociedade. O funcionamento da memória individual inexiste 

sem as palavras e idéias que o indivíduo toma emprestado do ambiente, embora seja 

verdade também que só conseguiremos nos lembrar de coisas que vimos, fizemos, 

sentimos, pensamos num determinado momento do tempo. Assim, a memória de uma 

pessoa não se confunde com a memória da outra.  

Com a memória coletiva, estes empréstimos também acontecem, só que com 

limites mais estreitos e distanciados e, na maioria das vezes, agregando às lembranças 

dimensões complementares, como nas narrativas por nós vivenciadas. 

Neste instante, eu me sentia estreitamente ligada a estas mulheres. Não que 

nossos pensamentos em relação à memória do que vivemos fossem comuns, mesmo 

porque nossas vidas decorriam de ambientes diferentes, mas o que nos unia eram as 

circunstâncias do presente, dissolvidas no desejo de uma compreensão mútua que 

certamente tinham ancoragens coletivas. 
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Sabiamente fala o escritor e poeta moçambicano Mia Couto: “Ninguém é 

escritor se não for, primeiro, um escutador e deixar permear-se do que ouve. Mas não é 

só ouvir, é deixar que essas vozes tomem posse de si mesmo.” Comigo assim se dava: 

as histórias narradas se apropriavam de mim, do meu ser, estavam para além da 

linguagem, formavam um universo que nos unia e dizia do que nos tornava comum – o 

feminino, o materno, o humano em condições adversas, sendo recriado, recriando-nos. 

 

Figura 11: 

 

“Varedas” de preá com pisada e cocô – Desenho de D. Valcida 
  

Assim, enveredando nas “varedinhas” de tantos preás, vamos redescobrindo a 

comunidade e o que ela nos revela, nos apropriando de hábitos e costumes, em 

lembranças de recomposição do existir, tentando num esforço coletivo dar ênfase ao que 

no bairro nos chama atenção por ser nossa história, que pode ser ou não agradável ou 

até mesmo que nos chegue como motivo de orgulho e nos faça sentir bem. Os espaços 

onde a educação e a espiritualidade se traduzem como suporte para a vida foram lugares 

mais citados, em detrimento de falas permeadas de depoimentos que dizem da rudeza do 

vivido – uma espiritualidade que eu chamo de amor à vida. 

 
“Moro no Padre Andrade há vinte e cinco anos. Tenho seis filhos. Eu me 
sinto feliz porque eu botei os meninos no mundo. Lá só tem o que é bom. Eu 
disse: toma conta, mundão, que é teu. Mas o coração, ó! (Faz menção a um 
coração apertado)”. (D. Neide) 
 
“Eu dançava no seu Raimundo. Voltava às cinco horas. Vinha eu e a finada 
Alice.” (D. Gecina) 
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“Bel, aqui tem tido tanta matança. Ontem, na minha rua, mataram um rapaz 
bem novinho.” (D. Fransquinha) 

 
A prática do bordado, como parte integrante de nossos encontros, vem sendo 

experimentada por todas, a partir do desenho criado por cada uma. A vegetação, a 

moradia, as ruas, tudo diz da cultura do bairro, assim exposta em seu manancial de 

ecoformação. Cada desenho fala de algo vivido de modo pessoal e articula contextos, 

territorialidade e temporalidades que situam as histórias que vão sendo resgatadas e 

revividas pela memória no presente. Nessa evocação de suas memórias, grafadas no 

desenho do bordado, vê-se a comunidade e os ambientes assinalados como lugares de 

pertencimento, onde as mulheres vivem afetiva e conscientemente suas experiências. 

O grupo das mulheres compõe-se, como pudemos observar, de mulheres com 

idades e experiências variadas, casadas, solteiras, viúvas, separadas que, no bordado, 

trocam falas, risos, contam dos seus amores e filhos, das lutas pela sobrevivência e das 

lutas sociais por direitos. Ajudam-se nos desenhos, nos pontos de bordados aprendidos, 

nas (re)descobertas de si. Levam para casa os pedacinhos de algodão desenhados a lápis 

com entusiasmo, para ir dando continuidade ao que vão aprendendo. Retornam sempre 

exibindo o que conseguiram fazer em casa, no pouco tempo que sobra. 

As impressões do passado reaparecem nas vozes e evocam à nossa frente cenas 

que reconstroem pedaços de imagens no espírito de cada ouvinte. Esta composição que 

parece superficial se anima e para algumas das mulheres do meu grupo de bordado, 

assume figurações de algo vivo: lembranças se transformam em imagens e imagens do 

bordado que se iam articulando se transmudam em lembranças, como em um rio 

formado de muitos afluentes. 

Algumas imagens, no entanto, não reproduzem exatamente o passado e até 

modificam a impressão guardada de um fato antigo – a algumas lembranças reais se 

junta uma compacta massa de lembranças que são figurações da realidade; trazem as 

realidades misturadas à ficção. Para recordar ou confirmar uma lembrança, afirma 

Halbwachs (2006), “não são necessários testemunhos no sentido literal da palavra, ou 

seja, indivíduos presentes sob uma forma material e sensível.” Ao mesmo tempo, estas 

memórias não deixaram de ser coletivas, como se pode distinguir da fala do autor: 

 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 
ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 
objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. 
Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, 
porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que 
não se confundem. (Ibid., p.30)  
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Acrescente-se também o fato de que, para que a memória dos outros venha 

assim a reforçar e completar a nossa, torna-se necessário que as lembranças desses 

grupos não deixem de ter alguma relação com os acontecimentos que constituem o 

nosso passado. No caso das mães com quem eu bordava, ora o tempo ora o lugar que se 

recordava trazia lembranças comuns – que funcionavam como um auditório social que 

era chamado a comparecer. Assim, memórias individuais e coletivas juntavam-se ora 

representando o passado, ora representando o presente e apresentando um panorama 

mais contínuo e mais denso do ser que se apreende em sua existencialidade, como 

íamos vendo no correr das falas.  Formava-se, dessa maneira, um tecido da experiência 

que se constituía um processo de autoformação inequívoco.               

É que havia pontos de encontro nas falas que se cruzavam no quadro do passado. 

Imagens mais distintas se faziam ver, desvendando mais detalhes e se impondo mais à 

nossa atenção. Um ser se descobria. Em um primeiro plano da memória do grupo, 

destacavam-se lembranças dos eventos e das experiências que diziam respeito à maioria 

de seus membros e que eram resultado de suas próprias vidas ou de suas relações com 

os grupos mais próximos. As relacionadas a um número muito pequeno e às vezes a um 

único de seus membros, mesmo estando compreendidas em suas memórias, passavam 

para o segundo plano, sendo menos realçadas, como se faz ver: 

 
“Aqui tinha muitas varedas de preá. Uns caminhozinhos. Muita areia e mato 
e mangue pras bandas da Misericórdia.” (D. Daluz) 
 
“Tinha riacho. A minha sogra lavava roupa e as crianças tomavam banho. O 
que resta do riacho é a Lagoa do Urubu. Antigamente, era um monte de 
mulher, um capimzinho. Estendiam a roupa pra quarar no quarador. Não 
tinha alvejante, mas assim alvejava. Não precisava ficar alguém olhando. 
Vivíamos num paraíso de paz. As roupas tão cheirosas...” (D. Aldina) 
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Figura 12: 

 

Aprendendo no compartilhar saberes – mulher ensinando a outra 
 
 

Com que precisão se poderia ver agora a Lagoa do Urubu ou as roupas no varal 

quarando!  Halbwachs considera que, mesmo que não nos demos conta, as imagens dos 

acontecimentos passados estão completíssimas em nosso espírito (de forma 

inconsciente), como páginas que foram impressas em livros, podendo ser abertas, se 

assim o desejássemos. 

A idéia de Halbwachs retoma Bergson, para quem o passado permanece inteiro 

em nossa memória, exatamente como foi para nós. Embora em seu acessar se possam 

fazer desvios e embaraços. Como diz Bergson, “certos obstáculos, em especial o 

comportamento de nosso cérebro, impedem que evoquemos todas as suas partes” 

(BERGSON apud HALBWACHS, 2006, p.97). 

Em se tratando do pensamento e das transformações no tempo, não podemos 

esquecer que as pessoas individualmente estão mergulhadas ao mesmo tempo ou 

sucessivamente em muitos grupos. Cada grupo se divide, expande e se contrai no tempo 

e no espaço. Nas diferentes sociedades, vão surgindo, então, outras memórias coletivas, 

e as pessoas por um tempo irão manter lembranças que só terão importância para elas.          

Ser esquecido em uma grande cidade não é difícil, mas em um lugarejo ou comunidade, 

as pessoas não param de se observar e a memória da população registra com fidelidade 

tudo o que é possível observar em fatos e gestos de cada um, pois na verdade todos 

reagem e influenciam toda essa pequena sociedade, contribuindo para modificá-la.  O 

mundo percebido parece ser mais consensual em suas formas de expressão nas 

sociedades onde o princípio da comunidade está mais vivo. 
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Embora cada pessoa seja mesmo um universo e um enigma, quando o tempo 

fragmentado da contemporaneidade não esgarça as lembranças e as percepções, as 

situações de recordação parecem trazer uma nitidez que confere inteireza ao ser. Como 

se um pedaço da vida se pusesse a olhar outro, o passado visado pelo presente. Isso 

parece dar certa impressão de continuidade aos tempos da vida e de sentimento de 

pertencimento a uma história que a possui. Veja-se a situação narrada por Dona Fátima 

sobre a presença das parteiras na infância das pessoas do lugar: 

 
As mulheres, depois de quinze dias do neném nascido, iam para o rio tomar 
banho. A parteira tinha que ir junto, com meia garrafa de cachaça, para dar 
para a mulher tomar, para ela não se assustar porque a água era fria e para 
não quebrar o resguardo. Aí, uma tomava um pouquinho e a outra, outro 
pouquinho, a parteira e a mãe. Aí, se banhava e voltava bem direitinho. 
Quando era com quinze dias, iam de novo. As minhas tias, minha avó. Eu via 
minha avó fazendo com minha mãe e com minhas tias... (Dona Fátima).   

 
A memória de uma seqüência de acontecimentos necessita de um grupo por 

suporte e a pessoa que chama este grupo dá inteireza ao evento, convocando-o para uma 

história pessoal. O próprio evento em que nele esteve envolvido ou que dele extraiu 

conseqüências recebe uma descrição, portanto, de seus atores ou espectadores na 

narrativa que é uma lembrança. 

Caso contrário, quando a lembrança se dispersa pelo fato de os indivíduos 

envoltos em novas culturas não mais se interessarem por esses fatos que a memória 

coletiva traz, por meio dos seus sujeitos, então resta fixar estas lembranças por escrito, 

em narrativas escritas, como meio de preservá-las. Daí a importância de diferenciar a 

memória coletiva e a história, levando em conta que esta se refere à compilação dos 

fatos que ocuparam maior lugar na memória dos homens, sendo inconfundíveis uma e 

outra, pois cabe à história selecionar, comparar e classificar os fatos segundo 

necessidades ou regras que não se impunham aos contextos dos homens, que por um 

longo tempo foram seu repertório vivo. De seu ponto de vista, a história examina os 

grupos vendo-os de fora. O que, explica Halbwachs (2006), não acontece com a 

memória coletiva: 

 
A memória coletiva, ao contrário, é o grupo visto de dentro e durante um 
período que não ultrapassa a duração média da vida humana, que de modo 
geral, lhe é bem inferior. Ela apresenta ao grupo um quadro de si mesmo que 
certamente se desenrola no tempo, já que se trata de seu passado, mas de tal 
maneira que ele sempre se reconheça nessas imagens sucessivas. A memória 
coletiva é um painel de semelhanças, é natural que se convença de que o 
grupo permaneça, que tenha permanecido o mesmo, porque ela fixa sua 
atenção sobre o grupo e o que mudou  foram as relações ou contatos do grupo 
com os outros. Como o grupo é sempre o mesmo, as mudanças devem ser 
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aparentes: as mudanças, ou seja, os acontecimentos que ocorreram no grupo, 
se resolvem em semelhanças, pois parecem ter como papel desenvolver sob 
diversos aspectos um conteúdo idêntico, os diversos traços essenciais do 
próprio grupo. (p.109) 

 
Considerando ainda o conteúdo destas memórias – coletivas e individuais – 

devemos dizer que elas não retêm apenas semelhanças, embora sejam elas que passem 

para um primeiro plano. Cada grupo tem uma história; nela, conseguimos distinguir 

personagens e acontecimentos. O que chama a atenção é o fato de que no momento em 

que o grupo examina seu passado, ele toma consciência de sua relação de pertencimento 

ao grupo que ele chama através do tempo. É a esse sentimento de pertencer que se 

refere ainda Dona Fátima, concluindo a narrativa anterior: 

 
Era parteira cachimbeira. O nome era esse. Era cachimbeira porque fumava 
cachimbo. As mulheres botavam fumo no cachimbo que os homens usam 
hoje pra botar droga, né? Eu me lembro dos canudos assim desse tamanho na 
ponta. Aí o cachimbinho fazia tof, tof. (Dona Fátima) 

 
 Víamos, assim, por intermédio das lembranças, a atualização da forma de falar, a 

oralidade, a que Paulo Freire evidencia como uma sintaxe diferenciada em sua 

capacidade de expressar a existência e parece já trazer elementos de uma estética que as 

vem constituindo (da qual vimos falando), elaborando-se nas relações entre pensamento 

e linguagem, visíveis em um diálogo que não só as identifica e as faz pertencer a lugares 

afetivamente assinalados, mas que as une em uma ação que se constrói coletivamente, 

mediada pelas relações que se elaboram no grupo e no bordado. Traços fortalecedores 

da diferença em um coletivo que evidencia o reconhecimento da diversidade cultural de 

uma classe específica, em um grupo de mulheres que se organizam e se encontram  no 

presente, também como uma forma de responder a algumas das necessidades de 

existencialização. 

 Nessa realidade, o que foi desenho, no início, depois se põe na tessitura das 

linhas e conversas, que vão sugerindo a confecção de motivos diversos. As mães 

definem como ficaram dispostos os panos de algodão bordado. Escolhem cores e 

materiais – grega, entremeio, tiras vermelhas ou azuis, tecido de algodão ou morim. 

Cada uma propõe algo, a partir do seu saber. Cada uma sugere, diverge e, assim, vão 

tentando conciliar cada preferência. Dona Daluz dá um nome para a composição: “A 

vida passada de cada bairro”. Justifica: “O que passou não volta mais. Acabaram tudo. 

Podemos bordar no ponto atrás.” 
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 Depois de alguns encontros, víamos o reconstruir de nossas histórias 

acontecendo, entre falas, risos, lamentos, remontando com retalhos as tramas que, por 

veredas várias, desaguaram no estado atual. Tentávamos juntas gerar sentidos para os 

dilemas que vinham sendo expostos e clareza, que as meadas em suas multicores 

também convidavam. E fomos desvelando, assim, as forças interferentes que mexiam 

no rumo das coisas. De fio em fio, conseguimos concluir uma toalha. Veja-se: 

 

Figura 13: 

 

Toalha composta de retalhos em bordados 

 

 O bordado leva as mães à superação do desafio de aprender algo novo, de criar 

pontos novos, de deitar no chão e permitir-se desenhar sua história, rir com a história da 

outra que fala dos castigos de menina ou daquela que se lembra da vida de menina 

agricultora, ou ainda da que diz que sempre bordou “pra dá de comer pros meus filhos”. 

São essas falas que compõem e refazem um processo de autoformação onde todas nós 

nos anunciamos aprendentes, através da elaboração do bordado de novos possíveis.  

 No exercício do discurso, a narrativa faz florescer causos recentes, liberando 

medos que se misturam à memória ancestral e se encontram com as diversas faces de 

uma realidade urbana contemporânea, compondo um processo de autoralidade do que se 

elabora em pensamento e ação, como movimento de construção de devires. Os 

encontros vão sendo descritos como forma de ampliar a compreensão dos processos de 

formação e aprendizagem, também do ponto de vista das mães, considerando o retorno 

e retomada com elas do que elaboramos no encontro anterior.   
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 O relatório descritivo é uma das formas de como a instituição (Criança Feliz)3 

faz sua escuta. Junto ao grupo de educadores da instituição, o relatório é o instrumento 

que vai nos convocando a compartilhar as ações desenvolvidas com outros grupos 

(como o das crianças), nos quais todos podem intervir em propostas e ações. 

 

Figura 14: 

 
 

Maria Daluz borda sua história 
 
 
1.4 A microestética e o feminino: a criação se dá entre silenciamentos e falas 
  

A estética que nos engendra se apresenta também nos desenhos e chega aos 

bordados multicoloridos por mãos que ensaiam seus primeiros traços a partir do que é 

ensinável. Um aspecto desta criação não se ensina, realiza-se em cada uma, 

confirmando-se o que Mário de Andrade anuncia: 

 
Há uma parte da técnica de arte que é, por assim dizer, a objetivação, 
a concretização de uma verdade interior do artista. Esta parte da 
técnica obedece a segredos, caprichos e imperativos do ser subjetivo, 
em tudo que ele é, como indivíduo e como ser social. Isso não se 
ensina. (ANDRADE, 1938, p.13) 

 
A artesania, então, possui uma parte (uma instância) ensinável e outra parte que 

é pura criação. Neste jogo de (auto) descobertas, lugar sinuoso por onde cada uma 

revela uma solução pessoal ao ato de criar (Mário de Andrade a considera como o 
                                                 
3 Projeto Criança Feliz: ONG fundada em 10 de junho de 1986. Nasceu da luta dos moradores da 
comunidade do Jardim Iracema pela melhoria de atendimento às necessidades básicas de saúde, educação 
e nutrição. Sua missão é a de contribuir para o desenvolvimento humano, através da arte-educação, 
como meio de transformação e formação de valores, envolvendo a comunidade na atuação pela busca de 
uma cultura de paz. 
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talento de cada um, imprescindível e não ensinável), Lúcia destaca-se por seus fazeres. 

Ela é avó de um menino do projeto e participa de seu crescimento. Tem um 

companheiro morando no litoral, portanto, nem sempre pode estar presente nas 

reuniões. Lúcia sempre justifica suas ausências e pede à filha para nos levar algo que faz 

para nos presentear. Cria enfeites, bonecas, colares, quadros com os mais variados 

objetos e materiais, desde sementes, plástico, isopor, rendas, gravetos, búzios e 

conchinhas do mar, com uma intenção estética que resulta numa obra singular e 

sensível. Lúcia, assim, refere-se ao seu modo próprio de criar: 

 

Figura 15: 

 

Criação de D. Lúcia (pedra, sementes, búzios) 

 

Eu admiro aquela beleza, aquela natureza e eu disse: eu vou criar uma arte. 
E eu entrei na alma da arte. Só que eu não sou aquela profissionalizada. Mas 
como a gente vem amadurecendo e vem criando aquela criatividade, eu fiz 
isso aí. (D. Lúcia) 

 
Sua criação dialoga e atualiza novamente o pensamento de Andrade, pois com 

ele compreende-se que a capacidade de usar o material e criar a partir desse uso diz 

respeito à verdade interior do artista, que é um construto subjetivo e se mostra 

objetivado pela obra. 

A afirmativa de que todo artista tem de ser ao mesmo tempo um artesão, nas 

palavras de Andrade (1938), sugere a importância da artesania como uma parte da 

técnica da arte (a ensinável). Manifestação verdadeiramente pedagógica, o aspecto 

ensinável da arte também se refere ao aprendizado com o material com que se faz a obra 

de arte, seus caprichos, segredos, exigências. Ensinamento imprescindível, a artesania 
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desenvolve-se no ato de pesquisa mesma de cada artista, e reflete-se em humildade e 

respeito ao que se cria. 

Mário de Andrade (1938) fala de uma necessária atitude estética diante da arte, 

diante da vida, desdobrando-se não só na pesquisa da matéria-prima escolhida, retratada 

na criação, mas prolongando-se essencialmente na pesquisa de si mesmo, atitude 

artística fundando-se. Podia-se ver em D. Lúcia a articulação da experimentação de um 

fazer novo com o descobrir-se de forma tão verdadeiramente viva, não menos 

complexa: 

 
Eu buscava na mente outras coisas que deveria me ajudar a entender o que 
estava fazendo. Ia me divertindo. Percebia diferenças no que criava. A casa 
só é bonita e diferente quando você bota as coisas no lugar. Descubro pelo 
estudo, por intermédio de minha mente. (...) Tudo que temos aqui é reciclado. 
Os búzios que pego na praia, a praia tão linda. Tudo aqui se estragando: 
Achei cada búzio tão diferente... Como as sementes, tudo é diferente na 
natureza. E as pessoas também são diferentes nas orações, nas ações, nos 
pensamentos. As pessoas só são iguais no combinado. Se você deixar de lado 
o que você não gosta... As pessoas combinam comigo porque eu aceito. Tudo 
meu é do lixo. (D. Lúcia) 

 

A relação que D. Lúcia constrói com o material que vai sendo encontrado e as 

elaborações que resultam dele, revela o desejo de criar algo novo, especial, que 

incorpora uma dimensão artística evidente e justifica-se desse modo como criação. Na 

visão de Richter haveria como que uma forma especial de olhar e utilizar os objetos do 

cotidiano, conferindo-lhes uma dimensão de artisticidade: 

 
A realidade tornada “especial” provoca em nós reações de emoção e 
sensibilidade que não acontecem numa realidade “não-especial”. 
Consideramos que os objetos produzidos no cotidiano, sem uma intenção de 
produzir arte, mas certamente com uma intenção estética muito definida de 
“fazer especial”, podem e devem ser considerados como objetos artísticos. 
(RICHTER, 2003, p.108) 

 

As mães consideram ser arte o que por elas é elaborado nos encontros, enquanto 

que a noção de artesanato vai ocupando o seu lugar como extensão complementar, 

imprescindível. 
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Figura 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendeira confeccionada por Dona Lúcia 

 

Parecia que o nome artesanato tornava legítimo e público o caminho estético da 

obra – o caminho da arte tornava criativo e essencial o encontro entre nós e o 

desvelamento de si feito por cada uma. Nós nos abríamos neste cenário para uma 

experiência proporcionada pela arte, em um campo de sentidos, onde no ato mesmo de 

perceber o fazer, reside uma ação estética que nos expunha a nós mesmas, elaborando-

se então, o fazer artístico do bordado, numa perspectiva transformadora não apenas de 

algo, mas do ser responsável pela ação. 

Dona Lúcia desprende-se da realidade de criação dos netos, da busca pela 

sobrevivência marcada pelo tempo em que no aterro de lixo do Jangurussu coletava e 

selecionava comida para levar para casa. Experimenta formas de reelaborar a existência 

enquanto cria: “Quando crio, eu esqueço tudo o que já foi muito pesado pra mim. É este 

o sentido. Meu conforto é a minha imaginação”, ela diz.  

Marcuse já observava essa relação entre a criação e a autocriação dos sujeitos. A 

concepção por ele definida quanto à “forma estética” envolvia, pois, a verdade de um 

conteúdo tornado obra, mas sempre modificador do ser. Veja-se aqui como, a cada novo 

objeto que dona Lúcia compunha, via no presente a re-significação de sua identidade, 

diferenciando-a. Nas palavras de Marcuse (1977, p.21): 

 

Podemos tentar definir a “forma estética” como o resultado da transformação 
de um dado conteúdo (facto actual ou histórico, pessoal ou social) num todo 
independente: um poema, uma peça, romance, etc.. A obra é assim “extraída” 
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do processo constante da realidade e assume um significado e uma verdade 
autônoma. A transformação estética é conseguida através de uma 
remodelação da linguagem, da percepção e da compreensão, de modo a 
revelarem a essência da realidade na sua aparência: as potencialidades 
reprimidas do homem e da natureza. A obra de arte re-presenta assim a 
realidade, ao mesmo tempo em que a denuncia. (MARCUSE, 1977, p.21) 

 
Via-se na remodelação da compreensão de que Marcuse fala, a remodelação do 

ser, como em Dona Lúcia, quando se voltava, hoje, para retirar do chão, da terra, da 

natureza, ou do lixo mesmo, novos elementos, sua  matéria-prima para compor obras e   

refazer-se em um tempo que claramente solicitava dela não mais tanto o alimento para o 

corpo, mas a nutrição da sua artisticidade e de sua autonomização.   

Eu percebia e percebo que, em minha formação, isso estava tão longe de ser 

considerado! Estes “fazeres especiais”, parece que em minha vida haviam sido 

reconhecidos como “artes menores”, por uma concepção disseminada também na 

escola. “Arte menor” elaborando-se num processo profundo e intenso de abertura a 

novas dimensões na constituição de sujeitos? A artesania feminina buscava erguer-se 

como arte. Erguia-se o sujeito também? 

Ora, ainda preocupa-me por demais não incorrer no ato medíocre de estar 

querendo impor uma suposta verdade, sentimento que chega também em dor, na 

pesquisa que ora se elabora em contínuo andamento por meio de um esboço que 

promove dúvidas e certezas, mas provoca desejos  de insistir na necessidade de 

autorizar-me a expor os sentidos do que se mostra já como concretude, em sua face de 

microestética do cotidiano. Como dona Lúcia, também eu não podia prescindir do 

desejo e compromisso de dizer o quão é complexa e bela esta relação de partilha da 

existência com as mães, para além do que se revelava ou se escondia nos desenhos e no 

ser.                  

Desocultar esses silenciamentos fazia parte deste percurso formativo, que eu 

desvelava na pesquisa. Agora eu me deparava com interrogações que iam organizando 

configurações do cenário onde eu adentrava. Quais percursos de reflexividade e 

autoformação envolvem o dar-se conta dos silenciamentos da vida? Qual o lugar da fala 

sobre os sentidos das vidas do feminino em suas diversas formas: criação, trabalho, 

corpo, prazer, afetos, escolarização, oportunidades de expressão artística, profissional e 

política? 

Através do aprendizado de papéis estabelecidos pela sociedade para o feminino, 

os quais definem como comportar-se, como vestir-se, quais são os modos legítimos de 

se relacionar ou de se portar, estariam as mulheres ainda sujeitas à determinação do que 



63 
 

é considerado adequado para homens e mulheres, e assim, ainda viveriam a ânsia de 

corresponder a tal expectativa? Ali de perto, eu considerava como as diferentes 

instituições e práticas sociais são constituídas pelos gêneros e também são deles 

constituintes (LOURO, 1997). Também eu estaria ali atravessada pelas questões que eu 

olhava, como jogo de espelhos e imagens refratadas? O gênero, como representação 

social construída para o masculino e o feminino, é fator relevante na ocupação dos 

espaços, seja na esfera da casa e, para além dela, seja na constituição da subjetividade, 

como reforça Louro: 

 
Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito (assim como a etnia, 
a classe, ou a nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a 
algo que transcende o mero desempenho de papéis, a idéia é perceber o 
gênero fazendo parte do sujeito, constituindo-o. (LOURO, 1997, p.25) 

 

Embora gênero deva ser pensado como um dos aspectos constitutivos da 

identidade, na perspectiva do sujeito pós-moderno, o sujeito era concebido “como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente” (HALL, 1999). Uma identidade 

mutável podia-se ver ali, à medida que se multiplicavam os sistemas de significação e 

representação cultural e que, ao se fazer representar pelas relações sociais, atravessadas 

por diferentes discursos, símbolos e práticas, nos organizávamos e desorganizávamos na 

disposição para aprender a criar e na forma de ser e estar no mundo, transformando-nos.  

Assim, as práticas de arte por meio das quais as mães construíam uma relação de 

pertencimento ao grupo e ao campo das memórias as constituíam ao mesmo tempo em 

que eram constituídas por elas, transformando-as e transformando-se. Pelos caminhos 

das veredas do bairro, acontecia a articulação direta das histórias pessoais com as 

coletivas. Ouvíamos narrativas nos dizendo ainda o quanto questões relacionadas às 

diferenças de gênero repercutiam em direitos diferenciados. 

Era patente ver-se na polaridade masculino e feminino o campo do poder em 

lutas. Homem e mulher não são vistos, então, como seres diferentes, mas o homem é 

visto com a representação de um padrão, a referência de todo discurso legitimado, para 

o qual algumas atitudes são justificadas e alguns silenciamentos são permitidos 

(LOURO, 1997). Poder-se-ia adentrar, nesse embate, em reflexões que poderiam 

reconhecer a incompletude de ambos? A situação narrada por D. Daluz, apesar de 

contada em prosa e risos, propondo a reorganização que o fluxo das circunstâncias em 

dinâmica com o nosso movimento de composições artísticas atualizava, remetia pois o 
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grupo à questão das diferenças de gênero, o silêncio já aí (des)ocultando possíveis 

partilhas e possibilidades de ações de resistência: 

 
“Eu nasci numa linda maternidade: eu nasci na beira da Lagoa de Messejana. 
Minha mãe lavava roupa pra fora. O papai, toda vida que fazia um filho, 
abandonava, aí ia procurar lá fora, como eu já falei. Um certo dia, a mamãe 
foi lavar roupa, levou muita rede. Quando chegou lá na Lagoa, ela começou a 
sentir as dores. A primeira rede que ela torceu aí eu saí. Quem cortou meu 
imbigo, sabe quem foi? Foi um homem que foi dar banho no cavalo dele. Ele 
com a faca, que ele vendia panelada, ele cortou meu imbigo. Aí  a  mamãe 
pegou  uma roupa dela, rasgou e amarrou no meu umbigo para eu poder vir 
para casa. Ela só fez amontar no cavalo e veio para casa. Veio no cavalo, o 
homem trouxe ela. Quando chegou lá, minha irmã foi terminar de lavar a 
roupa. Quando ele (o pai) chegou, ele disse que eu não era filha dele, que ela 
tinha tido o filho dentro da lagoa. E que eu era filha do homem que vendia 
panelada.” (Dona Daluz) 

 
O que dizer sobre os silêncios que, também em meio às falas, corroboravam no 

exercício de uma construção estética que nos instituía enquanto mulheres, em um 

processo que ao mesmo tempo era coletivo e individual, no sentido de ser um 

movimento que nos transformava e afetava a todos dali? Nesse processo, eu trazia a 

preocupação de ultrapassar uma discussão estigmatizadora, segundo a qual, por meio da 

arte – que elas nomeavam artesanato e, como vimos, artes de si – pudéssemos chegar a 

transformações que nos dessem mais dignidade. Via-me em meio a elas, em meio à 

intencionalidade de construir algo novo, diferente e que era criação; criava-se então, 

entre nós, um cotidiano para si, incorporado nestas características do novo, a construção 

do sujeito que se erguia. Seguíamos com os olhos e a alma. 

Dona Francisca sai às ruas para casquerar (apanhar todo material encontrado na 

rua que possa servir para a venda – latas, ferro velho, papel) como forma de sobreviver, 

ela e o marido, sustentando os filhos pequenos. Ela relata ao grupo, com muita timidez, 

que exerce esta atividade. Dona Francisca expressa seus sentimentos junto ao novo da 

experiência gerada pelo bordar: 

 
“Eu me sinto leve quando estou bordando. Aqui parece que eu não tenho 
nada para fazer em casa, mas na realidade tenho. Eu deixo o que tem para 
fazer em casa. É uma terapia para mim. Tem horas que eu estou tão 
estressada... Quando eu tiro um tempinho, aqui ou lá em casa, já me sinto 
melhor.” (D. Francisca) 

 

Em Macedo, a autoformação dos sujeitos relaciona-se com a “capacidade de 

escolher entre possibilidades, de trabalhar sobre si mesmo, de se comprometer, se 

engajar, de se autorizar, esta última categoria definida por Jacques Ardoino como a 
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capacidade conquistada, enquanto trabalho, de se fazer autor de si próprio” (MACEDO, 

2010). 

As entrelinhas da fala de D. Francisca parecem referir-se ao aspecto de quão é 

precioso ou necessário o seu tempo para trabalhos outros e, apesar deste fato, ela 

consegue dedicar-se a algo diverso da luta pela sobrevivência. O silêncio que permeava 

a fala de D. Francisca fundava também diálogos, um jogo de falta e presença que dizia 

de seus sentimentos quanto à necessidade de exercer um trabalho que a discriminava 

socialmente, ao mesmo tempo em que expressava o que sentia ao bordar. Orlandi 

reconhece: 

 

O silêncio, mediando as relações entre linguagem, mundo e pensamento, 
resiste à pressão de controle exercida pela urgência da linguagem e significa 
de outras e muitas maneiras” (ORLANDI, 1997, 39). 
 

A ausência das falas também trazia elementos para reflexão, em se tratando de 

relações vinculadas a contextos de complexidades nítidas, relativas, entre outras, à 

dominação problemática do gênero e à carência econômica. Os silêncios – vamos 

descobrindo – não representam vazios, pois ocupam possíveis espaços de 

estabelecimento da compreensão do e sobre o outro e desafia-nos em questões: o outro 

está presente para além do discurso? Há presença na relação de interlocução atravessada 

pela “desorganização” causada pelo silêncio? Enquanto educadores propositivos de uma 

prática de educação dialógica, como reagimos aos silêncios? 

Segundo Orlandi (1997), movido pelo desconforto que a ausência das palavras 

causa, “o homem exerce seu controle e sua disciplina fazendo o silêncio falar”. 

Pergunto com a autora: seria o silêncio sempre silenciamento? Não seria o silêncio uma 

forma de organização da fala? Causa estranheza por tratar-se de algo não visível? 

Orlandi propõe: 

 
...o silêncio não está disponível à visibilidade, não é diretamente observável. 
Ele passa pelas palavras. Não dura. Só é possível vislumbrá-lo, de modo 
fugaz. Ele escorre por entre a trama das falas. (ORLANDI, 1997, p.34).  

 
Aqui, retomo minha história enquanto me reorganizo como pesquisadora, 

reconhecendo neste processo de produção de conhecimento pedaços de um 

autoconhecimento elaborando-se, evidenciando limites ao saber, propondo descobertas 

nas quais devo desenvolver relações de parceria com as mães, também eu me 

(re)conhecendo no saber que ali se gestava. Pelo diálogo com as mães e, com ele, os 

silêncios, as perguntas e hipóteses trazidas sinalizavam para o desvelamento de 
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argumentos teóricos e práticos que colaboravam para que, diante da complexidade da 

arte e da vida, se pudessem perceber caminhos de visibilidade diferenciada para elas e o 

seu fazer. 

Busco me apropriar da delicadeza do momento: do que está sendo dito e do que 

ali é velado, com o invisível das entrelinhas mostrado no riso aberto, na mão que 

esconde o rosto que chora, na dança tímida com o pé no chão, no olho que olha para o 

relógio e tem pressa em voltar para casa... Vêem-se nesses traços e no tempo a 

articulação fina em que, na microestética do cotidiano, o feminino se (re)cria. 

A advertência de Esteban se faz necessária: 

 
É preciso cuidado para preencher os silêncios, para completar as faltas, para 
traduzir os atos, para recortar as expressões dos sujeitos, para selecionar os 
dados que serão usados e os que serão abandonados, para não silenciar 
aqueles com quem pretendemos dialogar e cujos conhecimentos pretendemos 
identificar e explicitar. (ESTEBAN, 2003, p.138) 

 

Seguimos: por entre sentimentos dizíveis e silêncios consentidos, criamos com 

as mães uma lógica metodológica que envolvia a acolhida vivenciada com o corpo, a 

roda de conversa e narrativas, no tecer do bordado sensibilizando-nos quanto ao 

presente do grupo, recomposto pelas visitas às histórias de vida desenhadas e urdidas no 

fazer bordar. As conversas são referendadas pelas incursões nossas no mundo do 

trabalho, nos movimentos sociais, nos dilemas da criação dos filhos, das relações 

familiares e afetivas, da (auto)educação e demandas outras  que mobilizavam a 

existência. 

Experiências de aprendizagem e de constituição de saberes são gestadas na vida 

cotidiana. Os processos formativos incluem um ser que realiza desenvolvimentos fora 

dos processos formais de aprendizagem. 

Depois, eu percebia que havia uma relação que ia se estabelecendo entre as 

propostas temáticas sugeridas pelo grupo de educadores da instituição Criança Feliz e 

um conhecimento escolhido como formativo que se referia ao cotidiano das mães em 

seu conjunto. Tecer esse mapa de sentidos era, então, transformar em experiências 

significativas os acontecimentos, as informações e os saberes que nos envolviam 

pessoal e grupalmente. Nesse percurso aprendente, ao aprender com a outra, com suas 

diferenças e identificações (heteroformação/transformação), consigo mesma 

(autoformação), com as coisas e os outros seres em seu conjunto e as instituições 
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(ecoformação), podíamos emergir mais conscientemente como seres sociais 

(MACEDO, 2010). 

Eu observava então que todos os saberes construídos em processos de formação, 

estavam sendo mediados pelos saberes de experiência, pela intuição, pelos afetos, pelas 

condições sócio-cognitivas, culturais e institucionais que nos constituem como seres de 

relações, o que me leva a pensar que o processo de autoformação só acontece e se 

constrói através dos percursos socializados, que implicam autorização e autonomia. E a 

percepção de uma estética a constituirmo-nos em subjetividade ampliava-se. 

Assentada na proposta de Richter, entendo a estética do cotidiano como um 

exercício de transcender 

 
(...) além dos objetos ou atividades presentes na vida comum, considerados 
como possuindo valor estético (passíveis de proporcionar prazer 
relacionado à beleza) por aquela cultura, também e principalmente a 
subjetividade dos sujeitos que a compõem e cuja estética se organiza a partir 
de múltiplas facetas do seu processo de vida e transformação (2003, p. 20).  

 

Já a noção de microestética desenvolvida por Pereira (op.cit.) relacionada 

também à subjetividade e ao fazer artístico diário me auxiliava a ver como o bordado 

elaborado pelas mães ampliava nossa capacidade de entendimento sobre o fazer 

artístico, permitindo-nos trazer artefatos produzidos por culturas que se organizam na 

periferia, nascida do exercício de um comportamento artístico, no mundo comum das 

vidas em seu cotidiano. Um mundo que também ali se ordenava e devolvia-lhes (às 

mães) o valor de si. Assim se desocultava o objetivo primeiro centrado no processo de 

criação, lugar e tempo de redescobertas, o qual nascia de um devir, a partir do qual nós, 

em grupo, nos reconstruíamos em nossa humanidade. Atravessadas sempre pelas 

marcas do gênero? 

Para além da dimensão artística, a microestética de que Pereira (1996) se refere 

trata da trama do movimento permanente que nos constituía em estados que se 

alternavam de acordo com a relação de forças estabelecidas entre nós (nossa 

existencialização) e o meio. Tratava-se, desse modo, da capacidade de sair de um estado 

de imobilidade que era construído em interação com diversas instâncias sociais, na 

tentativa de manter o ideal de pseudo-estabilidade e pseudo-equilíbrio, como um estado 

que compunha uma pseudo-harmonia e engessava as práticas de vida comum negadoras 

da própria natureza do ser, sujeito que somos, inacabados, propensos ao devir. 
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As práticas e encontros no cotidiano já nos revelam uma não-linearidade ou a 

impossibilidade de seguir roteiros de vida pré-estabelecidos. Afetamos e somos afetados 

em constância, causamos marcas, somos marcados e por estas situações somos levados, 

por acúmulos destas relações de força, a movimentos de auto-transformação; somos 

impulsionados a esses movimentos, causados pelo desconforto a que somos acometidos. 

Escutar a si e a(o) outra(o) para melhor compreender-se promove o olhar para 

esse possível potencial de mudança de lugar, levando-nos ainda à consciência e ao 

entendimento da relação de provisoriedade que nos cabe enquanto sujeito ou instituição, 

como algo constante. Compreender a mutabilidade dos processos vividos com a 

microestética no dia-a-dia favorece, também, a construção de possibilidades de intervir, 

pois, se as coisas não são estáticas ou definitivas (nós levamos muito tempo para 

reconhecê-las assim), são passíveis de alterações: o real, por sua vez, também é 

múltiplo.  

O desejo e a vontade de sair de um lugar de desconforto é o que faz mover o 

fluxo. Pereira (1996) propõe como uma ação consciente este movimento em fluxo: 

 
Pensar na vida de autoria de si mesmo é, portanto, trabalhar com dispositivos 
de reconhecimento dos fluxos de forças e interferir na composição de si, 
promovendo o arranjo e a orquestração de vozes polifônicas, de forças 
múltiplas e decidindo na produção da nova figura. Decisão essa que tanto 
pode passar pela reificação deliberada de modelos, escolha de permanência, 
quanto pelo assumir os riscos de engendrar novas composições, escolha de 
inovação (1996, p.130). 

 
As mães experimentam formas novas de si quando bordam? Experimentam, sim, 

um novo território que se gesta originado por percalços diversos. Um deles encontra-se 

no desejo do novo e imprevisível que cresce no que se move, dentro e fora, alma e 

criação. É mesmo um inédito de si, de nós, recompondo-nos na trama do ato de criar.      

Este encontro confirma algo que já pressentia: o que sempre pareceu por demais 

insignificante ou comum mostra-se, para um olhar mais atento, como interações 

carregadas de beleza e sentidos, desde a particularidade da sintaxe se expondo sem 

preâmbulos, sob o signo do que faz sentido para elas, até as formas de contato entre si, 

com o tempo, com o desconforto transmutado por palavras e formas: 

 
“(...) por tudo que a gente já fez e aprendeu a gente tem arte guardada na 
mente.” (D. Daluz) 
 
“(...) eu me sinto muito importante fazendo isso. Eu não faço à toa. Eu 
medito. Eu estou alimentando minha mente. Eu estou dando meu aprendiz a 
outra pessoa.” (D. Lúcia) 
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Dona Lúcia apresenta, por último, sua criação mais recente: toma várias 

bandejas de espessura fina, em isopor, recorta e cola nelas conteúdos e gravuras 

relacionados à área da geografia. Em toda a barra da bandeja, vê-se uma linha de renda 

para bordá-la. Justifica a criação como sendo a proposta de um livro didático, onde as 

bandejas são páginas. O livro é prático e sem peso, segundo a criadora, e é para ser 

utilizado na escola. Acrescenta que considera seu trabalho uma arte, e que pelo acesso 

ao material (papel, resto de madeira, linha, isopor), anuncia-se uma “arte de facilidade, 

ou uma arte de reciclagem.” 

Figura 17: 

 

Livro de folhas de isopor – D. Lúcia 

 

E Dona Lúcia justifica o que a mobiliza: 

 
“(...) quando a gente chega nessa idade de dificuldade de trabalho, a gente vai 
criando essa criatividade. Eu acho essa criatividade muito importante. Pra 
mim, isso é um talento de muita criatividade, porque eu vim imaginar isso 
com a minha idade.” 

 

Quando Dona Lúcia fala que está criando esta criatividade, vêem-se as 

derrapagens do nome arte, que nunca aparece. Aqui se põe em seu lugar a criação da 

criatividade (omite-se a criação de arte) ou seria uma ênfase no aspecto criador, que 

então ali se sobrepunha ao aspecto da feitura artesã da artesania? 

Retomo meu lugar de artífice, inserida em uma escuta partilhada, que me afeta 

inteiramente. Experimentando, nos entremeios desta grande trama, tempos de um pulsar 

silencioso, que quase imobiliza, e o trânsito de velocidades mais intempestivas, vejo 
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sentimentos alternando-se entre o susto margeando desconfortos e angústias e o impulso 

ao movimento alegre. Outras situações revelam a necessidade e o risco de descobrir, 

aprendendo a intervir no processo de si mesmo, autorizando-se a tecer autorias, no reino 

do cotidiano. Entre o medo e o desejo, que sentimentos se bordavam sobre a ida ao 

encontro de um novo estado e território de mim? 

Pensar nessa intervenção das mulheres em seus processos de angústia me levava 

a encontrar mais uma vez Clarice Lispector. Novamente ela corrobora com meu 

sentir/pensar: 

 
“Falei em angústia. O que é angústia? Na verdade minha tendência a indagar 
e a significar já é em si uma angústia. Esta começa com a vida. Cortam o 
cordão umbilical: dor e separação. E enfim choro de viver. 
Viver? Viver é coisa muito séria. É sem brincadeira nenhuma. (...) Levo a 
vida deveras e frente a frente. Nestes momentos de “agora mesmo” estou 
vivendo tão leve que mal pouso na página, e ninguém me pega porque dou 
um jeito de escorregar. Tive que aprender. Às vezes não se precisa ter medo 
da angústia: ela pode ser fértil e dar frutos de alegria e pureza. Mas, é preciso 
não ter medo de criar.” (Clarice Lispector) 

 
Realmente, é preciso não ter medo de criar. E poderíamos acrescentar: criação 

de obras podem ser compreendidas também como auto-criação de sujeitos. No trabalho, 

no cotidiano elaboramos o nosso potencial criador. As possíveis e múltiplas formas de 

ação trazem a origem e a precisão que geram possíveis e necessárias soluções criativas, 

constituindo ampliações de nossa capacidade de viver. No nosso caso, o bordar 

apresenta um fazer concreto, com suas particularidades distintas, diferenciando-se pelo 

caráter da matéria e pela materialidade, ou seja, pelo que está sendo formado e 

transformado em novas propostas materiais. A materialidade específica à qual me refiro 

resulta em possibilidades e impossibilidades de ação concreta, devendo ser vistas não só 

como limites, mas também como orientadoras – as condições materiais da criação – 

para prosseguir em um percurso ou ampliá-lo em outras direções.  

Sobre esta questão das possibilidades e limites da materialidade, Ostrower 

(1987, p.32) adverte: “De fato, só na medida em que o homem admita e respeite os 

determinantes da matéria com que lida como essência de um ser, poderá o seu espírito 

criar asas e levantar vôo, indagar o desconhecido.” Vamos descobrindo, então, que 

pensar sobre o fazer resulta em algo maior do que uma tarefa específica a ser executada. 

Este pensar implica em eventuais significados que abarcam momentos maiores do que o 

estrito fazer da tarefa – isso significa que evidenciar viabilidades novas do trabalho 

criador da matéria em questão envolve o sujeito no reconhecimento de possibilidades e 

limites seus que extrapolam aquela ação específica. Esse movimento da formatividade 
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de obras leva a reconhecer o quanto de expressividade (o quanto de nós mesmos) está 

exposto nas viabilidades e limites de uma criação e, ainda, nos leva a nos apropriarmos 

da comunicação exposta através da matéria em sua nova configuração criadora. 

Vejo este fenômeno de forma mais explícita no bordar de algumas mães. Dona 

Fransquinha convive em casa com casos de alcoolismo. Diz que quando está bordando 

com o grupo, isso implica em afastar-se, mesmo que momentaneamente, de um 

contexto que a maltrata, no caso, o da adicção. Seu bordado, de traço muito pequeno, 

delicado, minucioso e bem arranjado, firme, segundo ela, desejaria expressar “um  

desejo de mais firmeza nas linhas” que lhe parecem estar desencontradas no convívio 

do contexto familiar. 

Veja-se, ainda, o desenho escolhido de um livro que foi recriado como bordado 

por dona Francisca Nascimento, retratando uma menina com traços de uma pessoa 

negra. Dona Francisca Nascimento expõe o bordado como “algo belo, muito belo” e 

seu. Não seria esta uma forma de afirmar de maneira positiva sua etnia e seu ser mesmo 

por inteiro e, afirmando-os, poderia estar a afirmar-se também como lutadora diante de 

tantos episódios contados ao grupo, de dificuldades, sofrimentos e dores passadas em 

sua vida? Sem tentar interpretar alguns traços (ou figurações da realidade) por outros (o 

outro é que deve ler suas figuras), podemos ver, contudo, que o bordado, como uma 

microestética do cotidiano, como se pode ver, parece funcionar como um objeto 

projetivo: um lugar de se contar a vida. 

 

Figura 18: 

 

Bordado de Francisca Nascimento (Dona Fransquinha) 
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Figura 19: 

 

Bordado de Francisca Nascimento (Dona Fransquinha) 

 

Como também no processo de fazer o bordado, a própria interação entre sujeitos 

(como se vê em nosso grupo) funciona como espaço projetivo. Adentrando na 

perspectiva da criação, podemos admitir que a materialidade do que está se 

transformando em obra não se resume a um fato físico. Delineado o campo de atuação 

humana das mulheres e o bordar, a materialidade se coloca num plano simbólico, pois 

nestas ordenações se inserem modos de comunicação e de transformação de sentidos, de 

transmutação de elementos e figurações da realidade. 

Vamos confirmando que, através de uma matéria específica e de suas 

ordenações próprias, nos movemos no cenário de uma linguagem, configurando 

relacionamentos conosco mesmos e com o meio, propiciando-nos perceber a realização 

de potencialidades latentes. Assim se estabelece a dimensão do imaginar e do criar em 

nós: 

 
Trata-se de potencialidades da matéria bem como de potencialidades nossas, 
pois na forma a ser dada configura-se todo um relacionamento nosso com os 
meios e conosco mesmo. Por tudo isso, o imaginar – esse experimentar 
imaginativamente com formas e meios – corresponde a um traduzir na mente 
certas disposições que estabeleçam uma ordem maior, da matéria, e ordem 
interior nossa. Indaga-se, através das formas entrevistas, sobre aspectos 
novos nos fenômenos, ao mesmo tempo em que se procura avaliar o sentido 
que esses fenômenos novos podem ter para nós. (OSTROWER, 1987, p. 34) 
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A microestética do cotidiano possui este alcance: a materialidade dos objetos é 

transformada por nós e também nos transforma; sentimentos se refazem e se tece o novo 

por meio da expressão de uma linguagem; vê-se no fazer que cria obras a elaboração de 

novas perspectivas ao ser que cria. 

Falo deste lugar particular do feminino – meu, das mães e de tantas outras de nós 

– no fazer, refazendo-nos. Neste tempo, em mim, vou recompondo o desalinho posto 

pelo encontro que emociona e nos mobiliza e pelo desejo de que o novo trazido do 

sereno dos tempos das chuvas, desbravado em linhas, palavras de cores como gotas 

d’água, devolva-nos o sutil e transitório conforto de nos autocriarmos a cada dia, 

criando arte. E crio – a mim também, na pesquisa. 

 

Figura 20: 

 

Bolsa (composição própria construída durante a dissertação) 

 
 
1.5 Transmudando obra e mundos de vida: reinvenção dos quintais pelo diálogo 
em redes de conversações 
   

O bordado iniciou em um percurso de narrativas de si, onde pensamos em fazer 

com que a narrativa fosse uma experiência de si mais ampla, que comportasse 

mediações e linguagens. O bordado seria um modo de linguagem que dialogaria com a 

narrativa oral – ambos, bordado e fala, sendo narrativas que ajudam as pessoas a 

reconstituírem-se e autocriarem-se. Pensava mais: seria preciso construir e nutrir de 

afeto o grupo que bordava comigo (e eu com ele), estreitando vínculos. Assim, 
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poderíamos construir o colo necessário para as palavras dizerem de nós próprias e nos 

reinventarem. 

Os quintais, então, apareceram como uma forma de nos situarmos nos contextos 

da vida do lugar de modo mais visceral; seria um modo de, nos quintais, nos abrirmos 

para novas mulheres que poderiam entrar no nosso grupo e seria uma forma de 

fortalecer vínculos comunitários e de grupo. Ivania, arte-educadora do projeto Criança 

Feliz, assim define a idéia dos encontros nos quintais, proposta que se apresenta como 

uma extensão dos encontros com os bordados, podendo agregar não só as mães que 

participam do projeto, mas contemplar também um pouco da vizinhança das mães que 

de lá fazem parte: 

                                                             HISTÓRIAS E QUINTAIS 
             

                  “A árvore cresceu, sorriu em flores, e um dia, 
                    Enfim, os frutos bons amanheceram...” 

 
“Histórias e Quintais” pretende, ao longo dos encontros, estreitar os laços 
entre o Projeto Criança Feliz e a Comunidade, estimulando a boa 
convivência, a troca de saberes e vivências vinculadas às histórias de vida, às 
memórias dos moradores, aos causos e contos do lugar.  A identidade cultural 
será fortalecida através dos relatos, do resgate das lembranças, estabelecendo 
ligações entre passado e presente, buscando recuperar a memória coletiva da 
comunidade. Pretende-se ainda, trazer ao conhecimento das novas gerações, a 
memória social à qual pertencem, estabelecendo vínculos afetivos e 
despertando-os para o sentimento de coletividade. (Ivânia Maia, in Jornal de 
Pesquisa) 

 
Sobre o modo como nos apropriamos afetivamente dos espaços-tempos dos 

conteúdos de nossas vidas, observou ainda: 

 
Acreditamos que um lugar não se faz sozinho, mas é construído a partir das 
ações, das histórias sentidas e vividas, das experiências individuais e 
coletivas de seus habitantes.  Compreender a nossa própria história é 
provocar reflexões acerca de quem realmente somos, é suscitar 
questionamentos a respeito do mundo que nos rodeia, é promover a 
autonomia. Entre os objetivos dos encontros, está o de levar arte, cultura e 
ludicidade para os quintais como forma mais abrangente de trazer ao 
conhecimento dos moradores um pouco das atividades artísticas vivenciadas 
dentro do Projeto. (Ibid.) 

 
A idéia de quintal como algo diverso do público aqui é explicitada. Também se 

vê que o quintal aparece como lugar de desvendar-se a história e as memórias vividas 

nas lembranças: 

RUA RINCÃO 222 – ENTRE O SOL E LUA 
 

O quintal de uma casa é um lugar especial e o convite para conhecê-lo revela 
intimidade, afeto, gentileza, sossego, aconchego. As histórias são guardiãs da 
memória. Nas noites frias, aquecidos pelas fogueiras, os homens das cavernas 
já buscavam através da oralidade, relatar seu cotidiano, suas percepções e 
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vivências, sua maneira de interagir com o mundo. Compreender que a 
história de alguém mais velho é também a nossa própria história nos faz 
pensar que o passado está apenas adormecido, mas continua vivo na 
lembrança e nos costumes das pessoas do lugar. (Ibid.) 

 
De uma compreensão vivida em meu grupo, portanto, partiu uma ação conjunta 

que nos levaria a juntar as histórias de crianças e adultos nos quintais, de tal maneira 

que um encontro harmonioso também se tornasse reflexivo e vinculado diretamente à 

missão do projeto, ou seja, de juntos com a comunidade favorecermos uma cultura de 

paz. 

 

Figura 21: 

 
A toalha bordada transforma-se em estandarte (maio/2011) 

 

Assim, o encontro Histórias e Quintais recuperava as veredas construídas entre 

os muros do projeto social e estendia-se a outros lugares, onde a toalha bordada pelas 

mães significava o estandarte levado como símbolo do que é possível pela emoção que 

afeta o humano em nós: mudar uma perspectiva social e cultural. Pinto o quadro dos 

dois quintais iniciais, tocada por quão intensos foram os contatos que se deram de forma 

intergeracional. Veja-se como se inscreveram em mim estes sentimentos:  

 

Histórias e quintais – sentimentos que se revelam, impressões primeiras 
  
(...) tudo pulsa no quintal, desde muito cedo, antes mesmo da preparação do 
lugar. Já pulsa o sentimento de acolhida, pois é uma forma de juntar a família 
para arrumar o espaço, superando as dificuldades. O encontro é um 
empurrãozinho para a reorganização da vida que lá acontece, revelador de um 
movimento social que se organiza num formato que agrega gentes e afetos, 
onde a arte e a memória tornam o cenário do terreiro o teatro da redescoberta 
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da convivência comunitária, do fortalecimento da auto-estima e das 
identidades. Necessidade ancestral do encontro com o outro, que mora na 
mesma casa ou na mesma rua; comer junto um alimento que se compartilha: 
pão, chá, um cafezinho, um suquinho feito de folhas verdes pelas mulheres 
da casa ensinando saúde. (Jornal de Pesquisa) 

 
Observa-se, a seguir, como das tematizações do encontro se passou à 

microestética do cotidiano; como se foi do sujeito às obras que criam e vice-versa. 

Senão, vejamos: 

 
A estética visível das xícaras bonitinhas fazendo tilintar os pires. A alegria se 
gesta, no riso se vê cada uma das mulheres deixando seu mundo particular 
para dar lugar ao olhar e à história de quem ali chega. O quintal é tão alegre, 
o riso verdadeiro despertado não pelo que vem sendo massificado, repetitivo 
ou pejorativo, mas pelo que há de autêntico, lembrando a cultura popular, 
revivida nas histórias de antigamente, da infância das mulheres, dos rincões 
de vida, sem luz e sem asfalto, lembranças de outra saúde compartilhada nas 
ruas do próprio Jardim Iracema. Menino pequeno, mulher nova, mocinha, 
menino homem, senhoras chegam. Um violão toca a noite tomando o mesmo 
ritmo da tardinha se indo. A valorização da simplicidade e da 
responsabilidade de quem escolhe ser a anfitriã da tarde explicita o poder que 
temos enquanto ser que cuida e que pode ser cuidado. Uma bênção que nos 
chega como o presente que ora ajudamos a construir. (Jornal de Pesquisa) 

 
Figura 22: 

 

 
 

Mães, educadores e crianças compartilham histórias no quintal 
 

A criação nos situava como autocriadoras também de nós mesmas. Dona Dalva, 

no primeiro quintal, nos contava de sua história, ao apontar para a latada de flores 

cuidadas. Mostrava-nos algo vivido. Algo que em sua memória era uma criação em 

trabalho e busca de continuidade na criação vivida hoje junto ao mundo familiar, no 

jardim de sua casa. Transmutava algo de uma ordem em outra: trabalho, lugar de 

criação também de si – um cuidado que é trabalho e arte.  
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Na verdade, seu fazer – que era trabalho – não encontrou continuidade na 

cidade. Então, ele se transmutou em um criar que ela mostra no jardim. Como observa 

Maturana (2004): 

As ações e emoções humanas podem ser as mesmas em muitos domínios 
diferentes de existência (os do fazer), e o que uma aprende num domínio de 
existência (ou do fazer) pode ser facilmente transferido a outro. (p. 59) 
 

Vejamos como Dalva se reporta a essa possibilidade que se pode ter como 

transmutação, na acepção de Maturana: 

     
Eu trabalhei na roça até a idade de 18 anos no interior. Trabalhava limpando 
mato, plantando feijão, milho... Depois de grande, a gente ia colher. Apanhar 
feijão, quebrar milho, algodão também... Todo tipo de serviço eu lutei  no 
interior. Roçava. O único trabalho que eu não fiz foi brocar. Roça, roçar. 
Os pés de árvore quando cresce é brocar, quando é pequeno é roçar. Brocar é 
as matas, os pés de árvore grande quando cresce tem de ser brocado; fica alto 
pra gente apanhar, tem que brocar; tirar a madeira mesmo pra queimar. 
Aquelas árvores grandes tipo pau grande.  
Depois de dezoito anos a gente vinha para a cidade procurar melhoras. Aqui 
não achei trabalho assim não, graças a Deus. Hoje na minha casa, no meu 
jardim, continuo com pés de árvores, plantinhas. (D. Dalva) 

 

Dalva mostra-se reflexiva ainda na nossa primeira fase do quintal e fala em 

amor. Fala na sua relação com o bordado como uma relação com a arte, trazendo o amor 

como desejo. E sublinha: faz um artesanato que é arte, revelando a humanização vivida 

nessa experiência.   

Maturana observa que a linguagem não é um fenômeno apenas biológico, mas 

relacional, apontando a coexistência de interações recorrentes. É que as redes de 

conversação constituem o emocionar-se das culturas – na verdade, toda cultura pode ser 

tomada como uma rede de conversação; e essa rede de conversação é um modo 

específico do entrelaçamento do linguajar e do emocionar (MATURANA, 2004, p. 53). 

Para Maturana, pois, toda cultura é entretecida por redes de conversação – que incluem 

ações e emoções – que, de modo transgeracional, definem comunidades e ocasionam 

mudanças culturais: 

 
Na condição de maneira de viver, uma cultura é uma rede de conversações 
mantida de maneira transgeracional, como um núcleo de coordenações 
consensuais de ações e emoções. Em torno dela, podem aparecer novas ações 
e emoções. Quando estas também começam a ser conservadas 
transgeracionalmente, na rede de conversações que define essa comunidade, 
ocorre uma mudança cultural. (MATURANA, p. 59) 

  

Parece que “em nossa cultura patriarcal, estamos prontos a tratar os desacordos 

como disputas ou lutas” (MATURANA; 2004; 39). Isso constitui um “espaço psíquico 
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patriarcal” – um espaço que justifica comumente a subordinação e a divisão de trabalho 

opressiva, como também evidencia a relação de poder entre os sexos.  

O espaço matriarcal também seria algo de natureza conflitiva – o que é diferente 

de uma cultura de base matrística, amorosa. Para Maturana (2004, p.27): “Fazer algo 

pelo outro ou para [si] não constitui subordinação ou servidão. É a emoção sob a qual se 

faz ou se recebe o que é feito que transforma esse fazer numa coisa ou noutra.” 

Dona Dalva mostra esse amor junto à nova rede de conversação que parece 

apontar na roda dos quintais, onde narrativas e memórias são fontes que se diluem com 

os chás. E pode-se depreender nessa reflexão de Dalva que o que é artesanato – 

trabalho? – é vivido como arte também. Nas palavras de Dalva: 

 
Faço tudo com gosto e amor. Fazemos nos divertindo, pra desopilar de tanta 
coisa!... A gente só vive cansada. Aqui a gente se sente mais aliviada, mais 
maneira. Pra onde eu vou e o que faço, faço com amor. Venho não porque 
estou desocupada. Venho porque gosto. A gente deve fazer a coisa com 
vontade, pra ficar bonita. É arte que se torna profissão. Todo tipo de 
artesanato é arte. A gente escuta falar no mercado, no comércio. Tudo eles 
falam que é arte. (D. Dalva) 

 
Pode-se ver que Dalva expõe sua abertura para uma arte que venha a se tornar 

profissão. E que parece propor outra rede de conversação sobre isso, onde o emocionar 

fica na base das relações. Maturana (2004, p. 25) já estabelecia uma diferença entre a 

idéia de cultura matriarcal ou patriarcal e a cultura de base matrística, que seria uma 

forma de consciência não-hierárquica do mundo natural, que inclui a ordem do humano.  

Para Maturana, à medida que vivemos em um mundo social, estamos implicados 

em uma rede de conversações, participando com nossos parceiros na vida de uma 

cultura em contínua transformação consensual (2004, p. 49). Essa cultura pode centrar-

se na luta e na apropriação, em um jogo contínuo de competições – mas pode obedecer 

outra rede de conversações em que o emocionar possua outras bases. 

Vejamos como Maturana (op. cit., p. 25) a isso se reporta: 

 
O termo matrístico (...) é usado com o propósito de conotar uma situação 
cultural na qual a mulher tem uma presença mística, que implica a coerência 
sistêmica acolhedora e liberadora do maternal fora do autoritário e do 
hierárquico. A palavra matrístico, portanto, é o contrário de matriarcal, que 
significa o mesmo que o termo patriarcal numa cultura na qual as mulheres 
têm o papel dominante. Em outras palavras – e como se verá ao longo desse 
capítulo – a expressão matrística é a que é usada intencionalmente para 
designar uma cultura na qual homens e mulheres podem participar de um 
modo de vida centrado em uma cooperação não hierárquica. Tal ocorre 
precisamente porque a figura feminina representa a consciência não 
hierárquica do mundo natural a que nós seres humanos pertencemos, numa 
relação de participação e confiança e não de controle e autoridade e na qual a 
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vida cotidiana é vivida numa coerência não hierárquica com todos os seres 
vivos, mesmo na relação predador-presa. 

 
Para Maturana, o emocionar da infância é estruturante para a vida adulta – 

seguimos com ele, na vasta rede de conversações da cultura. Nas suas palavras: 

 
A emoção que estrutura a coexistência social é o amor, ou seja, o domínio 
das ações que constitui o outro como legítimo outro em coexistência. E nós 
humanos nos tornamos seres sociais desde nossa primeira infância, na 
intimidade da coexistência social com nossas mães (Ibid., p. 45). 

 
Uma cultura, portanto, mudaria quando o emocionar que constitui sua base 

cultural fosse tecendo outra – e isso implica a rede de conversações que vincula ações e 

emoções. Assim é que as novas configurações do emocionar vão modificando-se desde 

a infância. Nos termos de Maturana, gera-se o novo na cultura quando: 

   
(...) o conjunto de circunstâncias sob as quais a nova configuração do 
emocionar que constitui os fundamentos da nova cultura pode ter começado a 
conservar-se de maneira transgeracional, como fundamento de uma nova rede 
de conversações numa comunidade humana específica que originalmente não 
a vivia. (Ibid., p. 50) 

 

Vemos aqui como Dalva, em nosso encontro no quintal, se refere ao padrão de 

ensino-aprendizagem no qual evoca sua mãe e os pontos do bordado. Com sua fala, 

poderíamos observar que haveria um teor – poderíamos chamar assim? – de emoção que 

perpassava essa relação e a aprendizagem. Vejam-se essas lembranças ligadas à infância 

e ao aprendizado do bordado, no qual ela seguia a própria mãe: 

    
Participava do clube de mães no interior. Seguia a própria mãe. As mães 
faziam bordado. Minha mãe era uma das que ensinavam, comandava o grupo. 
Em Capistrano com 14 anos. Eu me movimentava no meio das mães, fazia 
pontos de corrente, ponto de haste, ponto de escama. Tinha uma tia 
costureira, observava tudo. Hoje repito o que aprendi. Vim para Fortaleza, 
casei. Fiquei como dona de casa. No projeto Criança Feliz comecei a fazer 
cursos. Não tinha dificuldade como outra iniciante. Já sabia um pouco do 
aprendizado do bordado. Participo hoje de outro grupo. Fazemos pintura, 
bordado. (D. Dalva) 

 
Parece que não percebemos que toda cultura, como uma rede de conversação, 

possui esse entrelaçamento do linguajear e do emocionar, como observa Maturana (op. 

cit., p. 53). Não seria comum para nós compreender quando a mudança no emocionar 

está ocorrendo e o que ocasiona novas maneiras de viver? É que, para Maturana, não 

estamos analisando cultura incluindo a perspectiva do emocionar – as transformações 

no emocionar implicam alterações no modo de vida e vice-versa. A interdependência 

entre o emocionar e o modo de viver das culturas acontece desde o cotidiano. Maturana 
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(op. cit., p.53) observa: “O pastoreio como modo de vida não pode ter surgido sem a 

mudança do emocionar que o tornou possível como maneira de viver e que tal mudança 

no emocionar surgiu no próprio processo no qual se começou a viver dessa forma”.    

Dalva, ao contar de sua participação na comunidade, em vários grupos, parece 

apontar aprendizagens importantes: mostra cursos e grupos diversos de partilha e 

evidencia uma experiência de “representante” que poderia ser vista como uma saída da 

vida privada para o mundo público, em uma participação cidadã que parece estar se 

gestando a partir de uma perspectiva feminina: matrística? Veja-se: 

 

Sou pra tudo em casa. Faço tudo. Participo do Projeto como voluntária e 
representante do bairro, de rua. Entrego documentos para as mães. Eu 
explico, converso com elas. Faço parte como mãe do projeto. Posso dar a 
minha parte com ajuda, com contribuição. Cada casa todo mundo me 
conhece. As mães nos escolhem para ser representante de rua. Nem todo 
mundo quer ser representante.  
(...) Faço parte de vários grupos. Pra gostar desse trabalho hoje, tem a ver 
com gostar de participar de tudo. Tem de ter respeito. Temos aprendido 
muito dos encontros que a gente tem com você. O tanto de curso que já fiz 
aqui. Curso de vagonite, patchwork, trabalho de fita... É muita coisa. (Jornal 
de Pesquisa) 

 
Dalva retoma conosco a importância dos contatos comunitários para viver em  

coletividade. Neste dia, escrevi: “o contato revela a mim e ao outro, diz do que sei, do 

que posso aprender, de minhas limitações, das buscas em comum.” (Jornal de pesquisa). 

O contato com o outro, neste caso, não nega os conflitos ou o quanto de complexidade 

comporta o real, mas pode apontar modos emergentes de atuação diante de situações de 

ausência material e recupera ainda modos de restituição de sentimentos bons, descritos 

na fala de Dalva e que se encontram nas redes de conversações que Maturana nos 

revela. 

O olhar de Dalva nos remete, ainda, à ação docente, na qual me encontro, como 

lugar também onde os afetos não escapam de uma experiência de formação, sendo 

mesmo componentes desta complexidade. Quando, como sugere Warschauer (2001), 

“este trabalho envolve o questionamento do lugar do outro, do nosso, de nossa relação 

com ele, da disponibilidade para partilhas, determinação, flexibilidade e humildade”, 

esta prática propicia um tipo de envolvimento formativo, no sentido humano, da figura 

do educador ou educadora: 

 
A profissão docente, por se basear na relação entre as pessoas, é permeada 
pelos afetos, pela simpatia/antipatia que acompanha as relações. Ser 
profissional da educação significa experimentar sentimentos. Na tentativa de 
refletir sobre eles, falar ou até mesmo escrever pode ajudar. Entretanto, como 
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as paixões e a subjetividade foram eliminadas da ciência pela cientificidade 
positivista, confessar esta dimensão na esfera profissional, registrando-a, é 
retomar uma língua preterida pela racionalidade científica e reprimida pela 
normatividade social. (WARSCHAUER, 2001, p.190) 

 

É pelo desejo em legitimar situações vivenciais junto às redes de conversações e 

dar a elas visibilidade que, movida pela ação docente, sou levada aos quintais do Jardim 

Iracema, interpelada pelo que vem sendo construído com as mães: das emoções que 

geraram um bordar, nos estendemos a um exercício mais intenso de narrativas de 

histórias de vida, retomando no convívio novas informações, composições do universo 

por nós ocupado. O que é verbalizado por outra mãe, Dona Daluz, nos faz vislumbrar 

um valor estético que se elabora e que parece estar ligado ao cotidiano, mas também às 

origens e ancestralidades. Observemos, mesmo, como é demonstrada a influência 

herdada da avó índia, retratada no delicado traço de um desenho identificado por Dona 

Daluz, intitulado por ela de “Vitória Régia”, tendo por base também nossas pesquisas 

em grupo, como se observa na obra apresentada4: 

 

Figura 23: 

 

Bolsa bordada por D. Daluz 

 

                                                 
4 Nos encontros com as mães procurávamos conhecer diversos grupos de bordadeiras, possíveis lugares 
de aprendizado e inspiração. Entre eles, os trabalhos da bordadeira e artista plástica cearense Nice 
Firmeza e os livros bordados pela família Dumont. 
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Dona Daluz identifica claramente uma relação que se configura entre sua criação 

artística e sua ascendência e reflete sobre traços de um fazer apreendido, repercutindo 

no hoje: no reconhecimento de um saber transmitido pela avó. Seja no enfeite criado por 

ela, seja na forma de usá-lo, expressa-se uma vivência estética influindo sobre o aspecto 

subjetivo de atribuição de valor a um objeto ou a situações que irão depender dos 

referenciais por ela (a neta) incorporados. Assim nos conta Maria da Luz: 

 

Eu sou parda, não sou preta, nem branca. Sou misturada. Sou descendente de 
índia. Filha de neta de índia, lá de Minas Gerais. Eu gostava muito de andar 
de colar de palha. Eu fazia meus colares. Comprava uma palha muito fina. 
Quando usava brincos grandes, minha mãe batia em mim. Quando faço as 
bolsas bordadas, hoje, me lembro disso, como um filme. Quando a gente tem 
sangue de índio, morre com ele. Até o cabelo. Minha avó usava embira de 
bananeira no cabelo e ia apanhar feijão no roçado. Quando a bananeira 
secava, ela arrancava a película e amarrava no cabelo. Era um enfeite. Pra 
mim, transmite sabedoria. Eu não confio em todo mundo. O índio confia no 
branco? Eu estudo pra saber se a pessoa é digna. No tempo da minha avó era 
assim. Ela me ensinou a pescar, a caçar de espingarda, preá. Isso em Itapajé. 
Aprendi muito com minha avó. (Dona Maria da Luz) 

 
A vivência cultural, nessa ambiência do encontro interpessoal, é um aspecto 

importante para a apropriação de vivências artísticas, pois favorece a ampliação de 

nossos referenciais sobre a arte, seja de nossa cultura e/ou de outras, ajudando nossas 

elaborações, que passam a ser compreendidas como estética presente em nosso 

cotidiano. Desse modo, identificamos em nós formas de ser e entender o nosso contexto 

de inserção e pertencimento ao mundo. Nas narrativas de formação que vimos 

observando, uma estética presente no cotidiano da avó de Daluz  retoma seu lugar  no 

exercício do fazer artístico da neta e no exercício de ensiná-lo. Veja-se a metáfora da 

avó quando faz uso de uma embira para enfeitar os cabelos. Há uma relação real com a 

arte nestas formas de expressão cotidianas? Por quê? 

Ivone Richter, tratando da questão de enunciar a microestética do cotidiano, 

lembra que podemos buscar compreender a arte “como comportamento e como área de 

conhecimento” e que ela inclui e engloba “todas as manifestações artísticas dos seres 

humanos, nas suas mais diversas manifestações culturais” (2003, p.122). A autora, que 

se preocupa em dar visibilidade aos afazeres considerados especiais, releva o lugar 

ocupado pela arte, vivida por ela como microestética do cotidiano: 

 
É preciso pensar que a arte é uma necessidade primeira do ser humano, e 
como tal presente desde sempre na humanidade, expressa por uma infinidade 
de manifestações, mas sempre presente. Ela não está distante das pessoas, 
somente isolada em museus ou locais inacessíveis, mas está presente no 
cotidiano de cada ser humano, justamente por sua condição de ser humano. 
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Mesmo a arte dos museus foi um dia arte do cotidiano, e embora sendo 
necessário preservar essas obras, elas precisam fazer parte da vida das 
pessoas, como elemento enriquecedor do seu viver. (Ibid., p. 122) 

 
O cuidado em fazer algo que fique bonito está presente na fala de dona Daluz 

como uma característica de quem faz algo especial (ela se esforça para fazer algo que 

agrade as pessoas) e expressa-se como uma atribuição de valor. Em Richter (apud Rader 

e Jessup, 1976), o valor estético é constituído pelas qualidades estéticas do objeto e pelo 

interesse do sujeito, que se combinam para constituir o valor. Portanto, os valores são 

analisáveis em seus componentes objetivos e subjetivos e misturam-se para 

constituírem-se em uma qualidade sentida. Veja-se este sentimento em Dona Maria da 

Luz: 

 
Tudo o que faço, penso se vai ficar bonito ou feio, pras pessoas darem valor, 
que vai ficar bonito e todo mundo vai gostar. Se não gostar é porque não 
gosta de arte. Acho que também seja uma profissão o trabalho com arte, é 
bom pro espírito da gente. As vezes a gente está tão atribulada, fazendo esse 
trabalho esquece de tudo, até que tem menino dentro de casa. Tudo que a 
gente faz com carinho é arte. Temos que plantar confiança e aquela sabedoria 
no que a gente tá fazendo. Aqui, nesta cidade, as pessoas não dão valor. Eu 
chamo isso de arte, porque antes eu não sabia o que era. Hoje sei que é arte. 
Cada tipo de trabalho é uma arte. Arte é uma profissão. Hoje a profissão não 
é só ir pra uma fábrica (Jornal de Pesquisa). 

 
Reconhecendo-se fazendo arte, Dona Daluz se percebe como artista 

desenvolvendo uma criação que nem sempre irá satisfazer o olhar do outro, mas que a 

ela parece agradar. No entanto, o cansaço em relação à dimensão que tomam outros 

afazeres é visível em Dona Daluz: “A gente está tão atribulada”. 

A arte modifica o sentir. Vê-se isso também em Dalva: “Aqui me sinto mais 

maneira”. De suas falas, denota-se o bordar proporcionando uma relação diferenciada 

com o tempo presente, caracterizado em nossa época pela enorme importância dada à 

divisão do trabalho e ao conseqüente aproveitamento do tempo, importância esta muito 

maior do que no passado, pela forma mais agudamente acumuladora da lógica 

capitalista ascendente. 

Ao que parece, o lugar do bordado e das rodas de conversa nos quintais tem se 

mostrado como situações para a utilização do tempo de nova forma prazerosa: surge o 

termo arte, promovendo, além da satisfação estética em si mesma, a socialização de 

experiências vividas por meio do encontro com outras mães e a possibilidade de ensinar 

a outras pessoas o que se está aprendendo. 
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“Vivemos numa era em que temos muita coisa em excesso. A única coisa que 

não temos o suficiente é tempo”, diz o cineasta Win Wenders.”5 

“Já passou o tempo em que o tempo não contava”, afirma  Walter Benjamin 

(1987). “O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado”, cita Valéry. E 

acrescenta: “Com efeito, o homem conseguiu abreviar até a narrativa” (Idem, p.206). Na 

contramão  desse tempo, tentamos hoje construir com as mães rodas de conversas em 

que a tradição oral é valorada,  retomando de novo seu lugar, com paciência e timidez, 

para se sobrepor em camadas finas e translúcidas, como pedras raras recuperadas por 

antigos artífices, e chegar à superfície do cotidiano. Como se, ao buscarmos as 

narrativas da cultura, trouxéssemos algo de um tempo em que “as pedras nas entranhas 

da terra e os planetas nas esferas celestes se preocupavam ainda com o destino do 

homem, ao contrário dos dias de hoje, em que tanto no céu como na terra tudo se tornou 

indiferente à sorte dos seres humanos”. (BENJAMIN, op. cit, p.210) 

Nessa busca de um colo matrístico para acolher nossas descobertas, também eu, 

pesquisadora e bordadeira, redescobria-me, na tentativa de re-encontrar não um tempo 

nostálgico ou idealizado, mas  um tempo  novo, capaz de uma diferenciação criadora, 

um tempo de criar sentidos para o que fazemos e buscamos. Tempo que nos 

disponibiliza para ver além do visível, que possa dar um significado essencial às redes 

de conversações, onde o humano encontra-se propondo uma estética para o cotidiano, a 

microestética, que nos constitui ao elaborar-se elaborando-nos, em relações de 

implicação e afetamento, fazeres especiais e (auto)descobertas – aspectos fundamentais 

em uma reflexão sobre (auto)formação.  

 

1.6 Constituição autoformadora aprendente: acumulando as cores com as quais 

bordamos as paisagens 

 

Viemos durante todo este capítulo tentando responder à pergunta: como os 

processos formadores – que acontecem junto ao grupo de mães com o qual eu vivia 

como um lugar de pesquisa sobre autoformação – me instituem enquanto educadora em 

(auto)formação? O status teórico proposto aqui para a experiência e a subjetividade 

abre uma perspectiva nova para o entendimento da formação em si, posto que 

                                                 
5 Fala extraída do filme “Janela da Alma”, de João Jardim e Walter Carvalho, que trata sobre o sentido da 
visão. Documentário produzido em 2002.  
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desviamos o olhar de uma visão macroeconômica ou macrossocial (embora situemos 

eixos reflexivos nesse lugar também) para uma esfera micro das ações, onde a prática 

educativa valoriza as histórias individuais.  

Nenhum ineditismo aqui, pois desde Rousseau já se via uma certa prioridade ou 

escuta feita àquele que aprende e não apenas àqueles que pretendem lhe ensinar ou às 

coisas sobre as quais se pretende ensinar  (WARSCHAUER, 2001, p.128). Nos 

processos formativos fora da escola, como vemos, através das histórias de vida, 

tomamos consciência da importância de atos, vozes, obras aparentemente 

insignificantes, mas fundadoras de um ser mais reflexivo, de mudanças e de relações de 

abertura para com o mundo: uma nova unidade ecológica de relação com o meio físico e 

com o conhecimento do outro se opera.  

Nesta pesquisa, priorizar as mães em seus aprendizados, portanto, despertava-me 

para a dimensão da autoformação como autocriação dos sujeitos, princípio segundo o 

qual as autorias se expressam compreendendo não só o que se cria, mas o ser que 

aprende em sua (trans)formação: 

 
Trata-se de compreender o papel que exerce o aprendente ao desenvolver 
uma atividade de reorganização dos dados ou na elaboração de uma 
representação, atividade ela mesma dependente de fatores cognitivos, 
afetivos ou volitivos. Fatores estes desenvolvidos a partir da inserção do 
indivíduo no meio social. (Warschauer, 2001, p.129) 

 
Podemos dizer, ao observar os fluxos das narrativas nos quintais, como a 

pluralidade, heterogeneidade e complexidade dos encontros no cotidiano deram margem 

à coexistência de possibilidades de instituirmo-nos em uma legítima experiência 

formativa, centrada na intencionalidade do aspecto experiencial e reflexivo das redes de 

conversações, vinculadas a fazeres especiais vividos no cotidiano: 

 

O cotidiano é rico de oportunidades, nascidas das experiências, das atividades 
individuais e coletivas. Mas nem sempre elas são significativas do ponto de 
vista da formação. É preciso uma ação sobre elas, aproveitando o momento, 
convertendo-as em oportunidades formativas. (Id. ibid., p. 273)   

 

Ao construirmos juntas uma toalha de retalhos bordados, enredávamos também 

uma declaração de crença e um caminho de interrogações às mulheres que compunham 

aquele grupo e povoavam aquele lugar de experiência de si e de construção de obras. 

Por meio de um percurso de encontros no qual vivíamos uma leitura de nossas histórias 

de vida e formação, pude ir vendo como a microestética do cotidiano lançava 

perspectivas de possibilidade de reconstrução de si e de renomeação da existência pelo 
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fazer feminino, chamado fazer especial. Creio que não só a toalha, mas os encontros 

bordados e posteriormente a ida aos quintais eram situações que iam mostrando as 

mulheres como fazendo algo especial e refletindo sobre o que expressavam estas obras e 

o desejo de fazê-las. Tornando mesmo a vida melhor, atuavam na recriação de si. 

Identidades reveladas nas diferenças, pelo diálogo e pelos silêncios, pela descoberta da 

possibilidade da aceitação. Bordado feito de imaginação e memórias, criação e dúvidas 

nos traziam estes mergulhos no cotidiano, um universo familiar a construir e 

reconstruir, ao passo que no emocionar-se das interações, a estética do feminino se fazia 

ver.  

Elaborada pelo olhar das mulheres, a vida mesma se bordava ali. Construções 

individuais se aliam às coletivas e evidenciam concepções de mundo, sendo possível 

constatar diferenças e muitas similaridades, possivelmente pelo fato de compartilharem 

de um mesmo espaço e condições sociais. Afinidade visível no conceito que trazem 

sobre arte e na compreensão do que fazem como tendo valor artístico. Tratamos aqui de 

uma estética que não se refere somente ao que é “belo” ou relacionado ao artístico, mas 

ao sentido proposto por Marcos Villela Pereira (1986) da estética do sujeito-em-prática, 

como uma forma de estar, organizar-se no mundo, afetar e ser afetado. A microestética 

no universo destas mulheres nos expunha as condições com as quais vínhamos todos 

nos constituindo aprendentes pelos matizes do bordado de nossa própria história: 

costurava-se a história do lugar e de nossa própria cultura, nossa história pessoal e as 

redes de conversação vividas no contexto interativo da criação e artesania. Deve-se 

considerar que o fortalecimento dos vínculos comunitários nesse linguajear e 

emocionar-se ia se tecendo também. 

Neste momento de um tecer dissertativo em que redescubro que houve um 

tempo em que narrar e fiar se entreteciam conjuntamente, como num paradoxo 

existencial, trago o bordado para o tempo acadêmico, lugar de prazos e metas a serem 

alcançadas, de sutilezas epistemológicas, na intenção de ultrapassar a cisão entre sentido 

e prática, restaurando o que a modernidade usurpou nas histórias e narrativas, como já 

observava Benjamin (1987): 

 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando 
as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque quase ninguém 
mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece 
de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o 
ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que 
adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que 
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está guardado o dom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os 
lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas 
formas de trabalho manual. (p.205) 

 
Faço a seguinte discussão: ao ultrapassarmos, em certa medida, o patriarcado e 

buscarmos elementos da amorosidade matrística a que se refere Maturana, parece que 

estamos a resistir e transformar os processos deterministas do capitalismo. Com o grupo 

de mães do Jardim Iracema, bordamos e narramos fios que comunicavam significados, 

necessidades fundamentais de ler a vida e criar obras. Carentes que somos de sentidos, a 

intensa busca de significar nos leva a este brinquedo de orvalho e ternura que passa pelo 

instante de bordar. A narrativa, tendo durante tanto tempo florescido num meio de 

artesão, é ela própria, num certo sentido, também, como o bordado, uma forma artesanal 

de comunicação. Como dizia o poeta de “O artesão do sereno”, ao falar da composição 

de histórias, além de uma arte cuja artesania não empana seu aspecto criador: 

 

Não convém embrulhar 
Este brinquedo feito de amor 
Pode estragar,  
pode mudar de cor, 
mudar de rumo, 
deixem 
que ele precisa de ar. 
(...) Este brinquedo 
Pode e pede levar sol 
Mas sol da manhãzinha. 
O da tarde não serve 
Porque altera os azuis. 
Não disse o azul geral. 
Sei a que azuis refiro, 
Sei que azuis usei.  
 
(THIAGO DE MELLO) 
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Figura 24: 
 

 
 

História bordada em blusa, por D. Lúcia (junho/2011) 
 
 

Em tempo: junto às últimas rodas, chega uma mãe conhecida do grupo, que se 

junta a nós. Elas relatam as dores que o uso de drogas vem causando nas relações 

familiares, os crimes cometidos contra os jovens, tornando latente como estão afetadas 

pela situação. A mãe que chega por último narra a história do filho e toda a trama de 

vida e morte experimentada na casa. Havia a necessidade da fala para recompor sentidos 

e emoções de viver, junto ao bordado que se fazia. Havíamos escutado Belchior: 

 
Cada um guarda mais o seu segredo, 
sua mão fechada 
sua boca aberta 
seu peito deserto, 
sua mão parada, 
lacrada, 
selada, 
molhada de medo. 
 
(BELCHIOR, Na hora do almoço) 

 
Agora se via, no encontro com as mães, um encontro de si, novo também: a 

palavra jorrada no choro acolhido. A vida do cotidiano se fazendo ver nas crônicas da 

oralidade por elas narradas iniciavam pela indagação: como estamos? E era então que 

refazíamos no miudinho dos pontos do bordado o que vinha como choro. 

Na pesquisa que a cada encontro eu tecia, via dissolverem-se na existência, ao 

ouvirmos o soar de nossos risos, mulheres desamarrando-se das dores, corpos expostos, 

incorporando movimento consentido de quadris e pélvis, da dança suave que chega. 

Esquecidas do que não se tem resposta, gerando, geradas do Genius – a nossa vida, 
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enquanto não foi por nós originada, mas nos deu origem (Agamben, 2007). Refazendo-

nos, vamos juntas. Cada encontro, reafirmação da existência em possibilidades, ainda 

que o mais próprio seja o mais estranho e impessoal, e o mais próximo, o mais remoto e 

indomável (Idem, ibidem). Abandono, além do Eu e da consciência. O tempo é presença 

de Genius, presença inaproximável que impede que nos fechemos em uma identidade 

substancial, alienadora, comportando o entendimento de que o Eu não se basta a si 

mesmo. Existimos também em intimidade com uma zona de não conhecimento, prática 

mística cotidiana, desmantelo a ser vivido, alegre. Escapamos de nós, para cá chegar. 

Experimentamos nossas hesitações, diluindo-nos no reverso. Tudo se incorporando, vou 

reencontrando-me escrita e bordado, de volta ao começo: 

 
Bordar significa uma pausa no tempo, uma coisa de singelice, aquilo como o 
desejo realizando-se de sentar numa cadeira e sentir um ventinho tranqüilo e 
morno no corpo, que as horas não têm pressa. Pega-se do pano e deixa-se em 
busca de não se sabe bem o que, numa brincadeira de artesania e pensamento, 
um sinuoso embrenhado da agulha na mão em cores que parecem aliviar o 
graúdo do presente, decompondo o difícil do dia em miudinhos de pontos de 
arroz, ponto atrás, pontos cheios. Caminho quase seguro, inventivo no risco,  
arriscado se a vontade for de criar e ampliar a ideiazinha pensada. A cadeira 
acolhe, como todo o gesto acolhe o momento, a textura macia do pano, os 
desenhos que se dão a perceber das combinações de cores aprendidas das 
mãos da sábia mestra artista. Ela que já dobra as pernas como se dobrasse os 
séculos, como disse o poeta de Moçambique, ensina afetos quando pega no 
tecido e do olhar para a natureza vai trazendo os verdes claros, verde musgo, 
verde com pontinha amarela do jeito que é uma folha presa em sua planta, 
amarelando-se pela luz do sol. (Jornal de pesquisa) 

 

Encontro por demais grandioso devolvendo o humano e o transcendente que há 

em nós, que a oportunidade dissertativa me permitiu, unir afetos e fazeres implicados 

em um compromisso revelador de possibilidades de ser. Isso me propõe dizer: 

 
A flor no cabelo ensina que há uma estética que a compõe e que ela própria 
gerou, no trato com a arte, no manuseio com a vida, na sensibilidade com que 
lida com os seres todos. Menos com os caramujos que aparecem em seu 
jardim e ela amassa com os pés, com uma rapidez pouco comum aos noventa, 
justificando que aquelas pestes acabam com as plantinhas. Encontro de 
mulheres, cruzando-se pelo sentimento de respirar melhor o cotidiano e 
alongar a vida no planeta, que o ar pouse com calma e exale mais suave, 
contraponto ou contra-senso desejado, o reverso da correria, que é possível a 
lentidão. Essa sim, virtude, não um defeito, ao contrário, um concerto no 
desajuste que gera a pressa que gera o desajuste. Agilizar não é verbo, é 
insulto: quero mesmo ir contra a maré de quem só corre, não respira, não 
sente, não vê, não experimenta, não pega com a ponta dos dedos e cheira. 
Como Sherazade, a gente precisa inventar para sobreviver, para não morrer 
antes da hora. É por demais delicado o desejo de viver de um lado, e a vida 
que pulsa às pressas, de outro. (Jornal de Pesquisa). 
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As mulheres desta história fazem parte de mim, nós nos reinventamos 

mutuamente. Elas me indicam caminhos que me guiam a relações de reorganização e 

confirmação de escolhas abençoadas pela ancestralidade: seguir esse tempo presente, 

reconhecer nas pessoas que chegam sinais de uma estrada frutífera em naturezas de 

sentidos. Eu sabia há tempos: caminhos perseguidos, interligados, enredados em tramas 

reais e fantásticas – fome de viver. 

 

1.7 Uma fala sobre amor: quando autoformação e microestética se encontram 

 

O que aprendo com as mulheres que comigo estão a bordar parece fugir de um 

enquadramento comum que se queira dar. Não que seja algo novo no sentido do que 

nunca foi dito, mas simplesmente porque esta situação traz a especificidade única deste 

contexto, em sua exposição de singularidades. É assim que vejo o grupo de mulheres-

mães, onde o fazer feminino elabora-se na microestética que nos constitui e constitui 

obras. 

Nessa altura da pesquisa, vejo que as mulheres, ao falarem de suas histórias de 

vida, estão a vivenciando uma dimensão formativa inequívoca. Nesse trabalho da 

memória – no qual também o ser que cria obras se reconstitui como criador de sentidos 

para as suas experiências – vê-se um sujeito que se autoriza a pensar e dominar 

linguagens. 

Além disso, vamos encontrar traços do que também experimentamos quando 

criamos: pontilhados de arte e educação se tecem e matizes característicos do mundo 

popular formam uma microestética, vivida também como um trabalho sobre si mesmo. 

Paulo Freire se utilizava dos círculos para, em comunhão, as pessoas 

apreenderem os sentidos do mundo em que educador(a) e educando (a) estavam 

envolvidos. Caminhos de transformação são experimentados nas novas linguagens das 

quais os sujeitos se apoderam. Eu via que a matéria da microestética era a 

transformação de obras e sentidos. 

O que já havia experimentado em mim, de alguma forma o via ali, no grupo de 

bordado, mas no presente vivido no grupo, instaurava-se o inusitado dos novos 

aprendizados em que todas nós nos (auto)formávamos  no existir. 

Vejo uma imagem de transformação: estamos sentadas em uma roda, tendo as 

mulheres pedaços de tecido ao colo e, ao redor da gente, caixas com linhas, lápis de 

escrever, papel carbono, livros de histórias. Depois de um momento de vivência 
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corporal em que são priorizados os movimentos de ativação das articulações, a atenção 

à respiração e o contato corporal consigo e com a outra, quer seja pelo abraço, quer seja 

pelo toque com as mãos, no sentido de aproximar as mulheres entre si e voltar nosso 

olhar para o presente, vamos decidindo o que fazer a cada tarde. A opção pelo tema a 

ser desenhado é vivida como produção de sentidos para o que se traz de memória 

individual e coletiva, uma memória que se acende nas novas sugestões do presente e 

que gera a seqüência das ações, em pontos e cores a serem marcadas. 

O que vai aparecendo no tecido que se borda move uma fala que se redescobre 

viva, aflorada por um texto, por uma música, ou por um sentimento que levou uma 

delas a estar na roda naquele dia. Algumas das mulheres que compõem o grupo não 

sabem escrever, portanto as histórias de vida são marcadas pela oralidade e pelo próprio 

bordado que também se revela como texto. 

O movimento da agulha a entrar e sair do pano é evidência também dos sentidos 

corporais: voz precisando dizer, audição que cala para deixar reverberar a fala da 

companheira, com seus sonhos, dores, graças e risos. A história de uma mulher puxa a 

história da outra: individualidades e modos de sentir vão se organizando. As existências 

de cada uma se atravessam em suas semelhanças e diferenças, geografias e histórias 

traçam seus contornos formando texturas que cada ser em sua singularidade elabora. 

As dúvidas e principalmente as dificuldades quanto à criação e educação das 

crianças, sejam elas netos(as) ou filhos(as), impulsionam as primeiras conversas, que 

vão ganhando um cunho de cumplicidade e confiança entre nós todas, mas também de 

autodescoberta. Dimensões educativas de extrema relevância para a nossa permanência 

enquanto grupo se desvelam. Narrativas sobre nossas próprias infâncias e outras idades 

da vida vão sendo relatadas, em um caleidoscópio que se desloca continuamente: o da 

narrativa e o das identidades. 

As memórias individuais e coletivas vão urdindo certas semelhanças: meninas 

sem mães ou meninas-mães a cuidar dos irmãos, brincadeiras, castigos, construções do 

feminino tecidas como lembranças de uma remota infância e de uma nova mulher que 

então ali se expõe. Doces ou amargos acalantos para a alma da mulher adulta que vai 

tomando a palavra para falar de si, paulatinamente. Assim a busca do fazer do bordado 

se transmuda na da própria busca da expressividade, capaz de transformar o ser. 

Paulo Freire aponta a questão da transformação da própria expressividade como 

uma das tarefas da educação: 
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Transformar o mundo através de seu trabalho, “dizer” o mundo, expressá-lo e 
expressar-se são o próprio dos seres humanos. A educação, qualquer que seja 
o nível em que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o 
desenvolvimento desta necessidade radical dos seres humanos, a de sua 
expressividade. (FREIRE, 1978, p.24) 

 
É nessa medida que penso que a expressividade vivida como um exercício de 

autoria (de autoralidade) possui um caráter formativo. Há um sentindo, percebe-se, que 

vai sendo construído na medida em que se articula a formatividade de obras. E, se esta 

formatividade (ato de formar obras) passa por transformações, vai exigindo de nós 

novas formas de expressão e organização interna – por isso a microestética, ao lidar 

com materiais, auxilia a existência a se dizer e a se reorganizar. 

Assim, ao tentar criar obras, o educador e o educando expõem a necessidade de 

novas formas de expressão de si, numa complexidade crescente. Como se viu, vai-se 

aumentando em abrangência o entendimento dos aspectos vários da realidade e do 

contexto onde as mães habitam. 

Desse modo, as conversas que se elaboram na roda de bordado, viabilizam a 

discussão em torno das questões trazidas e expostas e, dessa maneira, relatos que 

parecem de hoje vão sendo trazidos de longe, consciente e inconsciente se dizem no 

texto do bordado. O que nos leva a buscar respostas para muitos desafios.  

À medida que eu mesma vou avaliando também o meu traçado de educadora, 

problematizando minha ação em pesquisa, aparece isso também na minha artesania, que 

também é pensamento e escrita tecendo-se. 

Havia momentos em que eu levava a prática da roda do bordado com as mães 

para ser discutida com outros educadores, expondo meus receios e limitações, buscando 

respostas para o que a realidade parecia me solicitar. E também aí eu via como a 

microestética nos formava: por meio dela (de um fazer que cria obras), nós 

socializávamos saberes. 

Podemos ver, desde já, na pesquisa que, ao exercitarmos nossa autoralidade 

(fazermos exercícios de autoria), por meio de uma ação (auto)formadora que se 

constitui como microestética do cotidiano, temos uma dialogicidade implícita ou 

explícita, uma vez que podemos ter um outro que se presentifica por meio da nossa 

memória ou podemos tê-lo como presença.  

A postura não-dogmática e disponível à criatividade presente na coordenação do 

Projeto Criança Feliz favoreceu em muito estes momentos considerados avaliativos da 

prática e que eram também experiências de (auto)formação.    
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Dos processos de diálogo do grupo de bordado, outras compreensões se faziam 

entender: o estímulo às mulheres para exporem seus sentimentos, dúvidas, críticas, 

constituía-se como mediador para o despertar de uma codificação (no bordado) e de 

uma decodificação das situações problematizadas, para falarmos em linguagem 

freireana. Para Freire, codificar a realidade é trazê-la sob a forma de um texto visual ou 

de qualquer natureza para, por meio da problematização de suas questões, procedermos 

a uma decodificação ou produção de novos sentidos. 

Dessa maneira, codificávamos a realidade também com a ajuda do bordado e da 

leitura de textos ou contação de histórias ou narrativas orais, no coletivo, em uma 

tentativa de gestar e contemplar o processo de formação da obra. A codificação era 

então como um processo de condensação e de síncrese, que se fazia com a seleção e 

elaboração do desenho que se ia bordar. Esse movimento precedia à análise da 

realidade, que ia sendo continuada no bordar e era assim que se gerava uma nova 

síntese: um objeto estético. Objeto estético que era obra e era também (re)organização 

da existência, conhecimento e sentimento em interação criadora. Nesse transformar-se 

dos sujeitos, educador e educandos, é que se dá o seu desvelamento da realidade, mas 

também a apropriação do sujeito e de sua força de transformação de si e do mundo 

(FREIRE, 1978). 

Os textos das mulheres eram nossos principais objetos de leituras. Textos 

narrados com a força das metáforas, do riso, das emoções se dando em um ato de 

criação, levando-nos a discutir uma realidade social na qual estávamos inseridas e que 

queríamos modificar, muitas vezes. Histórias que se iniciavam como contos. Contos do 

lugar por elas hoje ocupado: a casa, um pequeno quintal ou jardim, ou mesmo nenhum 

dos dois, a rua, a violência do que lhes foi negado, as drogas que há muito já entraram 

nas casas e em algumas, com a ajuda da espiritualidade, já saíram. Uma fala que diz da 

paisagem do filho, dormindo no sofá, quase nu, pela manhã, impedido de trabalhar, 

diante do vício acometido nos revolve o bordar. Fica muda a pergunta: como bordar o 

novo? 

 
As narrativas envolvendo a família nos tomam por muito tempo, os amores 
por elas vividos, os casamentos que perduram chamam as mulheres para 
longas conversas na roda: são expostas relações de gênero muito marcadas 
por uma postura hegemônica do homem que espanca a mulher e tem relações 
extraconjugais, junto ao vício do alcoolismo. Algumas, dizem, já banharam 
seus homens completamente alcoolizados; outras lavam seus pés cheios de 
lama, pés de seus bêbados homens. “Ruim com ele, pior sem ele”, as avós 
diziam, e questionamo-nos hoje, na roda, o sentido destas querências e 
fatalismos ainda presentes: “Bel, se ele não sai de casa, não sou eu quem vai 
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sair”. Ou: “É feio uma mulher depois dos quarenta anos, separada... E eu 
pergunto: “E se ele sair, o que a senhora acha disso?” Ouço um silêncio e 
vejo olhares que não vislumbram uma resposta imediata. E alguém resolve o 
dilema silencioso, soltando a voz em riso: “Ruim com ele, pior sem ele”. 
Subserviência a um homem ou a uma situação de pobreza? Se havia tanta 
riqueza em si, como vê-la? – eu me perguntava. Compaixão, como algumas 
definem seus comportamentos? Medo de não saber o que fazer com o novo 
com que possam se deparar? Quando se debruçam para lavar os pés de um 
homem não estariam refletindo uma postura de amor à condição humana –   
pergunto a elas. (Jornal de Pesquisa) 

 
Posturas que parecem se repetir, questionamentos que apontam para o desejo de 

mudanças. Poucas falam da presença evidente (para elas) do amor na relação: “Eu amo 

tudo o que ele diz”, chama a nossa atenção essa voz tão singular, de uma senhora com 

mais de quarenta anos de casada... E bordávamos as flores da casa antiga em que se teve 

o melhor do amor ou as rosas dos vestidos das filhas... Os bordados traziam uma 

remessa ao que se tecia como sentido.    

Queríamos sim, e precisávamos (entre as outras diversas questões que nos 

chegavam) descristalizar uma longa e histórica vitimização feminina, refletir sobre a 

concepção assentada do homem dominante contra a mulher dominada, como uma idéia 

que não é fixa ou permanente, ou ainda percebermos na roda que não apenas um dos 

polos tem poder. Porém, não interessava tão somente a compreensão que eu mesma já 

havia conquistado sobre tais questões: se me proponho ao diálogo, não posso 

desconsiderar os porquês do nível de compreensão do grupo, promovendo idéias com as 

quais comungo. Proposta também contida nos princípios freireanos: 

 

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar 
impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar 
convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias 
formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A 
ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa 
situação, sob pena de se fazer “bancária” ou de se pregar no deserto. 
(FREIRE, 1987, p.87)  

  

Com o caminho se fazendo ao caminhar, avançamos no sentido de desenvolver 

uma concepção educativa mais problematizadora e criativa; um exercício de autoria de 

nós mesmos, que se tecia na expressividade do bordado. 

Trazendo à roda os níveis de percepção que as mães têm de si mesmas em suas 

relações com a objetividade de suas vidas, tentava-se, pelo diálogo, construir 

mecanismos de reação a um subjetivismo alienante, que vê as situações vividas de 

modo fatalista – um modo que Freire nomeava de consciência ingênua.  
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Ao mesmo tempo, eu tentava afirmar o papel da consciência na transformação 

da realidade – e então o ato de bordar provocava esse sujeito ativo.  Uma tentativa era 

feita no sentido de alcançarmos uma compreensão da totalidade e afastarmo-nos de uma 

visão apenas focalista da realidade, de maneira a procedermos à ampliação dos níveis de 

conhecimento. Assim se poderia, na roda do bordado, colaborar no sentido de 

superarmos a dimensão mais “superficial” das questões, de onde inicia o emergir do 

entendimento das coisas e dos fatos, para um nível de ações refletidas quanto ao “que 

fazer” com a realidade que nos é posta. Pode-se dizer, desde já, que a microestética, em 

processos (auto)formativos requer a reflexividade como um movimento de fazer obras e 

recriar-se e que, nesse contexto, educador e educando, se educam.  

É Paulo Freire que, mais uma vez, de experiências suas tão longínquas, mesmo 

de terras estrangeiras, e não menos próximas das nossas terras e necessidades, confirma 

o caráter pedagógico e político dessa experiência formativa em que inevitavelmente a 

aprendizagem se dá mutuamente: 

 
Na verdade, só na unidade dialética entre ensinar e aprender é que a 
afirmação “quem sabe ensina a quem não sabe” ganha sentido 
revolucionário. Quer dizer, quando quem sabe, sabe, primeiro, que o 
processo em que algo aprendeu é social; segundo, quando sabe que, ao 
ensinar o que sabe a quem não sabe, sabe também que dele ou dela pode 
aprender algo que não sabia. (FREIRE, 1978, p. 55) 

 

Nesta lida em que mais aprendo a escutar o que ainda não sei, a linha segue no 

pano, mais colorido agora, revolvendo o tempo e os sonhos do que também não é dito. 

Vou escutando os relatos que vêm deste campo sócio-cultural afetivo, que nos puxa 

irremediavelmente a reflexão: 

 
Algumas das filhas engravidaram muito cedo, aos quinze, dezesseis anos, e a 
postura de acolhida depois do susto parece algo comum entre estas famílias. 
Um amor incondicional é demonstrado pelas mães-avós, de escolha pela filha 
grávida e pelo neto ou neta que chega, mesmo carregando mais despesas e 
novas alegrias. Posso dizer que nestes casos, quase sempre se referem aos 
netos e netas com orgulho e alegria. Será para elas uma oportunidade nova de 
ser mães, dessa vez mais assertivas no criar? Como também parece ser 
incondicional seu amor junto aos filhos que usam drogas e a forma como 
cuidam, acolhem e os protegem, tentando encontrar saídas para situação tão 
drástica. O bordar é uma escuta também. E eu me pergunto: O que aprendo 
com essas mulheres? (Jornal da pesquisa) 

 
Vejo no caminho de ida e volta da interação e construção de saberes entre 

educador e educando, ao qual Paulo Freire se refere, um processo existencial de 

autoformação recíproca. Esse processo de formação, ao acontecer entre nós – no 

contexto de um trabalho com a estética do cotidiano que se vive no bordar – nos mostra 
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a importância dos exercícios de autoria que se encontram no cenário pintado pelas 

mulheres e na forma como vem sendo feita esta pintura do bordar. Pois, para além do 

bordado, que em si possui um valor estético reconhecido pelo grupo, a microestética do 

cotidiano está relacionada à organização da subjetividade destas mulheres. 

Vimos que a forma de organização da subjetividade desvela uma cultura própria 

que traz consigo relações de gênero e de classe imbricadas entre si por relações de poder 

e que se evidenciam nas organizações de si que se deixam ver a partir das múltiplas 

facetas do processo de vida e transformação de cada uma de nós.  

A presença da microestética é, pois, reafirmada referindo-se ao modo como cada 

uma das mães se organiza enquanto subjetividade, numa processualidade em que são 

atravessadas e atravessam a realidade em contínua relação de forças vivas. Vivemos a 

experiência estética sabendo-a mais do que uma simples relação com o prazer, como 

propõe Richter, a partir de sua experiência também com o fazer feminino, quando 

sugere que “a experiência estética pode provocar toda a mente e o espírito do ser 

humano, pois se relaciona, de inúmeras maneiras, com outros interesses e experiências e 

com outros valores” (2003, p.24). 

Assim, igualmente atravessada e deixando-me atravessar pelo grupo do bordado 

e sua tessitura viva, vejo-me inserida em uma experiência formativa e estética que é  

oportunidade incomum e especial de chegar tão perto da alma humana. 

Vejo-me através do feminino do grupo, com toda sua pluralidade explicitada no 

que se expõe de forma quase tranqüila, na imensa riqueza compartilhada que a roda do 

bordado com as mulheres favorece: experiência da constituição da subjetividade 

acontecendo de forma consciente e bela. Vejo nesta experiência tão estética quanto ética 

nascer a cada encontro muito amor que de mim se expande para com estas mulheres, 

quando passo a passo vou conhecendo-as mais intimamente, diferenciando-as cada dia 

mais claramente e diferenciando-me nesta rede de conversações. Será que essa rede de 

conversações evidenciaria uma cultura se redesenhando em um desejo de ser 

matrística? 

Uma relação de carinho e respeito se constrói mutuamente no grupo do bordado 

e o afeto se estende como galhos e ramos do que se borda e transborda na direção do 

que ainda não se sabe, mas se tece e se ensaia. 
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Figura 25: 

 

 

 

 

Bordado de D. Lúcia 
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CAPÍTULO II – Segundo cenário: 
 
2 A menina avoada6 

  
No caminho, antes, a gente precisava 

De atravessar um rio inventado. 
Na travessia o carro afundou 
E os bois morreram afogados. 

Eu não morri porque o rio era inventado. 
                              (Manoel de Barros) 

       
Ponto de chegada e de partida: a escola pública. Contradição permanente entre o 

querer bem e a descrença na garantia da efetiva proteção a um direito universal de 

educação para todos e para a vida. Necessidade de uma crença na valorização e 

visibilidade do que já construímos, movidos pelo desejo de criar algo novo em 

aprendizado, convivência e afeto. Uma escola em particular, um lugar de apropriação da 

leitura de mundo, muitos sujeitos parceiros, pequeninos ou graúdos de um cantarolar 

diferenciado: “Desestabilize as crianças e os professores do que é costumeiro. Crie! 

Invente!” Esta fala nos traz o novo cenário de pesquisa e abre a cena para entrar a 

educadora da Biblioteca da Escola Demócrito Rocha, localizada no bairro de 

Messejana. 

Vou puxar os fios que vêm com esta fala, em sua tentativa diária, não pouco 

conflitante com o cotidiano institucional escolar, de propor e favorecer uma abordagem 

mais integradora do ser. Para facilitar a aquisição da leitura e realizar mediações, Rosa, 

a educadora da sala de leitura, se utiliza de diferentes linguagens artísticas, como leitura, 

pintura, uso de instrumento musical, teatro, reciclagem, fotografia, agregando 

professores e alunos nesse caminho e oferecendo oportunidades de ler o mundo como 

“experiência estética”, como ela mesma considera suas construções cotidianas, que se 

iniciam com a própria organização do cenário-lugar de trabalho: a biblioteca. Lidar com 

o diferente, com um e outro professor que não acredita na proposta sugerida por ela, 

tem-na levado a torná-los cúmplices no desenvolvimento das suas aulas, fazendo deles 

parte fundamental de uma conquista em construção. 

A formação em arte, vivida em espaços alternativos (um deles a Associação de 

Corais Infantis Um Canto em Cada Canto), favorece uma perspectiva de partilha e gera 

a aproximação de propostas capazes de gerar processos de criação pautados em ensaios 

expressivos diversos e cotidianos. 

                                                 
6 Referência ao poema A MENINA AVOADA, do escritor Manoel de Barros, 1999. Refere-se à criança e à 
sua capacidade imaginativa. 
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O relato desta história me traz à lembrança uma de minhas primeiras idas à 

escola, quando vi a satisfação da professora quanto ao deslumbramento das meninas 

diante das bonequinhas de pano, enroladas em paninhos, devolvidas com cuidado após a 

brincadeira do recreio.  Na aula sobre cultura popular, estas criações por extensão foram  

transformadas na biblioteca em representações do brincar de afeiçoar-se como uma 

experiência cultural e uma experiência de aprendizagem do amor. 

A biblioteca da escola, então, virou palco destes artifícios autorizados pela 

professora Rosa, que se utiliza de materiais descartados e jogados fora para propor com 

os alunos a recriação de castelos com seus reis e rainhas majestosos. Aos poucos, vidros 

de perfume, tiras coloridas, tampas de xampu e uma parte da moldura de um espelho 

quebrado iam tornando-se quadros de nuances abstratas ou brinquedos interativos. 

Rosa parece “a menina avoada”, citada na poesia de Manoel de Barros, 

necessitada de tornar o cotidiano um ambiente especial. Com ela, se restabelece “essa 

intensa energia que, além ou aquém das formas instituídas, assegura a força instituinte 

do querer viver bem”, de que nos fala Maffesoli. 

É só aos poucos que Rosa confessa o sentimento de desconforto gerado, 

contraditoriamente, pela intensidade da presença exigida no trabalho que executa: 

“Preciso de inteireza em tudo o que faço. Às vezes é cansativo, porque é sempre uma 

imersão. Às vezes não é bom, mas só me sinto bem se tiver inteira. Sou focada no 

presente, no que é prioridade no presente.”  

A educadora, assim, parece realçar a necessidade de simbolizar constantemente 

a mudança das formas instituídas, ao mesmo tempo em que parece mostrar que é no 

cotidiano presentificado que emergem formas e sentidos que vão sendo criados, 

aproximando-os da dinâmica das coisas outras vividas. 

O espaço físico da escola colabora para uma possível intervenção mais singular: 

o terreno é amplo e muito arborizado, com alguns cantinhos embaixo das árvores, 

convidativos para boas conversas. O prédio é de uma escola antiga, vê-se pela estrutura 

gasta. A pequena biblioteca é instalada por onde passa um corredor, com a porta aberta 

para o verde das plantas. A ventilação existe por conta de duas janelas altas, na base das 

quais Rosa acrescenta jarrinhos de plantas – na verdade,  garrafas cortadas ao meio, que 

vão ajudando na decoração. 

 

Algumas coisas, Rosa traz de casa: um passarinho feito de palha de coqueiro, 
um ninho ganho de uma criança, um móbile feito de dobraduras, um 
brinquedo novo, aprendido para ser objeto de ensino e de uso do brincar. 



100 
 

Uma parte da parede sempre está ocupada com atividades construídas com os 
meninos e meninas que passam pela biblioteca todos os dias. A cada novo 
tema explorado, adaptando-se ao nível do grupo, muda-se a ambiência da 
sala em cores, gravuras, desenhos, textos, poesias, onde a participação dos 
alunos é visível. (Jornal de Pesquisa) 

 

Rosa todos os dias recebe uma turma, com a qual vai dinamizando a aula, ou 

mesmo mudando a proposta a partir do planejado. Um exercício de minúcias e 

cuidados, que vou percebendo quando das visitas que venho fazendo à escola, em uma 

relação de troca de experiência e aprendizado que vou conquistando junto à sua prática 

pedagógica. Trocas que se instituem como autoformadoras pelo contato com ela em seu 

fazer com o grupo e pela reflexão advinda daí, com todas as implicações sócio-afetivo-

interacionais que o encontro formativo confere.  

 

Figura 26: 

 

Pátio interno da Escola Demócrito Rocha 

 

2.1 Interseção entre escola e dissertação: Jornal de pesquisa e Histórias de vida 

 

Embrenhada que estou na condição de educadora-pesquisadora, na medida em 

que miro a fotografia da escola na qual Rosa desenvolve sua proposta educativa, vejo-

me também na terrinha de outra escola, no chão da biblioteca: ocasião propiciadora de 

um encontro maior de sentido e amor no trato para com a escola pública. Para além 

desta conseqüência, lá conheci de perto o despertar de uma relação com pessoas que já 

conhecia, mas com quem, de certa forma, não tinha muita intimidade. Com o manuseio 

curioso da descoberta do que tinha a sala de leitura da escola, vim descortinar da poeira 

de muitos dos livrinhos esquecidos, um carinho especial por seres cujos nomes, mesmo 

lá, não se ouve falar: Guimarães Rosa, Manoel de Barros, Adélia Prado, Cora Coralina e 
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outros, inclusive escritores de literatura para criança, achados me incitando para a 

leitura e  para a  experiência íntima, agora não tão oculta da minha própria escrita.  

Antes mesmo da pesquisa e depois, em minha reflexão sobre autoformação, fui 

me permitindo mais fortemente a alimentar um hábito para o qual não dava um nome, 

experimentando escrever sem formalidades ou compromissos outros, a não ser o prazer 

de ver na palavra o sentimento chegado, dolorido ou alegre do cotidiano, encontros, 

desencontros, desejos, medos da vida correndo, além de poder reconhecer que ali uma 

microestética acontecia na minha escrita que, timidamente, me encantava. 

Mesmo sem saber que eu já escrevia um Jornal ou Diário de Pesquisa, eu ia 

escrevendo mais, como se a poesia das palavras também me recriasse. De início, eu 

própria não tinha a clareza de como também a escrita poética seria um exercício de 

autoralidade, de onde transbordava uma estética cotidiana que me refazia. Tendo uma 

existência integrada à profissão educadora, escrever já se colocava como tarefa. No 

entanto, agora percebia nos estudos da microestética que também eu me autorizava para 

uma escrita poética. E entremeava essas reflexões escritas junto à perspectiva de minha 

formação na prática do dia a dia.  

Um “diário” para a pesquisa se instaurava sem essa intenção, mas com a 

intenção dominante de ser uma reflexão em campo, da minha pesquisa. No entanto, nele 

eu expunha muitas dúvidas, angústias, desconfortos, mas também esperanças e muita 

descoberta boa, das aprendizagens que o cotidiano, em todos os seus espaços de vida, 

encerrava em potenciais formativos. 

Quanto mais passava o tempo da pesquisa, mais avançava minha permissão à 

minha autoralidade. Aos poucos, fui utilizando-me de muito do que escrevi: reflexões 

espalhadas em cadernos e papéis, juntando-as à escrita mais recente e intencional – o 

que Barbosa (2010) anuncia como Diário ou Jornal de Pesquisa. Estratégia simples e 

agradável para mim, a escrita tornava as situações vividas algo mais fácil de ser 

compreendido, favorecendo assim, a compreensão de mim mesma. Conhecendo melhor 

o Jornal de Pesquisa, percebo a relação deste com aquele antes vivido por mim. Nas 

considerações de Barbosa, vejo essa necessidade do pesquisador de se ver, quando 

destaca uma das importâncias do Jornal ou Diário de Pesquisa nos seguintes termos, ao 

qual ele calorosamente se refere como: 

 
...instrumento de conhecimento de si por parte do sujeito observador, já que a 
presença deste interfere nos resultados da investigação. Precisamos avançar 
nesse procedimento de ver a nós mesmos, enquanto olhamos nossos objetos 
de interesse e de interrogação. Assim, tão importante quanto darmos conta do 
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mundo que nos é exterior, é avançarmos no conhecimento de nós mesmos. 
(BARBOSA, op. cit., p.33) 

 
Assim eu investigava o cotidiano instigador onde escola e vida transformavam-

se em um todo a desvendar-se para que esta, com seus fenômenos mais próximos e não 

menos complexos, pudesse mostrar-se mais amena.  

Com o exercício da dissertação, aprendi que aquela escrita poderia ganhar uma 

perspectiva um pouco mais rigorosa, para mais adiante poder alcançar o reconhecimento 

de cientificidade exigido neste momento para as reflexões por mim levantadas. Ao 

observar e escrever sobre os espaços formativos por mim escolhidos, ao conversar com 

a professora Rosa e com outros co-participantes desta pesquisa, reconheço resultados ou 

compreensões acrescidas por conta do processo de escrita do jornal, parte de um 

percurso crescente de aprimoramento de anotações, antes quase fortuitas, depois, mais 

firmes e rigorosas: vislumbro a capacidade interpretativa  minha e deles, a influência 

singular minha, nossa, enquanto sujeitos observadores da nossa prática e de nossas 

influências na produção de entendimentos de nós e do todo. 

A escrita mais atual do jornal, referindo-se à pesquisa que ora desenvolvo, me 

instrumentaliza a lidar com mais clareza com todas as implicações que interna e 

externamente o exercício acadêmico nos causa. Vejo o que faço e o que escrevo como 

extensão de mim, pois, venho descobrindo com certo espanto e alegria, que o processo 

de pesquisa nas ciências humanas é, de certa forma, uma pesquisa sobre nós mesmos.        

Percebo que a pesquisa em educação, por mim engendrada, faz muito mais sentido na 

medida em que me conduz a conhecer melhor as redes de conversações (MATURANA, 

2004) nas quais estamos envolvidos, possibilitando mesmo uma paixão maior pelas 

experiências presentes nessas relações.  

Barbosa já observava esses aspectos do lugar do pesquisador na pesquisa, ao 

relacionar a pesquisa em educação ao Diário ou Jornal de Pesquisa, trazendo o viés de 

um foco multirreferencial: 

 

O segredo da pesquisa em educação, portanto, é o desenvolvimento deste  
duplo olhar ou olhar plural, na perspectiva do proposto pela  abordagem  
multirreferencial: um olhar  direcionado para o “objeto” de interesse de nossa 
reflexão e outro olhar voltado para nós que olhamos nossos objetos de 
interesse. Isso significa dizer olhar para dentro de nós, para nossos medos de 
dar conta ou não daquilo que nos propomos, olhar  nossas angústias sobre 
aquilo que não sabemos e nos propomos conhecer, olhar nossas implicações. 
(BARBOSA, op. cit., p.40) 

 
Devagarzinho, portanto, vou dando conta de um processo interno e externo de 
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alteração de mim mesma, por entre nuances e sutilezas psíquicas em caminhos de 

entendimento e fazer. Vou me movendo pela apropriação da percepção de como, na 

prática, eu e os educadores e as educadoras que comigo seguem se fazem e se 

autorizam. E diversos olhares que constituem nossas múltiplas referências. 

Aproveito-me da presença da biblioteca da escola Demócrito Rocha para 

lembrar os caminhos que também diretamente me ligam à educadora que lá se descobre: 

também nos instituímos como sujeitos perante a escola a partir das relações que vão se 

realizando pela sala de leitura de escolas distintas, onde eu e ela nos encontramos. 

Para poder prosseguir com a história de Rosa, aqui também se faz necessário 

retomar questões relevantes sobre a abordagem da narrativa de História de Vida e 

Formação, pois esta tem relação de complementaridade com o Jornal de Pesquisa.   

Proposta metodológica escolhida para esta pesquisa, a História de Vida e Formação, 

dentre outras possibilidades, atualiza-se a cada passo de minha pesquisa como projeto 

reflexivo e investigador, capaz de incluir conscientemente o conhecimento do que 

somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos em relação a nós mesmos e aos 

outros, no contexto da ação pesquisadora. Configura-se ainda como um projeto 

revestido da complexidade que permite aos sujeitos envolvidos tomar consciência da 

sua postura de autor e autora e das idéias que estruturam suas posturas e ações em 

educação e na vida. 

A partir da elaboração de uma espécie de auto-retrato que se revela por meio das 

diferentes identidades que orientaram e orientam as atividades, opções, representações e 

projeções que ora vão se explicitando, à medida que inscritas numa historicidade e 

numa cultura, os educadores e educadoras que elejo como sujeitos da pesquisa se 

revelam, em seus processos formativos e se dão a (re)conhecer.  

Pelas narrativas, vai-se percebendo o próprio fazer, a construção de um material 

que dá forma ao objeto de reflexão: a formação do ponto de vista do ser que aprende se 

revelando na microestética do cotidiano. 

O trabalho biográfico aqui discutido caracteriza-se, desse modo, por se compor 

de três níveis de análise ao longo do processo, evidenciando a cada nível os processos 

de formação, de conhecimento e de aprendizagem, diferenciando-os. No nosso caso, nas 

sessões que desenvolvemos com educadores e educadoras, estes níveis iam sendo 

vividos em uma simbiose inevitável, permitindo um aprofundamento individual 

progressivo no momento mesmo de uma nova apropriação do que estava sendo 

construído pelo grupo. O singular das aprendizagens se misturava ao complexo 
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movimento do grupo que, em momentos, formei para amparar as reflexões sobre 

autoformação, sempre observando os modos como ela era mediada pelo exercício da 

autoralidade realizado por meio de uma microestética do cotidiano. 

A preparação dos educadores e educadoras para a construção da narrativa oral, 

explicitando em primeiro lugar a situação da pesquisa, seus objetivos e a intenção da 

construção de um grupo co-pesquisador, marca os primeiros momentos dos encontros 

que programei e que se davam ao lado das Histórias de Vida e Formação – neste caso, 

sobre a Rosa, a educadora da escola pública – e das minhas observações participantes, 

que eu fazia no próprio local de trabalho dela, como também em outros espaços. 

Após uma primeira fase exploratória, seguimos com um trabalho de 

rememoração, feito por meio de Histórias de Vida e Formação, que prosseguia 

articulando experiências contadas relativas ao percurso de formação ao longo da vida e 

da sua dinâmica, como vamos detalhar, evidenciando práticas formativas inerentes à 

vida escolar, profissional e outras práticas de aprendizagens vividas no presente que 

confluíam para sua formação.  

Tempo depois, organizei encontros dos quais fizeram parte a construção de 

narrativas orais e escritas e de desenhos, como práticas favorecedoras da análise 

posterior, por parte do grupo, além das rodas de conversa que antecipavam e/ou 

concluíam as experiências articuladas nas seqüencias das sessões. Eu percebia que 

deveria estimular formas de reflexão mediadas esteticamente para acolher os modos 

como os educadores eleitos na minha pesquisa iam reflexionando sobre sua 

(auto)formação. 

Escolhemos desse modo experienciar vivências com expressões artísticas como 

um aspecto comum à equipe, formada por arte-educadores, em sua maioria. Essas 

vivências – compostas de leituras de poesia, de dança e de confecção de obras – 

mobilizavam as pessoas para afetiva e efetivamente estarem ali. 

Assim, seguindo a linha proposta por Josso (2004), porém sem abdicar das 

características inerentes a este grupo criado para unir os(as) educadores(as) da escola 

pública e educadores(as) sociais, em um contexto estimulador, procurávamos juntos 

apresentar o conhecimento da  (auto)formação por meio de recordações significativas. 

Era objetivo, também – assinalado na proposta metodológica das Histórias de Vida e 

Formação – proporcionar contatos, diálogos, estabelecer oportunidades de diferenciação 

e identificações na partilha com todos, revisitando e re-interrogando o conhecimento de 

si mesmo, como sugere a autora, “no jogo das semelhanças e diferenças provocadas 
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pela comparação com as outras narrativas” (JOSSO, 2004, p.69). 

Veja: não exatamente um jogo de comparações se urdia, mas explicitamente 

uma experiência de escuta do outro, que por sua vez revelava o si mesmo, de cada um, 

trazendo a perspectiva diferenciada de aprender consigo e também com o outro, em um 

processo de conhecimento de si, que no decorrer dos encontros nos levaria a uma 

tomada de consciência de nossa postura de aprendentes, de nossas escolhas, dos 

recursos (afetivos, motivacionais, cognitivos) e das competências que devíamos 

mobilizar, para que pudéssemos produzir mais autonomia e assumir mais 

conscientemente as rédeas de nossa formação. Josso identifica a importância da tomada 

de consciência que nos leva às narrativas de vida: 

 
(...) neste trabalho, o momento decisivo é o da tomada de consciência que, 
em toda a experiência, englobando aí as experiências educativas formais, só é 
formativa quando o “eu” se empenha conscientemente com as suas 
qualidades de ser psicossomático, em geral, e com as suas qualidades de 
aprendente, em particular. (Ibid., p.82) 

  
A mediação da arte, que aglutinava o retorno aos interesses de conhecimento e 

aprofundamento formulados por cada participante, irá suscitar uma perspectiva de 

conhecimento singular, investindo o trabalho biográfico, como se vai ver, de nova luz. 

A proposta dos encontros, mediada pelos fazeres de uma microestética do cotidiano, 

envolve a articulação entre componentes de um projeto de conhecimento e os projetos 

de vida, como se dá a conhecer pelas narrativas de cada participante, significando, como 

afirma Josso, que o investimento afetivo e intelectual, nesse trajeto, é condição 

fundamental para sua viabilidade: 

 

Porque o trabalho biográfico sobre o passado se efetua a partir dos interesses, 
das questões, das preocupações, das expectativas e dos desejos de um 
presente que contém um futuro implícita ou explicitamente projetado, este 
trabalho é portador de uma mudança que “faz” sentido (direção, valor e 
significação), assim como de uma potencialidade, captada ou não, de poder ir 
à descoberta de um saber-viver consigo, com os outros, com o meio humano 
e natural (incluindo aí a dimensão cósmica) e isto tanto no que diz respeito 
aos aspectos visíveis como invisíveis. É por isso que considero que a 
intenção de caminhar conscientemente para si é um processo que só termina 
no fim da vida. (Ibid., p.83) 

 
Assim, na seqüência desta escrita dissertativa, veremos como Rosa e outros 

educadores e educadoras se apropriaram da metodologia de Histórias de Vida e 

Formação, vivenciando-as, para que por meio delas e dos processos de aprendizagem 

grupais que construímos, pudéssemos estabelecer condições de possibilidade da 

emergência de um sujeito educador que fosse mais e mais co-responsável pela sua 
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formação, sem evadir-se de um sistema de interações. 

2.2 Pensar-se e constituir-se em formação: lições de apropriação do ser educadora 

através da experiência estética 

 

Historicamente, o sistema escolar público não contempla as necessidades de 

formação humana, solidária e conscientizadora do necessário acesso aos direitos das 

camadas mais baixas. Pelas estatísticas, são as crianças mais pobres que mais repetem e 

são excluídas mais cedo dos bancos escolares. O trabalho, como caminho necessário 

para suprir a carência econômica, se mostra como via de inserção no mundo social, 

tomando o lugar da escola na vida das crianças e jovens – e mesmo ainda na escola, 

alguns já trabalham. Uma educação deficiente se faz intencionalmente, sustentando as 

desigualdades. Mas há movimentos que desafiam essa reprodução. 

Faz parte da germinação dos movimentos populares e associações de bairros, 

moradores homens e mulheres pleitearem a educação como um serviço de 

responsabilidade do poder público, assim como questionarem a insuficiência da 

quantidade de instituições oficiais e a melhoria da qualidade do ensino. 

Movimentos sociais se apresentam como canais de participação popular, 

brotando das grandes periferias dos grandes centros urbanos, ao mesmo tempo em que 

as exclusões sociais e econômicas se aprofundam. Lembrando Hannah Arendt, quando 

fala dos espaços compartilhados de entendimento da vida, em seus processos dialógicos,  

vejo que ela observava bem que, se eliminados, “elimina-se com eles a constituição de 

critérios que permitam discernir sobre o que é e o que não é plausível na vida.” (apud 

FELTRAN, 2003, p.67). 

Foi da conquista progressiva e não menos conflitante da esfera do diálogo por 

meio dos movimentos sociais populares que muitos espaços alternativos constituíram-se 

como escolas mantidas por sindicatos e partidos, com a proposta de articular a formação 

de adultos militantes e a socialização de crianças e adolescentes  no interior de espaços 

não patrocinados pelo poder de um Estado capitalista, a serviço da ordem hegemônica 

do país, em que pese as resistências a esse processo (BRANDÃO, 1984). O projeto 

educacional brasileiro tem bebido na fonte deste diálogo entre os movimentos sociais e 

seus processos educacionais e a escola formal, mantida pelo Estado. 

Rosa parece ter partido para esse dialogismo com outros espaços formativos 

antes e para além da universidade. Logo se viu tomada por este contexto: professora 

desde os 15 anos, ensinou crianças e adolescentes da comunidade do bairro Parque 
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Santa Maria, fazendo parte do programa de alfabetização de um projeto-piloto 

promovido pela parceria entre Secretarias de Educação do Estado e do Município, na 

década de 1980. 

A passagem pela Pastoral do Menor (movimento promovido pela Igreja 

Católica), também foi de grande relevância no campo de sua práxis educativa. Atuou 

como jovem coordenadora de grupos em processos educativos – por ela classificados 

como sendo de formação humana – para crianças e adolescentes. Nestes encontros, 

debatiam-se temas pertinentes às necessidades da época, assim como cantavam-se 

músicas da igreja. 

Ocupando o lugar de educadora, Rosa ia se apropriando da percepção das 

questões da criança como sujeito de direito, mesmo em se tratando da tensão formadora 

que mesclava ideais cristãos e políticos, que germinavam no cerne do grupo de jovens. 

Aglutinar pessoas na luta pela educação foi uma força impulsionadora do 

movimento da educadora, ao mesmo tempo em que o sentimento de cuidar da vida do 

outro era o que dava sentido à sua vida, como ela própria revela.  

Com um grupo de amigos, levantaram tijolos, construíram uma escola, com o 

objetivo de atender às crianças mais carentes do bairro, já que o número de escolas era 

incipiente. Porém, a proposta não durou mais que dois anos. Participou ainda de outros 

grupos de jovens ligados à Igreja Católica. Seguia-se a doutrina de base fundada no 

cristianismo, como ela mesma rememora: 

 

Vivi a maior parte de minha vida no Parque Santa Maria. Este bairro, ou 
como se diz nos movimentos sociais, esta comunidade, localizada na periferia 
de Fortaleza, mais precisamente na região do Ancurí, tem sua população 
formada, em sua maioria, por pessoas provenientes do interior do Estado do 
Ceará. Morando neste lugar há aproximadamente trinta anos, pude fazer 
contato com boa parte das famílias, principalmente através do trabalho 
realizado pela igreja católica, do qual participei durante muitos anos. A 
orientação seguida pela igreja baseava-se na Teologia da Libertação7. 
Portanto, a luta pelos direitos humanos era a bandeira que guiava as ações 
sociais desenvolvidas dentro da comunidade, principalmente na década de 
80. As principais conquistas realizadas neste período se deram nos setores da 
educação e da moradia. Ainda hoje, embora a vertente religiosa que esteja 
orientando a prática da igreja seja diferente, os moradores do bairro 
continuam se organizando para conquistar melhores condições de vida para a 
população. (Rosa) 

                                                 
7 A Teologia da Libertação é uma corrente teológica que engloba diversas teologias cristãs 
desenvolvidas no Terceiro Mundo ou nas periferias pobres do Primeiro Mundo a partir dos anos 70 do 
século XX. Baseada na opção pelos pobres contra a pobreza e pela sua libertação, tem como grande 
referência o teólogo Leonardo Boff. Desenvolveu-se inicialmente na América Latina. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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A tentativa de compreensão e conhecimento de sua própria cultura parece muito 

evidente nos traçados de sua história. A influência étnica de raízes indígenas é 

constantemente citada e valorizada em suas elaborações estéticas, na pesquisa teórica ou 

no material usado na biblioteca da escola, o que lhe devolve uma maneira particular de 

construir e perceber a realidade, demonstrada também em seu ambiente familiar. 

 

Figura 27: 

 

Criação com sementes e palha em madeira (Rosa, 2010) 

 

Rosa, ao narrar sua história dimensiona todo um cenário no qual imagens e 

influência étnica indígena se explicitam nos costumes que insistem em se fazerem 

presentes, repercutindo em sua proposta formativa, de si e das crianças, como dá a 

perceber: 

Foi no ano de 1979 que minha família chegou nesse bairro. Trouxemos na 
bagagem as lembranças dos bons tempos vividos no interior (Pacatuba-Ce), 
em contato direto com a natureza: lembro-me dos rios, das matas, das 
estradas, dos passeios a cavalo, do gosto de fruta madura colhida no pé, do 
peixe pescado no rio e assado na hora, para comermos com farinha, do cheiro 
da terra molhada, dos maravilhosos banhos de chuva, do brilho nos olhos 
encantados pela luz do arco-íris, da cantoria dos sapos em noites enluaradas... 
Viemos para a capital com o coração verde de esperança de encontrarmos 
aqui os meios que nos faltavam para garantir nossa sobrevivência. Meus pais 
se dedicaram em preservar os costumes que trouxemos do interior. Ainda 
hoje existe em nossa casa o fogão a lenha, a cacimba, o pote, o pilão, a rede; 
criamos galinha, cachorro, coelho... Respeitamos a natureza; cuidamos da 
fauna e da flora ao nosso redor. Temos uma convivência harmoniosa com 
passarinhos, borboletas, beija-flores, soins, lagartixas, calangos, camaleões, 
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esperanças, joaninhas, louva-deuses, a transitarem em nosso quintal sem o 
risco de serem presos ou maltratados. (Rosa) 

Não é á toa que ela diz mirar-se na pessoa e na obra de Daniel Munduruku, 

índio, filósofo, escritor, que conta histórias inspiradas na cultura do seu povo e com isso 

nos faz refletir sobre a importância de se trabalhar o aspecto da ancestralidade na 

formação humana. São dele estas palavras:  

 

Aprendi que uma das maneiras mais interessantes de falar às pessoas de 
forma agradável é contar-lhes um pouco da minha história a fim de que 
possam pensar na própria vida e do jeito que ela está sendo construída. Desse 
jeito penso que poderei fazer com que as pessoas percebam que somos a 
continuação de um fio que se constrói no invisível. Pensem nisso, somos a 
continuidade de um fio que nasceu há muito tempo atrás... Vindo de outros 
lugares... Iniciado por outras pessoas... Completado, remendado e costurado 
por nós. De forma mais simples poderíamos dizer que temos uma 
ancestralidade, um passado, uma tradição que precisa ser continuada, 
costurada, bricolada todo dia. (MUNDURUKU, 2005, p.24) 

 

Figura 28: 

 

Oferenda aprendida 

 

Tomo o fazer de Rosa, professora e mulher, como referência relacionada à 

escola e quando a olho, vejo como nos esclarecer sobre os processos de subjetivação 

que se vive ao conversar com ela, solicitando sua história de vida, no prisma do que 

estamos nos transformando ao pensar nossa autoformação. Rosa realiza um tipo de 

trabalho reconhecido como especial, poder-se-ia dizer, partindo dos estudos de 

RICHTER (2003), que trata desse “fazer especial” como um fazer estético carregado de 

sentido, que também Pereira (1996) denomina de “microestética” do cotidiano. Ao 
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tomar estética como a forma através da qual mundo toma sentido para nós, como ele nos 

afeta e como nós o afetamos, não esquecemos também de que esse processo do ser 

envolve fazeres especiais que se tecem no cotidiano. 

Vimos tecendo no movimento teórico-prático de pesquisa a idéia de que a 

estética diz respeito tanto às construções que envolvem atividades e produções quanto à 

produção das subjetividades que se inserem no fazer das situações de aprendizagem. 

Relaciona-se com a forma como cada um se organiza e como se faz sujeito nesses 

fazeres. Esta compreensão explicita-se no discurso da educadora: 

 
É importante desenvolver a capacidade de marcar sua presença, sua 
autonomia, tão necessária e tão pouco trabalhada na escola, na universidade. 
Quando eu proponho que a criança escreva um livro, sua história e depois eu 
digito enquanto ela dita para mim, estou mostrando que elas são capazes. 
Entrego o texto depois na mão da criança, para dizer que ela é capaz. Na 
dificuldade de alguns, aproveito as frases e mostro: esta frase está ótima. Eu 
também precisava daquele alimento, como educadora, precisava mostrar para 
mim mesma que as minhas idéias davam certo. Venho conseguindo gerar 
vida e beleza nos ambientes. (Rosa) 

 
Rosa tem sua formação inicial marcada pela participação nos movimentos 

sociais, pela longa passagem como educadora no Canto em Cada Canto, chegando até 

ao nascimento e construção do espaço comunitário onde hoje funciona a Associação 

Santo Dias, lugares que privilegiam o aprendizado em grupo, como ela mesma 

identifica, ao que parece ressentida com as relações mais prementes: “Sempre estive 

dentro de trabalhos onde a perspectiva era aprender junto, aprender com, na 

comunidade, no Canto em Cada Canto. O lugar que menos aprendi a trabalhar junto foi 

na escola e na universidade”. 

Sob o olhar da construção da subjetividade e do cotidiano mediado pela História 

de Vida e Formação, busco na trajetória da professora compreender processos de 

formação e, nela, como medram os valores estéticos por ela desenvolvidos e aplicados 

na sua prática junto à biblioteca da Escola Demócrito Rocha, tanto quanto busco os 

processos de criação estética relacionados ao fazer educativo que resultaram em 

exercícios de autoria, alimentos de sua história e formação. E, ao fazê-lo, vejo o quanto 

a “bagagem experiencial” da formação precisa ser  autopossuída, reflexionada.  

Move-se, assim, do vivido, em sua imediatez, para o tecido da experiência, em 

seu processo de construção. Rosa abre-nos os olhos para compreender a diversidade dos 

processos autoformadores, que encaminham por sua vez a uma perspectiva de 

autorização de si, do que realiza e de outros. 
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A autoria é construída na relação, nas oportunidades de partilha, na 
percepção de que o outro também viveu situações semelhantes, podendo 
aprender com ele outras maneiras de reagir às situações, por exemplo, 
facilitando que saia da queixa imobilista, enquanto amplia sua bagagem pelo 
conhecimento da bagagem experiencial de seus colegas. (WARSCHAUER, 
2001, p. 37) 

 
Estes sentimentos de partilha e de autoria de que fala Warschauer são percebidos 

por Rosa como trilhas que compõem a autoformação. E apontam a relação tensionada 

que vivem educadores e educadoras entre a legitimidade das agências formadoras 

(como a universidade) e as outras formas de agenciamentos vividas fora dela.  

Vê-se, contudo, que o processo de autorizar-se a pensar o que faz e a realizar 

autorias é um caminho de formação contínuo, uma trilha de formação que se desloca no 

tempo e que implica legitimações por agências formadoras – embora isso não seja algo 

tácito, sem conflitos – e especialmente por pessoas que passaram por seu mundo:  

 
Me senti legitimada como pesquisadora de minha prática. Não estou mais 
referendada pela universidade, mas valorizo essa formação. Hoje eu mesma 
me autorizo. Leio, por escolha própria, sem ter o aval da academia. Mas 
saber que existem outros caminhos, também legítimos, importa. Valorizar 
também o saber que vem da experiência. Me sinto orientanda da Luiza de 
Teodoro, do Paulo Freire, da Sandra Petit, da Ângela Linhares. Quando eu 
consigo fazer um trabalho bom, tenho um olhar mais atencioso para o lado 
positivo da experiência de ser professora. (Rosa) 

 
O problema é que estas construções de autoria muitas vezes nem se tornam 

evidentes, embora não neguem uma longa trajetória de pesquisa e intervenção. Nós nos 

questionamos, portanto, sobre a submissão da estética do cotidiano, a negação dela e 

uma possível relação entre esta microestética e a submissão do feminino, aspectos 

tocados pela fala de Rosa : “ Eu demorei a assumir minha artisticidade. E demorei a ver 

isso dentro do meu ser educadora”, diz, ainda tímida, para expressar uma auto-aceitação 

que aos poucos se faz pública. Aqui também estaria presente a combinação binária 

homem e mulher, para a qual o predomínio do referencial dominante, no caso, o 

masculino, ainda prevalece, ofuscando a visibilidade de um fazer feminino? Mais uma 

vez novas questões me chegam, fazendo-me transitar em um território a ser re-

conhecido: Que relações de poder estariam por trás desta demonstração de uma forma 

de silenciar? Interrogações inevitáveis vinham ampliar o cerne das reflexões, solicitando 

a busca de razões, só encontradas na gênese dos eventos, relacionados com a origem da 

formação de professores e professoras. 

A escola, sabemos, tem lugar de destaque nas sociedades urbanas, desde o inicio 

da ascensão burguesa. Dentre as demais instâncias e instituições sociais, adquire 
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importância, inclusive, como força de reprodução do capitalismo. Sabe-se, contudo, que 

a escola não é só reprodução e que a contradição do capitalismo traz em seu bojo as 

forças de resistência e de transformação. E que sendo espaço de formação privilegiado, 

tudo o que se passa em seu interior ganha importância, passando a se colocar na 

escolarização e nos sujeitos da escola um olhar especial, desde o começo de sua história.  

Assim sendo, neste modo de formar, distinguindo os primórdios da educação 

escolar, o foco da educação voltava-se para quem, na prática, iria exercer o ato 

educativo, como justifica LOURO (1997, p.91), quando afirma que “isso representou 

não apenas olhar para as crianças e jovens e pensar sobre as formas de discipliná-los, 

mas também observar – e disciplinar – aqueles que deveriam “fazer” a formação, ou 

seja, os professores”. 

Em se tratando da instituição escolar, inaugurada com uma presença 

maciçamente masculina, entre pastores, padres, irmãos, foram esses religiosos que 

contribuíram para uma das primeiras e fundamentais representações do magistério. 

Segundo LOURO: 

 

Para esses docentes, as ordens religiosas, as congregações e as associações 
escreveram manuais, criaram regras e determinaram condutas que regulavam 
seus gestos, os modos adequados de colocar suas mãos e seu corpo, de 
caminhar e de falar; estimularam o silêncio e ensinaram a comunicação por 
sinais; disseram quando, onde e como corrigir os estudantes; indicaram o que 
observar e por que observar. Um detalhado e minucioso conjunto de 
dispositivos de poder instituiu, simultaneamente, um conjunto de saberes 
sobre esses meninos e jovens, sobre seu corpo, sua sexualidade, sobre seus 
interesses e vontades, seus modos de compreensão etc. Certamente as 
religiosas que, a seguir, passam a se ocupar das meninas cristãs também se 
pautam por severos e detalhados regulamentos, os quais, sob vários aspectos, 
se assemelham aos criados para as organizações masculinas (1997, p.94). 

 
 
Ainda seguindo este tracejado vamos desvelando um algo mais sobre a história 

da educação, para percebermo-nos implicados nas relações de gênero e poder 

engendradas na educação: no Brasil, a feminização do magistério. 

O que se tem nomeado de feminização do magistério se dá na segunda metade 

do século XIX, vinculada, entre outros aspectos, a um processo de urbanização, no 

interior do qual crescia a presença de novos grupos sociais, como os imigrantes. Neste 

tempo e lugar, diferentes expectativas e práticas educativas, além de novas 

oportunidades de trabalho mostravam-se para a sociedade. Um novo estatuto de escola 

se instituía, tornando o magistério uma atividade permitida e mesmo indicada para as 

mulheres.  
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Neste contexto, o magistério passa a ser representado de forma re-significada: 

homens e mulheres, professores e professoras devem compartilhar da exigência de uma 

vida pessoal modelar, embora se estabeleçam expectativas e funções diferentes para eles 

e elas. Tarefas distintas eram separadas por gênero: senhoras honestas e prudentes 

ensinam meninas, homens recatados ensinam meninos. E é nesta margem que, crescem 

aos poucos os discursos a favor da instrução feminina, observa Louro (1997). 

Ao justificar a lógica da separação por sexo, diz Louro (1997, p.96): “Os 

discursos que se constituem pela construção da ordem e do progresso, pela 

modernização da sociedade, pela higienização da família e pela formação dos jovens 

cidadãos implicam a educação das mulheres – das mães”. Seguindo a idéia de que 

casamento e maternidade seriam as verdadeiras vocações das mulheres, a função social 

do magistério apresentava-se não como um desvio, mas como algo que poderia ser 

agregado, ajustado. 

Assim, o processo de feminização do magistério guarda marcas do modelo 

religioso e da metáfora materna donde são associados aspectos como amor, dedicação, 

humildade, submissão, sensibilidade, cuidado, que seriam valiosos, porém, aqui, 

aproveitados como forma de submissão e exploração do trabalho feminino. 

Acompanhava-se a complexidade da ordenação e regulação dos sujeitos que já vinha se 

dando na sociedade. Investir nos processos de formação das crianças e na infância passa 

a ser alvo dos discursos científicos e das orientações públicas calcadas na idéia da 

escolarização. 

Portanto, sendo as representações formas culturais de referir, mostrar ou nomear 

um grupo ou sujeito em suas idéias e lógicas, as representações de professores e 

professoras definem seus contornos de si e de sua tarefa educadora, caracterizam suas 

práticas, delineiam seus traços (e passos). No entanto, como formas culturais, as 

representações se transformam e diferenciam-se histórica e socialmente. Professores e 

professoras são, como outros grupos sociais, objetos de representações que os 

constituem e os produzem indo além do simples refletir uma prática. Representação se 

conflita com transformação. Por conseguinte, cabe aqui questionar sobre os efeitos 

destas representações sobre os sujeitos, considerando-se que nelas, como em todas as 

instâncias sociais, relações de poder estão em jogo, como mostra o cenário desenhado 

por Louro (1997): 

 
Professoras foram vistas, em diferentes momentos, como solteironas ou 
“tias”, como gentis normalistas, habilidosas alfabetizadoras, modelos de 
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virtude, trabalhadoras da educação; professores homens foram apresentados 
como bondosos orientadores espirituais ou como severos educadores, sábios 
mestres, exemplos de cidadãos... Diversos grupos e vozes desenharam esses 
sujeitos. Do outro lado, eles e elas acataram, adaptaram ou subverteram esses 
desenhos. (Ibid., p. 100) 

       
Muitas vezes estas representações acabam por assumir autoridade de obviedade, 

perdem o estatuto de representação e passam a ser consideradas a própria realidade. 

Sabemos ainda que várias outras representações circularam por muito tempo e ainda 

circulam se contrapondo a estas. Mas o fundamental é não esquecer que as construções 

sociais se dão nas relações atravessadas por discursos, representações, práticas e que 

possuem contradições e fazem avançar transformações. Deve-se, contudo, ver em que 

trazemos os posicionamentos da opressão, para que se possam mudar estruturas e 

mentalidades. 

É curioso perceber que, no caso da feminização do magistério, observa-se que a 

construção, difusão e legitimação sobre a mulher foi obra de homens: religiosos, 

legisladores, pais, médicos. Donde se conclui que as mulheres foram mais objeto do que 

sujeito dessas representações, podendo ser reconhecidas em canções, discursos, orações, 

homenagens, mas também em outras formas de alusão a si. 

Hoje percebemos poderosas representações da constituição das professoras, que 

embora não deixem de entrar em conflito com outras, transformam-se através das 

resistências dos sujeitos. Professoras hoje estão nas ruas reivindicando seus direitos, 

melhores condições de trabalho e salário, fazem greves, levantam bandeiras. 

Constituem-se diversamente, embora formas tradicionais continuem atuando. 

Representações e práticas contraditórias coexistem até hoje e provocam impasses e 

divisões. 

A concepção de uma identidade unitária cerceia, em muito, novos 

posicionamentos, mesmo porque não há apenas uma representação desse sujeito: ele não 

é apenas um professor ou professora. Eles e elas ocupam vários e diferentes espaços, 

como nos conta Rosa: 

 

Fui estudar, fui ser professora, mas onde eu ia trabalhar com menino, estava 
eu lá pintando, cortando, desenhando, inventando. Eu sempre tentei fazer 
essa coisa da invenção, da imaginação. É que pra mim arte, educação, o 
Herbert Haid, o Duarte Junior, a Fayga Ostrower, eles têm muito a ensinar 
para a gente, mas nós também sabemos um bocado de coisa que a gente 
aprendeu na nossa própria experiência, aprendemos nas conversas, nas trocas. 
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Descendendo de uma história marcada pela hegemonia do masculino, Rosa 

reconstrói a si e seu caminho numa contemporaneidade que favorece uma maior 

abertura para o acontecimento de novas formas de atuar no trânsito entre saberes e 

trocas relacionais. 

Os exercícios de autoria necessitam de autorizações e envolvem uma exposição 

de si junto aos contextos sociais nos quais os marcadores sociais de gênero, classe, 

sexualidade, aparência física, etnia também funcionam para nos avalizar. 

Figura 29: 
 

 
                               

Estética pelo olhar de Rosa (2010) 
 

As formas de representação das diferenças de gênero disseminadas na sociedade 

esboçam-se ainda como meios para justificar a subordinação da mulher. Essas 

diferenças são construídas através de condicionantes sociais, mas podem também ser 

desconstruídas. Tais representações que se ocupam em ditar o lugar que a sociedade 

estabelece para os seus membros manipulam a noção que as mulheres têm sobre elas 

próprias, fazendo-as (fazendo-nos) acreditar nesta subordinação como algo natural. O 

sentimento de subordinação ocupa o lugar da afirmação pela falta de consciência do 

potencial e valor das diversas formas de ser, estar e fazer. No entanto, o poder da auto-

afirmação em meio à (auto)formação também se constrói: essa construção envolve o 

risco e a escolha, a responsabilização, como diz Macedo, essencial aos percursos de 

autonomia dos sujeitos. 

Na interação com Rosa, eu anotava como a retomada com a poética melódica da 

vida (que esteve presente em nossos encontros com educadores e educadoras, 
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vivenciando as Histórias de Vida em círculo de trocas e (re)construções das visões de si 

e de seus percursos formadores) poderia confirmar vias de procura da constituição de si, 

no fazer-se das práticas cotidianas: 

 
Lapidar 
Minha procura toda 
trama lapidar 
o que o coração 
com toda inspiração 
achou de nomear 
gritando: alma 
Recriar 
cada momento belo já vivido 
e ir mais 
atravessar fronteiras do amanhecer 
e ao entardecer 
olhar com calma 
então... 
(Milton Nascimento, Anima) 

 
Figura 30: 

 

 
 

Pintura na parede de casa-Rosa/2010 
 
 

2.3 O olhar voltado para a infância: opção pela não homogeneização dos seres  

 

Sigamos os fluxos narrativos que vão nos trazendo as reflexões sobre o segundo 

cenário deste nosso estudo. Como vêm se dando os exercícios de autoria de Rosa, suas 

trilhas? Como ela vem se constituindo enquanto educadora e como percorre caminhos 

reconhecidos por ela como relevantes, agregados a uma proposta pedagógica que 

prioriza literatura e arte na escola? 
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Articulando-se com uma tendência de ensino de arte pós-moderna, busca-se hoje 

que as diferenças culturais envolvendo gênero e etnia cedam lugar a uma visão 

pluralista. Estes aspectos assim se dizem na compreensão de Richter:  

 
O grande desafio do ensino da arte, atualmente, é o de contribuir para 
a construção crítica da realidade através da liberdade pessoal. 
Precisamos de um ensino de arte por meio do qual as diferenças 
culturais sejam vistas como recursos que permitam ao indivíduo 
desenvolver seu próprio potencial humano e criativo, diminuindo o 
distanciamento existente entre arte e vida. (2003, p. 51) 

 
O que Rosa busca promover na escola, com sua proposta de criação expressa no 

contexto da biblioteca escolar? Segundo ela,  

 
(...) é necessário ampliar o olhar e o fazer das crianças, apoiando-se de forma 
muito consistente na cultura local, seja nas pesquisas sobre o brincar e o 
brinquedo, seja na literatura relativa à cultura popular ou ainda na pesquisa 
sobre artistas nacionais contemporâneos, relacionando-os ao fazer e às 
descobertas da criança que está na escola. (Rosa) 

 

Os saberes da arte, então, nessa via, parecem dar dignidade aos fazeres 

marginais do universo feminino. 

       Quanto ao fato de situar as descobertas da arte infantil nos contextos culturais 

concretos, Richter defende que o   

 
ensino da arte na escola precisa preservar essa linha de encantamento do 
universo estético das crianças, para poder não somente contextualizar o 
ensino da arte em si, mas também contextualizá-lo em relação ao meio 
cultural e estético em que as crianças estão inseridas. (2003, p.54) 

 
Rosa acresce mais um significado a seu caminho de autoformação: “É preciso 

resgatar ou ajudar a criança a manter os sentidos que ela tem da infância: alegria, 

liberdade, como os meus sentidos de infância também. Eu sou parceira da criança.” Tal 

pensamento nos remete aos fundamentos mesmo do ensino de arte na escola, 

responsável em grande parte pelo desenvolvimento perceptual e emocional da criança, 

que avança para uma crescente conscientização social quando articulado a um maior 

desenvolvimento criador de obras e de si, como se está propondo. 

Duarte-Júnior já nos auxilia a redimensionar esta importância dos processos de 

percepção e pensamento que vêm junto do emocionar-se nas vivências artísticas, 

acrescentando a dimensão integradora da auto-compreensão, propiciada pela arte na 

infância:  
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Ao produzir formas artísticas, fundem-se os processos de pensamento, os 
processos emocionais e perceptuais infantis, numa síntese que confere ao 
trabalho esse caráter de integração. Ainda não totalmente “educada” para esta 
civilização que separa o intelecto do sentimento, a criança pode encontrar na 
atividade artística uma forma de resistência a essa cisão. Não sendo a arte 
produto somente do “pensamento”, nem apenas um extravasamento 
emocional, ela permite à criança a vivência do seu “eu” como resultado de 
uma integração, mais do que uma separação entre aspectos aparentemente 
distintos.” (DUARTE-JÚNIOR, 1988, 112)   
 
 

Figura 31: 

 

Atividade produzida na biblioteca com Rosa/ 2011 

    

Ana Mae Barbosa, grande referência da arte-educação no Brasil, dialoga com as 

idéias propostas por Duarte-Júnior. Ela considera que a escola é a instituição pública 

que pode tornar o acesso à arte possível para a maioria dos estudantes em nosso país.  

Criadora da teoria da Abordagem Triangular, elaborada no contexto do Museu 

da Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, entre 1987 e 1993, Ana Mae 

Barbosa propõe um ensino da arte apoiado em três pilares básicos: o fazer artístico, a 

leitura da imagem (obra de arte) e a história da arte. Coutinho (2009) se posiciona sobre 

a Abordagem Triangular, considerando que esta vem responder a algumas inquietações 

relacionadas ao ensino de Arte: 

 
[A abordagem triangular] propõe que o currículo escolar articule as 
dimensões da leitura das produções do campo da arte, sua produção e 
contextualização. É uma proposta flexível que não envolve uma hierarquia 
entre as três dimensões, deixando a cargo do educador a construção  de seu 
método de ensino. O que irá determinar a articulação e as possíveis relações 
entre as três dimensões é, em parte, o próprio conteúdo selecionado pelo 
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educador e, essencialmente, suas próprias concepções de educação e arte. 
(COUTINHO in BARBOSA, 2009, p.173) 

  

Percebe-se aqui uma preocupação evidente de se desenvolver um ensino 

articulado em que a arte como conhecimento, como expressão e cultura deve ser vista 

em seu contexto de origem e de recepção com suas implicações e vinculações sociais, 

econômicas e políticas. Com este foco, as questões relativas às abordagens e aos 

métodos de leitura e interpretação de imagens e objetos do campo da arte, além das 

inter-relações dos conhecimentos de várias áreas e domínios necessários para a 

contextualização, se fizeram imprescindíveis para a efetivação da Abordagem 

Triangular. Acredita-se que nestes termos o espaço de mediação da arte na escola pode 

ser entendido como um lugar de educação não reprodutiva, onde os alunos e alunas 

podem estar ocupando outros papéis: sujeitos ativos, interagindo e apropriando-se de 

conhecimentos, ao invés de sujeitos passivos, reprodutores de informações. Quanto à 

tarefa do arte-educador, segundo Coutinho (2009), nesta perspectiva, ela “amplia-se, o 

que favorece tanto a ele quanto aos estudantes para maior imersão no campo da arte e da 

cultura”. 

Em se tratando da formação do arte-educador, Ana Mae Barbosa, criadora da 

proposta em questão, mostrava conferir uma singular importância para a garantia da 

aplicabilidade de objetivos e métodos de ensino, assim por ela relevados, no início da  

década de 1990, época em que a Abordagem Triangular estava sendo sistematizada: 

 
Os professores de Arte precisam, em primeiro lugar, de sólidos 
conhecimentos teóricos acerca das teorias da Arte-Educação, e de um modo 
de pensar acerca da Arte que possa ajudá-los a definir as atividades artísticas 
na escola e a Arte na sociedade moderna, sua função e praticidade. Isto os 
tornará capazes de perceber de que modo os métodos devem mudar, se uma 
diferente Filosofia da Arte foi tomada como ponto de apoio. Além disso, 
torna-se necessário um aprofundamento da infra-estrutura conceitual, que 
informa a determinação dos objetivos e a aplicabilidade dos métodos, como é 
o caso dos conceitos referentes à teoria da criatividade e à teoria da 
percepção. (BARBOSA, 1993, p.94) 

 
À primeira vista, a postura de certa forma rígida esboça uma preocupação em 

definir objetivos com acento técnico e de domínio das linguagens, para determinar 

posteriormente o que o ensino da arte pode fazer no sentido de chegar às formas 

expressivas que devem ser criadas e organizadas (BARBOSA, op. cit., p. 1993). 

Perseguindo a idéia que atribui ao professor o papel de mediar as relações dos 

aprendizes com o mundo que devem conquistar pela cognição, Barbosa (2009) 
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considera que a arte tem enorme importância na mediação entre os seres humanos e o 

mundo, mas destaca a importância do domínio do fazer em cada modalidade de arte. 

Mais recentemente, a autora recorre à dimensão do desenvolvimento da 

sensibilidade em arte na educação como forma de influir positivamente no 

desenvolvimento cultural dos estudantes, como um objetivo mais integrador do ser e 

propositivo das possibilidades criativas. Sobre esta dimensão, assim Ana Mae Barbosa 

se expressa: 

 

A arte, como uma linguagem aguçadora dos sentidos, transmite significados 
que não podem ser transmitidos por nenhum outro tipo de linguagem, como a 
discursiva e a científica. O descompromisso da arte com a rigidez dos 
julgamentos que se limitam a decidir o que é certo e o que é errado estimula o 
comportamento exploratório, válvula propulsora do desejo de aprendizagem. 
Por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para 
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de 
maneira a mudar a realidade que foi analisada. (BARBOSA, 2009, p.21) 

 
 
Trazer a referendada intervenção de Ana Mae Barbosa no contexto da educação 

em Arte no Brasil nos leva a pensar em localizar também a perspectiva metodológica 

adotada por Rosa em seu trajeto autoformador e suas implicações no âmbito do ensino. 

Volto-me, portanto, para a sala de leitura da escola Demócrito Rocha, na qual vislumbro 

a adoção de uma proposta pedagógica que se utiliza do exercício de  uma espécie de 

ateliê de criação, desencadeado geralmente a partir da leitura de textos que de alguma 

forma têm relação com o fazer e experimentações posteriores. 

A criança da escola de Rosa, segundo ela, “vai nesta margem (dentro da 

disponibilidade de material que a escola oferece - que não é muito variado) mantendo 

contato com materiais e experiências artísticas, explorando caminhos permeados pela 

arte visual e pela literatura”. Ao favorecer condições para o exercício da expressão e da 

criatividade, Rosa propõe um discurso que não chega a ser unilateral, mesmo com a 

dificuldade em lidar com o limiar de negociações entre os limites e concessões que vão 

se definindo no convívio diário com turmas com mais de vinte e cinco crianças.  

A proposta de Rosa é mais voltada para uma pedagogia da expressividade, mas 

vincula-se às demandas da escola, que a designa como educadora responsável por levar 

a leitura – materializada no uso da biblioteca em horário escolar – aos alunos e alunas 

de uma escola pública, a Demócrito Rocha. 

Abrindo-se, porém, para um exercício mais amplo de conhecimentos que inclui 

dimensões outras, como a artística, Rosa procura atingir diretamente a relação do aluno 
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com sua própria cultura. As concepções que Rosa adquiriu sobre educação e arte, em 

toda a sua extensão formativa (que ela evidencia no decorrer deste texto) nos diversos 

lugares e com diversas pessoas, são o que determina a articulação que ela faz quanto ao 

conteúdo selecionado, em parceria com o que a escola propõe. 

Fazendo um paralelo com as diretrizes da Abordagem Triangular, poderia dizer 

que Rosa segue o tripé de ver, fazer e contextualizar a arte tendo por princípio o mote 

que escolheu para desenvolver um trabalho teórico e prático que envolve uma árdua 

pesquisa pessoal: a infância inserida na cultura popular e na comunidade local. Estes 

eixos temáticos (cultura da infância e cultura popular) são representações que instituem 

um campo de referências que dialogam com as subjetividades e dão sentido à vida 

cotidiana dos alunos e alunas (e também a da educadora) por meio das experiências que 

se interrogam e entrecruzam gerando desmembramentos como marcas identitárias deste 

cenário, onde se fazem intervenções múltiplas. 

Rosa, ao que se deixa ver, segue  a trilha que Linhares (1999, p. 78) distingue 

como via da “formação da sensibilidade” e que une dimensões em entrecruzamentos, 

essencialmente iniciando-se nela mesma, em seus exercícios expressivos, a sua própria 

trama formadora. Dentro desta reflexão de Linhares, vemos uma proposta que parte de 

uma cultura que não será negada, a do educando, e que irá ser base da cultura escolar, 

daí gerando-se uma alfabetização estética: “É que, talvez, começar por um caminho de 

alfabetização estética seja algo que envolve uma análise mais global e um estudo 

perceptivo das imagens, dos símbolos e gestos da nossa cultura”. 

Avaliando os sentidos do que é possível capturar no que sente e faz na biblioteca 

da escola, tomando o diálogo anterior como referência, Rosa reconhece: “Precisamos 

antes construir o interesse. As crianças não chegam com o interesse.” É preciso criar 

desejo nas crianças a partir do encantamento, primeiro caminho mobilizador da ação 

criadora. 

Rosa mobiliza-se a partilhar com a criança um caminho mediado por seus que 

fazeres infantis, assentado na permanente busca do seu interesse infantil, mas também 

considerando a si como sujeito que também traz sua infância em si. Impelida a 

compreender, interpretar, encontrar caminhos de sentido para a ação, Rosa se vê 

impulsionada a criar, com as crianças, dando forma ao seu que fazer cotidiano em arte. 

Parece, do que se está a adentrar, que mobilizar as crianças pela via de seus interesses é 

estar auto-implicada, como educadora, em desvelar seu próprio interesse também. 

Ouçamos como sua história, assim, vai se desocultando: 
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O meu trabalho sempre norteou minha vida, é uma forma de intervenção, 
muito consciente. A forma como eu trabalho com os meninos passa primeiro 
por mim. Hoje isso está claro, antes eu não tinha consciência. Para propor 
que os meninos criem poesia, eu primeiro crio poesia. Para escrever, para 
criar música, da mesma forma. A matéria-prima de todos esses trabalhos é a 
própria realidade deles, a experiência, a própria vida deles e delas. Isso 
também é assim comigo. (Rosa) 

 

Por outro lado, a sensibilidade e a consciência que leva o(a) educador(a) a 

perceber-se e a pensar-se como integrante deste processo, no qual a intuição colabora na 

orientação das escolhas, nos dizem das possibilidades e potencialidades na criação. E 

nos revelam, é certo, as linguagens da arte: a formatividade do que se vai criando é um 

domínio a ser trilhado. Em Ostrower (1987, p.10), “O homem cria, não apenas porque 

quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, 

coerentemente, ordenando, dando forma, criando”. 

Mas, se criar vincula-se, como delineia Ostrower, a um estruturar-se interior, 

além de uma construção que se externaliza em obras, isto não se dá de forma pré-

estabelecida ou espontaneísta. Quanto a este fato, Linhares (1999) chama a atenção para 

o aspecto da formatividade no processo de criar em arte como essencialidade e assinala 

que este movimento de criação estabelece-se de modo específico e intencional. Porém, 

ela considera que, no processo criativo, não sabemos tudo a priori, cria-se no percurso 

que é novo, o inédito da obra, e por este viés, o inédito de si vai tendo sua forma, 

considerando que toda operação humana é sempre formativa.  

Linhares retoma Pareyson (1993) para esclarecer o aspecto da formatividade 

como atividade presente em toda experiência humana:  

 
“Essa atividade, que de modo genérico é inerente a toda experiência e, se 
oportunamente especificada, constitui aquilo que propriamente denominamos 
arte, é a formatividade, um certo modo de fazer que, enquanto faz, vai 
inventando o modo de fazer: produção que é, ao mesmo tempo e 
indissoluvelmente, invenção. Todos os aspectos da operatividade humana, 
desde os mais simples aos mais articulados, têm um caráter, ineliminável e 
essencial, de formatividade. As atividades humanas não podem ser exercidas a 
não ser concretizando-se em operações, isto é, em movimentos destinados a 
culminar em obras. Mas só fazendo-se forma é que a obra chega a ser tal, em 
sua individua e irrepetível realidade, enfim separada de seu autor e vivendo 
vida própria, concluída na indivisível unidade da sua coerência, aberta ao 
reconhecimento de seu valor e capaz de exigi-lo e obtê-lo.  Nenhuma atividade 
é operar se não for também formar, e não há obra acabada que não seja forma. 
(PAREYSON apud LINHARES, 1999, p.76)  

 
Formar em Pareyson, criar em Ostrower, como assinala Linhares (1993), são 

matrizes de experimentações concretas, mas também são produções de sentidos. Nesse 
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movimento, o sujeito está implicado em um processo construtivo global, envolvendo a 

personalidade inteira, o modo de diferenciar-se dentro de si mesmo, ordenar, relacionar-

se consigo e com os outros: 

 

Criar é tanto estruturar quanto comunicar-se, é integrar significados e é 
transmiti-los. Ao criar, procuramos atingir uma realidade mais profunda do 
conhecimento das coisas. Ganhamos concomitantemente um sentimento de 
estruturação interior maior; sentimos que nos estamos desenvolvendo em 
algo de essencial para o nosso ser. (OSTROWER, 1987, p.143) 

 

Precisamos admitir, no entanto, que os comportamentos solidários de homens e 

mulheres, e suas tendências construtivas, imaginativas, generosas, essencialmente 

humanas, não são tão estimuladas na escola. Numa perspectiva de avaliação social das 

potencialidades humanas, tais riquezas são ofuscadas na formação das pessoas. As 

conquistas tecnológicas, os inúmeros acréscimos de conhecimentos e mesmo as imensas 

riquezas extraídas da natureza não são vinculadas às necessidades genuínas do ser, a 

partir de uma visão de vida mais humana, ética e digna: todo o processo de crescimento 

é rebaixado a um nível que altera a natureza das tendências criativas  dos indivíduos. 

Mas, de qual natureza falamos? Ostrower confirma esta dimensão da natureza da 

humanidade, conectando-a ao sentimento de vida que é exaltado e desenvolvido com a 

prática artística: 

 

(...) O verdadeiro e natural caminho para que o homem realize seu potencial 
criador (excluindo aqui os problemas que grande parte da humanidade 
enfrenta na luta pela sobrevivência), reside no processo elementar de cada um 
poder crescer em seu tempo vital e poder amadurecer, de poder integrar-se 
como ser individual e como ser cultural. Como processo natural de vida e 
processo individual do ser, esse crescimento e desenvolvimento constituem 
um processo de conscientização para o indivíduo. Em cada fase sucessiva, as 
possibilidades de identificações afetivas tornam-se mais amplas e se 
conjugam com uma capacidade maior de relacionar dados intelectuais para 
alcançar uma nova forma de compreensão. São os conhecimentos intuitivos 
da realidade, conhecimentos a um tempo intelectuais e emocionais, que 
aprofundam o sentimento de vida do indivíduo e com isso mobilizam suas 
potencialidades criativas. (OSTROWER, 1987, p. 144-5) 

 

O que nos levaria a ampliar nossa sensibilidade e todo o nosso ser seriam os 

valores íntimos e os valores que compartilhamos com outros membros do contexto 

cultural, numa perspectiva na qual os sentidos da existência individual e da coletividade 

estão vinculados: “No ser, no simples ser – no viver e trabalhar e realizar conteúdos de 

vida – se encontraria verdadeiramente a fonte de criação, fonte de infinitas e ainda nem 

sondadas possibilidades humanas no homem.” (Id. ibid., p. 145).  
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Entretanto, se os caminhos de integração da personalidade ao eu profundo e as 

identificações e partilhas com o contexto cultural são tornados difíceis ao ser sensível, 

algo por demais observável nos ambientes escolares, há movimentos de autoformação 

que lidam com isso, como se vai observar em Rosa: 

 
Penso que se a gente se coloca como pessoa inteiramente, na educação e no 
dia a dia na escola, a gente vai buscar formas de realizar essa autoformação, 
vai criar possibilidades novas de desenvolver sempre nossa sensibilidade. Eu 
vim dessa procura. Daí eu me ligava a vários outros projetos como o Canto 
em Cada Canto, já que as formações que eu assistia junto à escola não 
traziam isso de um fazer que cria arte e nos recria; uma arte que é vivida 
cotidianamente como quem respira o novo de cada dia. (Rosa) 

 
Para resguardar sua capacidade de desenvolvimento interior e alguma 

possibilidade de integridade, que Rosa observa ser necessário à formação do educador 

ou educadora, resta ao ser forçar-se a recusar valores de vida que são impostos pelo 

assujeitamento ao capitalismo trazido no contexto cultural, o que significa também uma 

possível relação de conflito, resultante de um não enquadramento. Não é à toa que, por 

conseqüência, uma profunda crise de criatividade é visível nos diversos âmbitos de 

convívio do humano.  

Assim sendo, a posição de Rosa não é diferente, em se tratando da sua inserção 

no contexto cultural e educacional. Porquanto descobrimos nela que a criatividade 

medra como aspecto relevante da própria sobrevivência psíquica e parece relacionar-se 

com seu interesse e partilha de mundos junto à criança. Temos aqui três aspectos em 

(auto)formação, já clarificados: 

- o de uma microestética que vivencia experimentações; 

- o de um fazer que cria e que, também, une experiências diversas da pessoa, 

assim auxiliando a unir  os extratos da personalidade ao eu profundo; 

- uma auto-compreensão que é ponte para uma atenta compreensão do Outro, 

que é o educando, no caso, a criança.   

       É nesse universo onde o criar, também, repõe a pertença a extratos culturais 

ancestrais nossos, que Rosa parece situar o conhecer e o formar-se pela escola:  

 
“Todos nós podemos fazer coisas. É preciso botar a mão na massa. Conhecer 
a matéria das coisas. A arte é apenas o instrumento, o meio para a gente se 
conhecer, pra gente conhecer.” (Rosa) 
 

Pode-se assinalar, também, que a criação do outro (criança) está 

permanentemente a interrogar nosso interesse e estímulo criador. E nosso desejo de 
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conhecimento, como também de autoconhecimento, vive nesse ambiente estimulador, 

como observa Rosa. Nessas trilhas desejantes, diversas dimensões são convocadas. 

Para Ostrower (1987), por exemplo, criação relaciona-se com intuição. Segundo 

esta autora, o criar é um processo existencial multifacetado, assim como o próprio ato 

de viver. A experiência vivida e a capacidade de dar formas e estabelecer significados 

ao que nos acontece tem relação direta com nossos níveis intuitivos. A intuição, 

portanto, representa um dos mais importantes dos nossos modos cognitivos, 

capacitando-nos a lidar com experiências novas e a experimentar novas formas. Assim, 

neste caminho permanente de busca de coerências, significados e de entendimento, além 

da busca do interesse, visível em Rosa, a intuição, que atua selecionando o que é 

importante para o criar, hierarquizando e articulando estruturas de percepção e sentido, 

ocupa um papel  importante no ato da criação. 

 
Figura 32: 

 

 
 

Criação com sementes em madeira – “Galinha e ovos” (Rosa) 
        

Nas palavras de Ostrower: “a criatividade se vincula, sem dúvida, à nossa 

capacidade de seletivamente intuir a coerência dos fenômenos e de conseguir formular, 

sobre aquelas coerências, situações que em si sejam novamente coerentes”. 

(OSTROWER, 1987, p. 66). Pelos caminhos da intuição sensível, chega-se até a 

consciência de uma ação-pesquisadora, elaborando-se no cotidiano da escola: 

 

Esta oportunidade de ser professora me acrescenta muito sobre o ato de 
pesquisar e de como nesta forma de ensinar, se aprende. Pesquiso vendo os 
meninos brincar. Observo como eles organizam os brinquedos. Vi uma 
menininha pegar um pouco de areia e botar na panelinha. A menina sai de um 
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lugar formal na escola, que não propõe isso, e vai lá fora pegar areia. Parece 
algo ancestral, da memória, o brincar. Eu não tinha me tocado que eu já era 
uma pesquisadora de minha prática. E hoje eu percebo isso.  (Rosa) 

 

Do fluxo movente ininterrupto, o caminho para a nossa auto-organização 

(impulsionado pelos desconfortos e também pelas alegrias dos descobrimentos e das 

partilhas) vai sendo melhor compreendido. O delicado olhar para a menina da areinha 

abre arestas, igualmente para mim e Rosa, em tempos e lugares diversos, permitindo-

nos o vislumbrar dos caminhos investigativos vividos em contextos tão complexos. 

Nossos caminhos não negam a complexidade do curso (auto)formador, nem muito 

menos tentam simplificá-lo. No entanto, mobilizam em cada uma de nós o aprendizado 

da conquista de si como parte dele: um movimento de autorização e de autoria que se 

clarifica quando consideramos por demais significantes os sujeitos com os quais 

“escolhemos” estabelecer relações de colaboração e aprendizagem, seja na pesquisa, 

seja no dia-a-dia da escola, reconhecendo nas interações cotidianas por eles geradas, por 

suas escolhas, limites e potencialidades, fios que se entrelaçam aos percursos da 

investigação, minha e dela. 

O fragmento – o pequeno ato do cotidiano e sua existencialidade. A estética que 

une vida e arte abre caminhos, escolhas, abandonos inerentes ao processo de pesquisar 

sua professoralidade e seus desenvolvimentos, no cotidiano da escola. Assim se vai 

deixando ver em si o que nasce e era invisível, pequeno, sem nome. Vejo no fragmento 

tomado emprestado de Maria Tereza Esteban, quando trata da pesquisa na escola 

pública, essa teia dos processos singulares, junto aos movimentos coletivos: 

 

Igualmente relevantes são os fatos cotidianos; ainda que pequenos, 
repetitivos, ordinários, episódicos, não podem ser tratados como irrelevantes 
ou fragilmente incorporados ao processo de pesquisa por representarem 
circunstâncias significativas na constituição das interações que tecem redes, 
inclusive de subjetividades, nas quais nos movemos e nos constituímos em 
nossa singularidade e como sujeitos coletivos. (2003, p. 134)    

 

A sinuosidade relativa a este lugar específico da pesquisa, a escola, tece um 

movimento de imprevisibilidade e invisibilidade, em uma rede onde se atam também o 

previsível e o visível. Ser da escola, estar pesquisadora, sentimento ou estado tentado a 

confundir-se. Consciente da imersão de que também me encontro na complexidade do 

cotidiano escolar, marcado pela multiplicidade, vou desdobrando novo questionamento: 

como nos prevenir da recorrente resistência que o lugar da escola – por ser tão próximo 
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e íntimo – nos causa, sem nos desmobilizarmos ante as possibilidades de reflexão e 

transformação?  Ouço o que Rosa propõe, para escutar a mim mesma: 

 

Eu só consigo estar na escola pelo sentido que dou a este trabalho. Não sei 
como estaria se não fosse assim. Este diferencial me alegra, me anima. Essa 
arte-educadora que sou, foi legitimada em parte pela formação na UECE, 
pois fui eu que fui me fazendo, principalmente pela experiência do Canto em 
Cada Canto. Lá eu recebi os elementos, trabalhei, despertei para a arte-
educação. Pelas vivências, o trabalho com professores do interior, a música, o 
trabalho com as crianças. E como eu disse, sempre fui uma professora 
pesquisadora de mim, de minha própria prática, eu fui juntando. (Rosa) 

 

O sentido que se incorpora ao fazer, ou o sentido que é construído pelo fazer é o 

que nos faz apropriarmo-nos de saberes que vão respondendo às solicitações das 

relações estabelecidas no cotidiano da escola. O saber de si vinculado à parceria com a 

criança parece envolver idéias de formação e experiência que não joga fora a 

subjetividade da professora. Percebo, também, em minha experiência, este sentimento 

de realizar um trabalho pedagógico sempre carregado de afetos, trazendo a perspectiva 

do sentido que aí se urde, aí toma direção. Os sentimentos e suas razões constituem 

práticas que se re-constroem sempre a partir de nossos desejos e necessidades diversos, 

a cada momento, porque se movem. Trata-se de ir reorganizando-se (reorganizando a 

mim) nas práticas educadoras. Em Pereira, esta relação evidencia-se: 

 

Ser sujeito é ser sujeito-em-prática, é realizar-se na ação concreta. Sua 
subjetividade não é um conceito, ainda que sua prática venha a ser um clichê; 
sua subjetividade é o movimento de reorganização, singular e constante, do 
caos das práticas sociais (Guattari, 1992 e Deleuze, 1992). A singularidade é 
produzida pela dinâmica de perpétua recolocação de si no interior das práticas 
que o envolvem. Pretender que haja um paradigma primário, um condicionante 
da performance, é fazer sucumbir o sujeito sob o peso da institucionalidade; 
pretender a liberdade absoluta do sujeito em autodeterminar-se é, por outro 
lado, fazer perecer uma dimensão de coletividade sob a força do indivíduo. As 
práticas são, sim, determinantes, em certa medida, das subjetividades. Contudo, 
não significa dizer que o sujeito é mecanicamente determinado. Tratam-se de 
situações interativas entre sujeitos e instituições que, por um lado, enquanto 
situações, têm  condições concretas de regulação que interferem objetivamente 
e, por outro lado, enquanto individualidades dadas, consistem em autonomia 
possível, potencial. (PEREIRA, 1996, p.112) 

 
O reconhecimento de nossa capacidade de intervir ou redimensionar o meio a 

partir do sentido que damos ao ato de fazer, me mobiliza esperançosa, ávida mesmo de 

encarar ou antes, acreditar em possíveis diversos diante das dificuldades da escola. 

Quão invisíveis se tornam nossas pequenas descobertas! Embora únicas no instante, são 

formas de agir, trilhas de auto(formação).  
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Ostrower, quando trata do contexto cultural como orientador dos rumos do 

potencial criador do homem, não desconsidera o fato de o homem ser produto de sua 

época, mas qualifica sua singularidade como algo irredutível à dinâmica do social: 

 
Cada homem é um indivíduo. Ao agir, inter-age com o mundo. 
Eventualmente ele agirá sobre o próprio contexto cultural. Por motivos talvez 
de ordem puramente pessoal e correspondentes a um potencial específico seu, 
podem desencadear-se no indivíduo respostas que, à medida que aprofundam 
certos valores e certas possibilidades existentes no contexto em que vive, 
modificam essas possibilidades para rumos diferentes. (OSTROWER, 1987, 
103). 

 
Portanto, organizando-nos em meio a relações de implicação, conseguimos 

contribuir enquanto indivíduos, porém sem deixar de recorrer ao que Fayga Ostrower 

denomina de “esquemas valorativos” vigentes no contexto cultural, que podem ser 

compreendidos e modificados, a fim de poder acompanhar a extensão e o pleno 

significado de novas possibilidades de criar (as obras e a si mesmo). 

Os esquemas valorativos de que Ostrower trata referem-se a visões de mundo 

que encerram conhecimentos e técnicas disponíveis a uma sociedade em um momento 

dado; são costumes, ideais, necessidades materiais e espirituais e certas possibilidades 

de satisfazê-las material e espiritualmente. A forma como estes intervenientes estão 

atrelados ao cotidiano da escola pode chegar contemplando uma desordem não só 

aparente, que é tantas vezes experimentada por nós, educadores. Pode, contudo, ainda 

significar a descoberta de novas realidades neste real e de novas possibilidades de ser, 

cujos novos horizontes propõem a requalificação e reinvenção dos esquemas valorativos 

e culturais. Pergunto, retomando em tentativa de confirmação, então, se neste contexto, 

não estaríamos experimentando, permanentemente, como que em um movimento 

espiralado, possibilidades de recriar, partindo do que é adverso e nos desconforta, do 

que desencadeia ou dá sentidos novos e ímpeto de criação. Na verdade, ao 

interrogarmos nossa formação, resultamos por perguntar por nossas possibilidades de 

criar e autocriar-se. Esta inquietação precede ao agir novo, que é partilha e que é 

também alimento, na prática de Rosa: 

 

O sentido do meu trabalho aparece quando ele faz um diferencial na vida da 
criança.  O trabalho da biblioteca passa por todo mundo. Ele é influenciado 
pelas decisões da escola. E eu vejo o que vai fluindo a partir das temáticas 
que propomos, diante de tantas que nos chegam. Levar a discussão sobre o 
desperdício e o descuido que se tem com o que é da escola, uma reflexão 
sobre a falta de cuidado, partindo do trabalho artístico (catei as colheres 
largadas na areia pelas crianças e fiz uma colagem) e dizer que isso tem 
relação com a leitura de mundo. O professor de hip-hop em parceria com o 
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trabalho da biblioteca criou uma música sobre essa reflexão quanto ao 
desperdício. Uma leitura de mundo que precede a leitura da palavra, como 
diz Paulo Freire. Uma visão mais ampla da leitura, que não dispensa o livro, 
mas que começa na realidade. (Rosa) 

 

Logo se vê que deste lócus de onde queremos crer na promoção de encontros, 

considerando possibilidades, perspectivas, conexões, interpretações, convivendo em 

meio a contradições, criam-se, por vezes, novos movimentos nem sempre tranqüilos de 

serem interpretados, apreendidos, traduzidos, acompanhados. Sabemos que boa parte 

das escolas hoje direciona o plano de trabalho a partir do seu Projeto Político 

Pedagógico, elaborado com o grupo de professores que delas participam. No entanto, 

demandas outras chegam às escolas, seja das Regionais, que dividem as escolas por 

área, seja do Sistema Municipal de Ensino, órgão deliberativo de propostas pedagógicas 

e administrativas. A quantidade de projetos que chega para serem desenvolvidos na 

escola, em um tempo em que a velocidade é a tecnologia cibernética quem dita, muitas 

vezes causa a angustiante sensação de que pouco se aprofunda quanto às abordagens e à 

formação da criança que ali se encontra, reforçando o estigma de má qualidade do 

ensino referido à educação das classes populares. 

Mateus da Silva, arte-educador, pertencente a um projeto social, também espaço 

de trabalho ocupado por Rosa, passa a ser então inserido neste contexto de pesquisa, co-

participante de seus mundos (de Rosa e agora, meus), encontrando-se conosco nos 

posteriores círculos de encontros. Ele nos fala sobre seu trabalho com crianças e com 

professores da escola pública e libera em sua escrita muito de sua angústia, deflagrada 

pelo excesso, entre outras coisas, de autoritarismo, imposição de normas 

(enfileiramentos constantes e desnecessários), falta de afeto, aspectos observados por 

ele nas primeiras semanas de contato com os grupos da escola, embora depois tente 

reconciliar-se com seus sentimentos, dizendo crer na dinâmica do que se move: 

 

“Tem uma vaca na janela 
E quem falar 

Vai comer a baba dela.” 
 
Quando escutei tal música, achei que me encontrava no mundo de Alice, em 
que o absurdo faz parte do cotidiano. Mas não, eu me encontrava em uma 
escola. E esse mundo já conheço de muito tempo: um mundo sem cor, em 
que a poesia do cotidiano foi banida. Na escola, se anda em filas, que todos 
odeiam. Na escola, a criatividade é dada em gotas, os desenhos que já vêm 
prontos para a criança pintar. Deve-se ficar sempre quieto, e de preferência 
sem pensar. Na escola, não existem debates, direito de escolha e 
singularidades: todo mundo tem que ser igual. É o mundo do uniforme, da 
uniformidade. (Mateus da Silva) 
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Nesse modelo, que faz aflorar sentimentos de desconforto, as propostas 

fragmentam-se no percurso, levando consigo os sujeitos e trazendo pensamentos que 

nos devolvem à questão da subjetividade, sem deixar de relacioná-la a uma dimensão 

mais ampla da realidade (e não menos pertinente).  

Na descrição de Pereira (1996), ao citar Lefebvre, a sociedade contemporânea 

pode ser compreendida por meio de três movimentos simultâneos: fragmentação, 

hierarquização e homogeneização. Isso significa dizer que a sociedade organiza-se com 

o objetivo de instaurar uma ordem absoluta de regulação da produção de subjetividade 

(de constituição dos indivíduos), propondo a perpetuação de suas formas de poder e 

controle social. Ao mesmo tempo em que se prega uma representação de harmonia e 

estabilidade como estado ideal das formas, a ordem hegemônica constitui-se de um todo 

social fragmentado e parcializado. Fragmenta-se desde o tempo, as formas de ser e 

estar,  até as relações, pois assim, melhor organiza-se e controla-se.  

Existe, de acordo com Pereira (1996), uma lógica de binariedade – homem/ 

mulher; estável/instável; movimento/repouso – marcada pelo dualismo dos opostos, que 

move a sociedade como se só existisse o binarismo dessa forma. Esse jeito de 

fragmentar é uma das estratégias de manutenção da ordem hegemônica de produzir 

subjetividade: estaria assim sendo proposto um modelo único de ser, de pensar, de 

seguir caminho na realidade mesma sentida por Mateus?  

Seguindo lógica semelhante, em Lefebvre, a função de hierarquização é marcada 

também por pares de opostos – bem/mal; melhor/pior – polaridades que recebem uma 

escala de valor. De acordo com este pensamento, pessoas e instituições teriam um valor 

que lhes são próprios ou a qualidade de que são dotados nasce de uma ordem externa, 

obedecendo a princípios que não pertencem a suas essências? Notemos que, para as 

diversas possibilidades de existência, de pessoas e instituições, existem qualidades e 

catalogações organizadas em ordens classificatórias, o que garante o estabelecimento de 

formas estáveis (eu diria, estáticas) a essas figuras. Não é à toa que ouvimos com 

freqüência, na escola, comentários referindo-se a determinados alunos e alunas como 

“alguém que não quer nada”, estigmatizando-os, demarcando para eles e elas um papel 

de exclusão e uma normatividade que não conseguem alcançar. 

A idéia da fragmentação vai ficando cada vez mais visível nas conversas 

diversas, seja na universidade, durante as aulas, quando experiências são relatadas, seja 

no grupo de educadores de projetos sociais, quando nos juntamos para ler e discutir 

sobre arte, escola, formação. A presença da fragmentação está escancarada, 
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segmentando não só indivíduos, mas inclusive coletividades, e vemos isso até nos 

momentos recorrentes em que defendemos uma perspectiva, em detrimento de outras, 

correndo riscos, utilizando-nos de um discurso que se molda propositalmente, de modo 

a dar conta de hierarquizações rígidas e sutis que se vêem acima das escolas, em 

movimentos de pouca escuta ao que está acontecendo no cotidiano.  

Quanto a este fato, Pereira sugere que “ao invés de uma ética produzida pelo 

próprio sujeito, em seu exercício de existencialização, instaura-se uma Ética superior, 

condicionante.” (PEREIRA, 1996). Ao invés de uma regulação do sujeito que lhe é 

própria, há uma regulação extrínseca por princípios que o transcendem. Facilita-se, 

assim, uma demissão do sujeito do seu próprio processo de autonomização. 

A terceira estratégia, trazida por Lefebvre, é resultado da modelização de modos 

de existir, “conferindo padrões identitários às diferentes figuras emergentes.” Ainda 

como conseqüência da segmentação e da ordenação de que falamos, os indivíduos e 

instituições são condenados a perseguir modelos de existencialização que regem a 

produção de modos de ser (o modelo e o modo da hora, do momento, da mídia), 

resultando na repetição infindável de identidades pré-concebidas. O que é instituído, 

então, relaciona-se com essa premissa: modelizar, padronizar o que vestir, o que ouvir, 

como pensar, como comportar-se (veja a metáfora do estar na fila mencionada por 

Mateus), até o que comer e beber em uma serialização de subjetividades evidentes. (Eu 

precisei, durante longo tempo levar bananas para comê-las no intervalo das aulas, para 

que as crianças vissem o gesto acontecendo, não adiantaria só falar. Instigava-os a 

perder a vergonha e sentir o desejo de trocar os chilitos pelas frutas, já que os  chilitos 

são uma espécie de salgadinhos sem nenhum valor nutritivo, encontrados em todas as 

esquinas e portas de escolas, mas que a mídia põe como desejo que se incute às 

crianças, em especial).  

Considerando-se esse formato de homogeneização das subjetividades, vemos 

Rosa reagir aos processos que tentam, desde a escola, eliminar modelos de ser 

diferenciados. Parece ficar claro, para ela, o modo como as subjetividades são reguladas 

por um parâmetro modelador conferido pela ordem capitalista, pela lógica do mercado. 

Assim, o movimento da sociedade, nesse sentido, é um movimento de repetição de 

identidades, de ausência de criação, como se refere Pereira (1996). Nem só de 

reprodução, porém, vive o socius – vemos como Rosa luta para produzir sua 

subjetividade no contexto em que se move, de vida e trabalho, arte e criação.  
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Ora, Pereira apóia-se em Deleuze para reforçar a perspectiva anterior: atualizar-

se é criar linhas divergentes que correspondam, sem semelhança, à multiplicidade 

virtual. Pergunto, também, em estado incômodo de pressão, como poderemos nos 

mover neste território indissociável do ser educador e ser pessoa, seja na escola seja nos 

projetos sociais, encontrando-se com regulações objetivas? Pode-se, ao mesmo tempo 

buscar a autonomia como forma de recuperar a possibilidade emancipadora de perfazer 

o presente, articulando forças visíveis e invisíveis encerradas nas relações estabelecidas 

e tensionadas com o mundo? 

Vejo ainda, em Guattari (1992), a noção de que toda singularidade deveria 

passar pelo crivo de aparelhos e quadros de referência especializados, segundo o 

modelo hegemônico. Para ele, há um certo modo de produção de subjetividade comum 

a todas as formações sociais contemporâneas, vinculadas direta ou indiretamente ao 

capitalismo mundial integrado. Ele chama a esse modo de produção de capitalístico e 

diz dele que cria uma subjetividade serializada, normalizada, centralizada em torno da 

imagem de um consenso subjetivo referido e sobrecodificado por uma lei que parece vir 

como transcendente. Os indivíduos reduzem-se a coisas valoradas, em seus atos, pelo 

mercado capitalista. Infantilizam-se, segregam-se, robotizam-se as ações educativas a 

partir de modelos plantados nos indivíduos e nas instituições, coibindo possibilidades de 

criação e inovação nas formações da infância e juventude em particular. Tais modelos 

são tão fortemente incorporados que impossibilitam a percepção de algo novo. A ordem 

imposta, externamente, inibe a capacidade das pessoas de se fazerem e refazerem e é 

então que se vai perdendo a possibilidade de sermos autopoiéticos e assumirmos nossa 

autoformação.  

Ora, se as instituições são resultado destas práticas e ao mesmo tempo as 

reproduzem – regulam as práticas cotidianas e são reproduzidas por elas – vivemos uma 

contradição que iguala os indivíduos, à medida que consolida um estado de coisas 

(estado hegemônico). 

Outras saídas são possíveis? O que está sendo exposto pode ser absolutizado? 

Ao que parece, e em algumas situações somos levados a crer que se o modo 

hegemônico é “um modo”, também existem reações a ele: outros modelos são possíveis. 

Diante desta teia, a subjetividade pode emergir, mas produzindo-se pela trama de forças 

visíveis e invisíveis, presentificadas, institucionalizadas ou não, resistindo umas sobre 

as outras, ao que nos parece. Enquanto seres emergentes em processualidades não 

maquinícas, lutamos contra a configuração de um valor regulador de estabilidade que se 
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tenta manter às expensas de uma modelização que tem a forma de lógica de mercadoria. 

A autocriação dos sujeitos e das obras vividas com a arte pronuncia-se desse modo, 

como gesto de sair de um lugar para construir outro, movimento característico dos 

processos de (auto)formação: 

 

Formar-se consiste em aprender a desfazer-se e refazer-se radicalmente, 
perdendo os pedaços e morrendo a cada vez, descendo ao céu e inferno de si, 
enfrentando o risco de tornar-se diferente, novo. Formar-se é aprender o 
caminho da desfiguração em resposta ao apelo de si para, a seguir, constituir-
se numa nova figura. (PEREIRA, 1996, 132) 

 
Há jeitos, sim, de afrontar a hegemonia de formas apresentadas como estáveis e 

investir na produção de condições de diferenças.  Fazer-se autor de si, da forma como 

Rosa experimenta estar na escola, nos parece ter uma relação com a produção de novos 

estados de ser, que passam pela construção da estética da própria existência. Nessa 

tessitura da arte cotidiana, então, a estética da professoralidade se matiza.  Retoma a 

microestética pelo ato de compor a si, como ser que deseja viver sua singularidade. E 

parece ser por meio da microestética do cotidiano que a capacidade de se recompor, em 

Rosa, acontece partindo dos acontecimentos que atravessam seus mundos, cruzando-nos 

numa perspectiva de não homogeneização das formas e dos seres. 

  

2.4 Em que estamos nos transformando? Uma discussão sobre microestética, 

autoformação e autorização no refazer-se das histórias de vida 

 

O sujeito seria um território existencial que implicaria um construir-se 

permanentemente? O educador e a educadora, em seu processo de autoformar-se estão 

em uma constante modificação de si mesmo, por meio de fluxos de diferenciação em 

que se pode flagrar o “em que eu estou me tornando agora”? 

Considerar a subjetividade na formação do professor, para Pereira, seria lidar 

com o provisório. Na verdade, seria garantir uma processualidade na reflexão e ação, 

como também na forma como o professor referencia a si mesmo (pensa sobre si e sobre 

o que faz).  

Para Pereira (1996, p. 39), o sujeito e sua subjetividade serão compreendidos, 

respectivamente, como uma formação existencial singular, uma emergência constituída 

em um campo de coletividade em constante iminência de “deixar de ser o que vem 

sendo para tornar-se diferente de si mesmo (sujeito) e como conjunto das condições que 
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torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir 

como território existencial autorreferencial”.  

Os exercícios de autoria de Rosa poderiam nos levar a considerar fundamental 

essa autorização e essa capacidade de criar como uma autocriação dos sujeitos? 

 

(...) Este trabalho fala de mim, de minha história. Precisei tocar mais no meu 
quintal para falar do universal. Comecei a ver que eu poderia alterar a 
realidade, o meu quintal, o lugar menor onde estou; que tenho poder de ação. 
Lá é o meu laboratório de intervenção. E a arte é minha principal ferramenta. 
Quando você percebe que você pode fotografar, bordar, você se sente rica. 
Porque a arte está disponível e você também precisa estar disponível. E a 
memória é a raiz como base para conhecer o novo. O que se aprende na 
comunidade se leva para a escola. Apesar de tudo, temos a possibilidade de 
colaborar com outras pessoas. (Rosa) 

 
Esta conversação estabelecia-se quando pudemos oportunizar os encontros 

pensados como parte da metodologia de Histórias de vida e Formação, entre nós, 

educadores e educadoras. Um destes encontros se deu no início da noite, ocasião em que 

vínhamos todos de nossos trabalhos. Eu havia proposto que se pudesse pensar sobre 

nossa (auto)formação, como parte de minha pesquisa, sendo o mote para o primeiro 

momento, composto  das narrativas orais e também escritas.  

Na casa da arte-educadora Rosa, então, organizamos uma pequena mesa com 

alimentos para receber o grupo, pois todos estavam vindo de um segundo expediente de 

trabalho. Em torno da mesa, iniciamos o encontro com o lanche. Aos participantes havia 

sido sugerido que trouxessem um texto, para que pudéssemos estabelecer relações com 

processos de aprendizagem vividos por eles.  Ivania e Rosa trouxeram textos de sua 

própria autoria. Leda comentou sobre um cordel com o qual vinha desenvolvendo 

trabalhos junto aos jovens. Utilizamos os textos de Rosa e Ivania como orientadores do 

diálogo que se seguiu. Eudázio, Eliane e Mateus não trouxeram textos.  
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Figura 33: 

 
Casa de Rosa iluminada para o diálogo em grupo 

 

O início do encontro foi marcado por minha fala, situando os objetivos e 

fundamentos da pesquisa (dissertação), de maneira que ficasse clara a forma como 

nossas relações se firmariam agora, vivenciando produções de saber de experiência – 

saberes que nesse momento se gestariam grávidos de devires. 

Com um formato de histórias de vida partilhadas e de produção de saberes, 

nossos encontros davam conta, na realidade, de um movimento de reflexividade que não 

só recuperava o já vivido e pensado, mas que se punham ali mesmo a produzir o novo. 

Íamos compor um construto de produção de saberes, então e, para partirmos de algum 

ponto, eu pedira os textos. Pudemos ver o texto de Ivânia (v. abaixo), que ali se erguia 

nessa polifonia de vozes, como um possível diálogo com Rosa, que no momento 

anterior colocara sua arte e sua possibilidade de criar como uma ferramenta rica ou 

laboratório de intervenção. 

Escutemos como Ivânia irá responder de algum modo à fala de Rosa quando esta 

colocava sua potência de enfrentar realidades, recriando-se e criando, alterando os 

contextos institucionais também. Ao se descobrir fotografando e bordando – ao se 

descobrir criando, nessa perspectiva de microestética do cotidiano – Rosa se sente 

alterando as realidades, pautada nos saberes que ela constrói. Ivânia, por sua vez, se vê 

como uma menina defronte a uma floresta – a escola particular onde trabalha –, 

travando um duelo, onde ela é a heroína e a escola aparece, então, como o “mundo real” 
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que de algum modo intercepta desejos, mas a leva a reconstruções de seu universo 

interior. 

        

CONTOS DO RIO 
 

Da foz do rio partem as lembranças... Memórias de um rio... Um rio de 
memórias... Memórias de um povo... Memórias de uma vida... De muitas 
vidas que correm como as águas. São memórias de menina.  

Eram cinco da tarde... O sol se escondia por trás das carnaubeiras. 
A professora anunciava o final da aula.  

De volta pra casa, a menina descia pelas encostas, e com 
delicadeza, desenhava seus passos na areia, a caminho do rio. O vento que 
soprava seus cabelos fazia bailar também os coqueiros e formava no rio 
pequenas ondas, que batiam nas pedras da ribanceira. Os barcos deslizavam 
solitários sobre as águas e as garças pintavam de branco o verde marrom do 
mangue. Seus olhos contemplavam a paisagem, quando de repente algo 
mágico acontecia... 

 Na outra margem do rio as grandes árvores se transformavam em 
terríveis gigantes. Os pontos luminosos que via a faziam pensar que era uma 
grande heroína, de capa e espada, e num duelo fatal lutava contra o mais 
temido gigante: o mundo real. 

Ali ela ficava a imaginar mil histórias... 
O vento soprava forte. O sol já havia sumido deixando no céu o seu 

rastro de luz. A noite então caía, com seu manto de estrelas... A caminho de 
casa, era hora de apressar o passo, pois o tempo não descansa... 

 
                         (Ivânia Maia) 

                                                                                                                                     
Em suas memórias de um rio ou em seu rio de memórias, a educadora Ivânia 

mostra-se após a aula percebendo-se a caminho... Na outra margem do rio, as grandes 

árvores do rio se transformavam em terríveis gigantes, o mundo real assim se 

apresentava para si. Mostrando de outro modo a percepção mutante de si e os 

impedimentos – que pareciam advir das dificuldades na escola particular – Ivânia 

mostra-se como um gigante (em si) ante gigantes terríveis do mundo real. Seu 

enfrentamento, contudo, parece produzir o novo – ser e mundo entrelaçando-se para 

compor pontos luminosos. 

Como observa Pereira (1996, p.46): 

 

A configuração do território subjetivo, ao invés de evidenciar uma 
intransigência, uma cristalização identitária, evidencia um estado de ser, um 
estado momentâneo de ser, isto é, o que está dentro é o-que-está-sendo, o-que 
tem-sido e o que está fora é o vir-a-ser, o ainda não sido. Dessa forma, o 
limite, ao contrário do caráter impeditivo, tradicionalmente posto, adquire um 
sentido de potência expansiva, uma vez que supõe necessariamente, a 
existência da virtualidade.      

 
Pereira mostra-nos em seu texto que estamos constantemente sendo algo novo – 

a potência de que Rosa falava e a gigante que Ivânia aludia ser em seus confrontos? Não 
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apenas fluxo puro, nem tampouco conservação estática – a microestética é um 

referencial estético que nos mostra a autocriação do sujeito em seu tornar-se.  

A subjetividade, criada a todo passo nos processos de transformação de si – 

(auto)formação – implicaria, pois, um território referencial que se compõe e 

autoreferencia a partir do outro (com o outro), mas possui seus vetores de 

singularização. Veja-se: 

 
A subjetividade produz-se como movimento de emergência de figuras de 
existência pela atualização de uma trama de forças visíveis e invisíveis que se 
tem em uma determinada circunstância. Subjetividade, então, é o conjunto 
das condições que torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas 
estejam em posição de emergir como território existencial autorreferencial, 
em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma 
subjetiva. (PEREIRA, 1996, p.126)     

  
Assim como Rosa, em suas declarações, Ivânia demonstra experimentar na 

escola um não silenciamento do pulsar subjetivo, não abrindo mão dos riscos de 

mudança: propõem-se a não cair num automatismo existencial que acarretaria em 

sensível perda da noção dos processos de produção de si. Ao que parece, o caminho de 

trazer encantamento encontrado por Ivânia pode ter sido alcançado pelo discernimento 

de uma necessidade de ruptura indicada pelo sentimento de inadequação entre o que se 

vinha sendo e a potência de vir a ser. A dimensão da autoformação se faz perceber pelo 

viés da ação pesquisadora, comum na prática de Ivânia, assim como pelas desafiadoras 

relações que se estabelecem com o universo da criança da escola particular, realidade 

que só vinha a enriquecer e ampliar nossos questionamentos. Vê-se na fala da 

educadora, enquanto dialogávamos em grupo:    

  

Meu caminho são as histórias: contação de história e arte. Meninos das 
diversas classes sentem a necessidade do encantamento. Ser educador 
significa ir contra o mundo real. É sempre uma maneira de duelar com esse 
mundo. E como duelar? Nós nunca estamos formados. Tive experiência com 
minha mãe educadora no Fortim, que agora a reencontro, na experiência com 
o dia a dia da educadora que sou. Nesses tempos de hoje, tudo tão efêmero... 
O que se trabalha hoje, amanhã pode não caber mais. Conversando sobre 
história, sobre o Egito, as crianças se viram como faraós ou como escravos. 
Os meninos da escola particular não sabiam o que era cultura popular. Nem 
os meninos da periferia sabem o que é isso. Tudo chega massificado. Cada 
pessoa reage diferente a alguma experiência. Trabalho na pesquisa de trazer 
encantamento. O texto que escrevi me diz desse duelo do gigante do mundo 
real e do gigante que temos que ser, com seu dia a dia, com o cotidiano. 
(Ivânia Maia) 

 
Se concebermos que toda formação que se funda numa experiência educacional 

se realiza por mediações relativamente sistematizadas (MACEDO, 2010), podemos, por 
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conseguinte, partir da premissa de que nos organizamos através de práticas que 

funcionam como dispositivos orientadores de possíveis valores e perspectivas. A prática 

formativa de Ivânia remete à idéia de dispositivo, significando aqui um conjunto de 

ações capazes de organizar suas análises sobre práticas humanas historicamente 

regimentadas (MACEDO, op. cit.). 

Dessa forma, vimos que Ivânia se vale de práticas mediadoras organizadoras, ou 

melhor, se utiliza de ações e sistematizações que tornam inteligíveis novas práticas 

geradas a partir das primeiras, surgidas sempre do dinamismo do contexto de inserção 

do grupo envolvido na ação formativa. Trata-se da perspectiva do conceito de 

dispositivos de formação, que são portadores de ações e condições produtoras de 

subjetividades, matéria primeira da formação, capaz de expressar criações, autorizações, 

autorias, superando o imobilismo de uma realidade que se coloca supostamente como 

algo dado, instituído.  

Necessário se faz, pois, a ênfase dada para um contexto de formação como uma 

experiência de sujeitos em movimento, daí que um dispositivo de formação, como a 

proposta metodológica da qual Ivânia se utiliza ao apropriar-se de contações de histórias 

e arte, apresenta-se como um método aberto, como um sentido encontrado por ela para 

as disponibilizações e condições de formação, na prática. Escapa-se do que estava 

prescrito uniformemente na forma curricular, dentro de uma experiência de uma 

instituição particular e se concebe uma nova disposição a partir de uma situação 

educativa refletida criticamente, considerando-se a especificidade de um determinado 

momento e espaço. Assim, inevitavelmente tomamos o dispositivo de formação como 

um posicionamento político que, por uma relação de forças, ao mesmo tempo sofrendo 

ações e resistindo umas sobre as outras, elabora-se como resposta que corresponda a 

uma situação que emerge do cotidiano, constituído pela imagem significativa abordada 

por Macedo: 

 

É assim que um dispositivo de formação deve ter o seu comparecimento 
formativo marcado pelo dinamismo reflexivo da formação, pelas itinerâncias 
e errâncias que percorrem, atravessam, juntam, relacionam, levando em conta 
a experiência autorizante e reflexiva do processo de aprendizagem. Faz-se 
necessário, assim, aparecer uma nova configuração na relação com o 
conhecimento e suas mediações. É assim que os dispositivos de formação, 
portando todo tipo de intenção e pertencimento, de intimidades, devem ser 
negociados intercriticamente, vividos acima de tudo como realizações 
mediadoras e jamais como acabamentos e/ou imposições enquadres. 
(MACEDO, 2010, p.111) 
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A riqueza dos diálogos que se estabeleceram a partir dos encontros entre os 

educadores trouxe novos elementos de reflexão para os diversos lugares ocupados por 

nós, diferentes estratégias e afinidades que se articulavam com as realidades da escola 

pública, escola privada e projetos sociais, bem como se abriu aos possíveis dispositivos 

de formação vinculados às práticas.  

Dessa maneira, à medida que nos apropriávamos do lugar ocupado por cada um 

de nós nos diversos agrupamentos, as narrativas de vida que davam espaço para a 

descrição da trajetória formativa dos participantes encerravam também a clareza de que 

havia ali uma busca de si tornando-se concretude evidente, na qual também a 

autoformação se fazia ver. 

A via utilizada – essa partilha prática e reflexiva de nossos mundos – colocava 

em cena as peregrinações de cada autor. Cada itinerância exprimia as evoluções do 

próprio sentido que dávamos à nossa existência, reiterações que dávamos a nossas 

necessidades, interesses e desejos. E mesmo com a presença das inconstâncias 

percebidas no cotidiano do trabalho – características do humano – no momento das 

narrativas, encontrávamos um sentido de ligação que nos unia e conferia potência à 

compreensão de manifestação da vida em comum que no seio deste grupo de 

educadores e arte educadores se gesta.  

      Os encontros foram marcados não só pelas falas: experimentamos construir 

vivências coletivas marcadas por um fazer artístico, executadas pelos educadores com a 

intenção de que todos pudessem compartilhar com o todo algo do que já exercitam nos 

seus grupos de educação. Mateus da Silva, arte-educador, artista visual e ceramista, 

coordenou uma das experiências que deu início a um de nossos primeiros encontros, 

com a intenção de acolher e mobilizar os participantes para as posteriores trocas com a 

proposta da construção de bonecas de pano. 

O objetivo do encontro estava claro: dar início a um ciclo de rodas de conversa 

onde educadores das diversas áreas, encontrando-se em espaços de formação com 

crianças e pessoas da comunidade, pudessem refletir sobre suas práticas na partilha de 

experiências construídas no cotidiano, reconhecendo-se e autoformando-se, a partir de 

trabalhos relacionados com a arte, em sua maioria. 

As bonecas foram confeccionadas todo o tempo em torno de uma roda de 

conversas, onde o aprendizado do fazer e as dificuldades foram partilhados em duplas, 

pequenos grupos e com o todo. Depois de confeccionada a boneca, conversamos sobre o 

sentimento e a experiência do fazer criativo, além da estética elaborada a partir das 
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variedades e singularidades que cada boneca apresentava. Cada obra ia, desse modo, 

revelando muito de seu criador ou criadora, na escolha do tecido, no formato da roupa, 

nos traços do rosto, na postura escolhida. 

O trabalho mediado por esta vivência favoreceu a introdução para o reencontro 

com a fala e a escuta, com os projetos individuais, com os caminhos de autoria 

alimentados pela sensibilidade do instante em partilha. Chamou atenção a presença de 

diferentes gerações no grupo e de como o processo afetou cada participante. A conversa 

estendeu-se para uma dimensão mais ampla sobre o significado da arte e educação. A 

idéia era de percebermo-nos também criadores de teorias, a partir de nossa práxis.  

 

Figura 34: 

 
          

Educadores confeccionam bonecas 
 

Outros encontros sucedem-se, cada um como extensão e continuidade do 

anterior (por meio das narrativas) e trazem para o cerne da roda de diálogos os diversos 

fazeres no cotidiano, estabelecendo relações com a singularidade de cada ser, na 

perspectiva do reconhecimento de um processo de autoformação se construindo, 

abrindo novos caminhos para o exercício de autoralidade. 

Os relatos explicitavam os lugares outros de formação pelos quais os educadores 

passaram, evidenciando uma construção metodológica que se engendrava sempre por 

meio dos saberes compartilhados. Estávamos sentados em uma roda, no chão, numa 

manhã de sexta-feira, na sede do projeto Criança Feliz. Os relatos de experiência 

iniciavam e as pessoas iam intervindo à medida que sentiam necessidade. Mateus da 

Silva, arte-educador no projeto social Criança Feliz, fala sobre a compreensão de seu 

trabalho educativo neste lugar: 
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(...) colocar uma metodologia com clareza não é muito fácil. Aprendi no 
Canto em Cada Canto que ninguém faz nada sozinho. A gente é formado 
pelos grupos nos quais a gente anda pela vida. Os pilares em que acredito e 
que fundamentam meu trabalho são criatividade, afetividade, trabalho lúdico 
e cultura popular. Acrescento, nesse projeto social a formação política, que 
eu posso chamar de cidadania. Meu trabalho, descobri, tem um potencial de 
cura. Porque trabalhamos com arte terapia, por conta da criatividade, pelo 
modo como tratamos os alunos. Quando propus o desenho com os jovens, 
nenhum se opôs a desenhar. O desenho aproxima-se da escrita. O lúdico é 
inerente à criança. Em qualquer situação, mesmo que na guerra, a criança 
ainda se apropria do brincar. Os pilares acontecem dentro da sala de aula, a 
afetividade acontece. A base de minha aula são as artes plásticas. Conhecer 
os objetivos do projeto dá um norte para meu trabalho. (Mateus da Silva)  

 
Víamos e vivíamos a cada encontro o potencial interformativo da narrativa das 

próprias experiências como oportunidade de co-autoria, proporcionando aprendizados 

de convivência nas rodas de conversas e vivências. Cada um ia encontrando sua própria 

forma de deixar marcas que reescreviam percursos, percebendo mesmo contradições e 

incoerências ao refazer o processo formativo de si.  

Mateus, que vivencia situações diferentes relacionadas aos lugares ocupados 

(projeto social e escola pública), aqui nos remete ao lugar da mediação pedagógica e do 

meio social onde se dá o alcance das aprendizagens e a qualidade das trocas junto ao 

coletivo. A aprendizagem da qual ele fala relaciona-se com uma prática de 

dialogicidade e o auto-reconhecimento de seu trabalho tem um caráter ou potencial de 

cura que aproxima o processo de educação e de formação de um processo maior de 

humanização. 

Mateus cita a experiência anterior da associação de Corais um Canto em Cada 

Canto como um importante lugar de formação através das ações coletivas que migram 

para os novos lugares em aprendizados que se acrescem. Procurávamos, pelas falas, 

reconhecer algo visivelmente novo: considerar os gestos e ações cotidianos como 

dignos de atenção, pois tínhamos a pretensão de reconstruir um sentido para os atos 

vividos e nossas escolhas, além do que, como diz Warschauer (2001, p.214), “a 

narrativa também permite dizer algo que a interpretação não alcança. São os próprios 

gestos narrados que significam, tal como nas histórias gregas. É preciso contar as 

histórias, recitar gestos tácitos.” Dessa forma, re-atualizávamos certos traços do 

percurso percebidos da narrativa, assim como novos traços se faziam construir, nascidos 

das relações de força, que ora se davam a conhecer. 

Pelo desvelar destas relações, clareava-se aos poucos uma noção de identidade 

que sutilmente fugia de um modelo de estabilidade e harmonia, caracterizando no grupo 
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identidades múltiplas erigidas pelas dúvidas, receios e algumas convicções, e mesmo 

pré-conceitos. As narrativas diziam de uma identidade não cristalizada que não 

correspondia às expectativas de imagens estereotipadas de um(a) professor(a): 

incertezas, errâncias,  mas também  achados que eram desvelados. Em face dos contatos 

transformando-se em auto-descobertas, vamos apreendendo um viés recente da 

subjetividade revelado pelo caráter de processualidade, que não nos escapa: 

 

Uma formação existencial – um sujeito, individual ou coletivo – é a 
resultante do movimento de atualização de um certo conjunto de forças 
organizadas numa determinada contingência. Essa contingência é a 
relatividade dada pela circunstância de um fato, o qual representa uma 
performance que responde aos apelos infinitos e móveis do plano das forças: 
um certo conjunto de forças que agem entre si vai produzindo novos traços 
ou acordando traços adormecidos, provocando um aumento de tensão na 
dobra-subjetividade,aquela bolsa de forças configurada, até que ela se desfaz 
e o sujeito é  lançado no fora para refazer-se, constituindo um novo patamar 
de existência. (PEREIRA, 1996, p.42) 

 
Alguns novos relatos carregam novas inquietações. Gilvan da Silva, músico e 

arte-educador, contribui com sua experiência também de educador do projeto social 

Criança Feliz, criando uma espiral de falas e tempos, onde os lugares diversos 

contemplavam posturas, afinando-se a partir de seus lugares de origem, elaborando 

formas de ser e estar no presente, constituintes de um sujeito. Gilvan revela uma estética 

própria, de um lugar, de um tempo, de um grupo, de onde reverberam novos diálogos: 

 

(...) Minha formação é do movimento popular, tenho muita influência do 
Canto em Cada Canto. No Canto, chegamos numa metodologia organizada 
pela Ângela Linhares e essa metodologia... naturalmente, a maioria do 
pessoal do Canto trabalha com ela. Hoje me utilizo de uma metodologia que 
passa pela construção. No Canto, sempre tivemos várias coisas dentro da 
metodologia, a linha era canto coral, trabalhava com jogos, a proposta era 
sempre plural. O que se fazia naturalmente, ou na experiência com a Nininha 
(Ana Maria Militão), a Ângela Linhares veio e organizou, trouxe tecnologia 
de pensamento para aquilo que estava sendo feito. Quando saio do Canto, 
sinto a necessidade de me readaptar, como sempre faço. Cheguei aqui no 
projeto e encontrei crianças com a energia de crianças, muito inquietas e eu 
percebi que já não tinha a metodologia do Canto. Eu estava começando a 
desenvolver a minha própria metodologia, que passa muito pela identidade, 
pela palavra, pela conversa e que está embutida uma discussão da vida e cada 
vez mais eu venho tratar disso (...). Quando eu ia dar aula aqui eu tentava 
levar coisas, só levar e tentar controlar a energia dessas pessoas para que elas 
me respondessem, pra eu ficar bem como professor. O máximo de silêncio, 
como qualquer professor, por mais que eu achasse que estava fazendo algo 
bem legal. No primeiro ano aqui, eu trabalhei basicamente jogos, 
brincadeiras, contação de histórias, filmes. E tudo isso sendo discutido com 
eles, as temáticas que eram abordadas. (Gilvan da Silva) 
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Constituindo-nos diferentes atores e autores numa situação de partilha, 

exteriorizávamos intenções, objetivos e visões de mundo, confrontando diferentes 

significados, permitindo possíveis re-elaborações. O ambiente formativo exposto por 

Gilvan e mencionado por ele como tendo matriz nos movimentos populares aparece 

como espaços onde se dão partilhas de concepção de educação e reflexão sobre a prática 

dos educadores em diálogo com o cotidiano articulado à cultura. Gilvan nos diz de seu 

processo em rever seu papel de educador desenvolvendo uma postura de auto-avaliação 

dentro de um novo contexto. Vale aqui uma pausa para salientar que não me proponho a 

falar de uma idealização de experiência formativa onde tudo deu certo enquanto 

encontro de educadores re-elaborando suas práxis. Digo que conseguimos, em torno de 

minha pesquisa de dissertação, tendo por norte experiências educativas comuns, 

conquistar uma proposta de aceitação e parceria mútuas e, por conseguinte, concentrar 

condições reais favoráveis a um tempo de formação onde nos encontrávamos dispostos 

a ensinar e aprender em comunhão, sentimento este traduzido na voz de Rosa:  

 
Aqui temos conquistas aparentemente pequenas, mas que na verdade são 
diálogos construídos, são possibilidades que estão disponíveis. Não é só dito 
ou sentido o que parece bonitinho. A angústia está fortemente presente, mas 
também está presente o sentimento de beleza, de contemplação. Dentro de 
uma coisa está contida a outra: necessidade de aceitar a própria vida e a 
percepção de que precisamos nos mover, pois temos poder sobre as situações. 
(Rosa) 

 
Fayga Ostrower parece concordar com Rosa, quando aborda as delimitações, 

vistas como fator determinante para se perceber e configurar o que se quer expressar. A 

autora considera que a aceitação dos limites que existem em todos os fenômenos, em 

nós e na matéria a ser configurada por nós é, na verdade, o que nos propõe o real sentido 

da liberdade de criar. 

 

Essa capacidade de reconhecer limites, de si, em si, para si e em relação aos 
outros, permite ao indivíduo agir livremente. Não se trata nunca de limites 
abstratos ou de preconceitos. Trata-se, isso sim, do acatamento às 
possibilidades reais de cada coisa e de cada ser, à transição contínua, porém 
contida, de tudo com que se lida, sejam objetos com que se trabalha, seja a 
linguagem que se usa, ou a própria vida que se vá viver. A compreensão 
íntima de si dá ao homem sua verdadeira dimensão. (OSTROWER, 1987, p. 
162) 
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Figura 35: 
 

 
 

Criança em atividade da biblioteca 
 
Como parte desta construção, Gilvan traz à cena todas as dificuldade e dúvidas 

inerentes ao educador em prática. Ele expressa uma (auto)transformação acontecendo 

que transita a partir de um ponto não confortável, como lembra Pereira: 

 

(...) devo reconhecer-me como suscetível ao atravessamento por um 
acontecimento desterritorializante, desfigurante. Como o que sou é um 
estrato atualizado de um certo diagrama, a qualquer momento uma nova linha 
diferencial pode ser acumulada e pressionar por atualização, lançando-me na 
processualidade; opera-se uma desfiguração, um desmanchamento daquele 
que eu vinha sendo até então, ao mesmo tempo que um novo de mim entra 
em processo de constituição, engendrando uma nova e igualmente provisória 
figura (PEREIRA, 1996, p.43) 

 

O educador aqui se abre ao novo, absorvendo-o, estruturando-o, considerando-se 

que todo processo de descoberta é sempre um processo seletivo de estruturação, 

segundo Fayga Ostrower (1987). Para a autora, complementam nossas aberturas as 

delimitações interiores fundamentais, pois nas ausências destas, perderíamos a 

orientação diante de um mundo em constante desdobramento. Configura-se o novo 

relacionando-o a si, ou seja, organizamos o novo em função de nós mesmos, em função 

de nossas delimitações, assim como se absorve das influências apenas o que é relevante 

para o nosso ser ou aquilo com que já se tem afinidade.  
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As delimitações são importantes para a compreensão, imaginação, percepção, 

criação do ser humano. Sendo de ordem material, ambiental, social, cultural e de ordem 

interna vivencial, afetiva, fatores que podem até se combinar, as delimitações nos 

fornecem uma medida de referência para avaliar a realização de nossas potencialidades: 

elas permitem nossa orientação seletiva. Gera-se daí uma aparente ambigüidade: 

ampliamo-nos coerentemente porque nos delimitamos coerentemente. Nesta 

perspectiva, o que Gilvan trouxe-nos como fazer, naturalmente parece corresponder, em 

Ostrower, ao que ela chama de espontaneidade: 

 

Podemos responder à vida espontaneamente e em aberto porque a partir de 
nossa seletividade estruturamos a abertura à vida. Podemos estabelecer 
ordenações novas, dar formas aos fenômenos, dar significados, pois ao criar 
sempre delimitamos. Entende-se, portanto, que o espontâneo não há de 
identificar-se com o impensado. Identifica-se com o coerente e com o 
intuitivo, com tudo o que, ao elaborar-se em nós, concomitantemente se 
estrutura em nós. Espontâneos porque coerentes, podemos até tolerar 
complexidades muito grandes nos fenômenos. Podemos aceitar fatores 
ambivalentes que talvez surjam em certos momentos, percebendo que, 
embora contrastantes, as intenções não precisam ser contraditórias e não 
precisam excluir-se; que podem complementar-se mutuamente e adquirir um 
novo sentido de unidade. Nessa ampliação dos limites nós nos sentiremos 
enriquecidos pela convicção interior de termos crescido em compreensão. 
Também nossa espontaneidade terá crescido (OSTROWER, 1987, p. 
149/150). 

 

No último de nossos encontros de educadores, desejávamos aprofundar questões 

ligadas à nossa formação. Sendo alguns educadores também professores da escola 

pública, discutíamos sobre nossos caminhos trilhados com arte e educação, encontros e 

desencontros eram percebidos, e perguntávamos aonde queríamos chegar. Assistimos a 

alguns trechos do filme Janela da alma, para nos lançarmos às discussões.  

Víamos, como criações nas falas, definir-se algo até então aparentemente 

desconhecido no seu conjunto, ou ainda, ouvíamos confirmações de algo que já 

experimentávamos. A fala aparecia como uma nova síntese integrando aspectos 

múltiplos e até divergentes entre si, mas que ao se compor de novos fatos, não se fazia 

ao acaso. A fala vinha orientada pela opção de cada educador que ali se expunha 

naquele momento. Cada fala de cada educador e educadora que ali estava seria mesmo 

uma síntese? Parecíamos ver um novo nível de compreensão possível de ser alcançado, 

delineando-se, correspondendo à direção para o aparecimento de novas possibilidades 

de ser e de criar seu caminho, criar a si mesmo.  
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Gilvan traz novas inquietações, não se intimida de falar da própria vida. 

Mobiliza minhas reflexões sobre esse ser educador que nos constitui, disposto a 

mostrar-nos toda a sua dimensão aprendente, levando-nos a nos desnudar, passando 

pelo entendimento de si como num processo e não como estado fixo de ser.  Emociona-

me, mobiliza-me à escrita, eu que também me implicava a cada movimento, mais e mais 

na pesquisa em curso: 

 
GILVAN 
metralhadora que dispara poesia.Vejo, choro, 
inquietude em fala e transpiração 
li Gilvan à noite 
me senti então encostada em seu desconforto 
desejei descer nua a rua, correr (não em disparada) de braços abertos, 
que o sol todo tomasse conta do meu corpo 
como se fôssemos uma uni-dade 
não um desejo erótico 
só desejo de ser sol e universo. 
O dia veio em desalinho 
só queria correr 
três vezes fui 
sempre e acompanhada do sol 
já de um tempo que escorrega 
e nem não se sabe aonde ir. 
No vento balança meu desejo: 
Um desejo de não ter medo 
Que assim é uma vida 
E, ter medo, também pode ser. 
Isabel – manhã de muito sol amarelo 
(Jornal de Pesquisa) 

 
Perenes desdobramentos, reestruturação e requalificação do que é posto como 

limite, funcionando como referencial para subseqüentes desenvolvimentos, em um 

movimento de espiral, onde este mesmo referencial se requalifica continuamente. As 

narrativas são ricas histórias de vida compartilhadas, obras narradas, criações de vida e, 

como tal, buscam adequação, justeza. 

 

Saramago falou que o ser humano virou só consumista. Precisa comprar 
alguma coisa. Precisa comprar algo que não precisa. Precisa comprar algo de 
que o grupo ao qual ele participa precisa. Processo de consumo que te coloca 
num lugar dependendo das coisas que tu tem. Se tu tiver um celular caríssimo 
tu está num lugar, se tu tiver um celular igual ao meu, que foi quarenta reais, 
tu está em outro. Eu assisti ontem a um desfile surrealista ou real que foi um 
cortejo de palhaços, carros, motos, fogos e aquele vendedor de loja com a voz 
bem colocada que dizia: venham todos para a inauguração do fulano, o novo 
mercantil de um empresário que está em ascensão. Ele é esperto, ele 
descobriu que pobre compra que é uma beleza e ele coloca os mercantis em 
bocas de favela. Os pobres todos compram ali, eu também compro lá. Eu 
queria ter filmado: cortejo, fogos. Eu lembro do Lirinha, do Cordel do Fogo 
Encantado, que diz na poesia: isso não é real. Outra poesia diz: sou palhaço 
do circo sem futuro, um sorriso pintado a noite inteira. É exatamente o lance 
do consumo que está nos papos.  É uma relação de consumo. Uma obrigação 
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de consumo. Mesmo quem discute como nós aqui, também somos 
consumistas. Temos outros parâmetros. Temos outras formas de nos 
influenciarmos. (Gilvan da Silva) 

  

Uma constante interação orienta o funcionamento desta realidade visível. Há 

uma forte base de ordem simbólica sobre a qual os diversos elementos da complexidade 

correspondem uns aos outros como movidos por uma lógica interna outra. O consumo 

de uma classe corresponde ao consumo de outra, segundo o arte-educador Gilvan que 

sensivelmente relativiza a realidade por ele exposta, tentando evitar desconfortos tantos 

que visivelmente estes domínios o causam. Consegue reivindicar direitos? Soa 

subversivo na forma e na sintaxe, lembra algo de que Maffesoli (2009, p.61) sugere: o 

papel de um corpo produtivo cedendo lugar a um corpo gozoso: “É isso que um 

pensamento audacioso e autenticamente ancorado na vida cotidiana deve ser capaz de 

identificar”. O pensamento de Gilvan alinha-se e desalinha-se ao pensar de Rosa e, por 

esta razão, os explicito nesta experiência dissertativa, para que os valores do cotidiano, 

característicos da pós-modernidade, carregados de uma estética própria dos lugares e 

dos sujeitos que os legitimam, sejam considerados.  

 

O que que fica disso tudo: fica um artista educador, sempre buscando uma 
possibilidade nova diante das dificuldades. É a dificuldade que nos dá a 
possibilidade de encontrar novos caminhos. Tudo não é tão bonito, lindo. Aí 
entra a criatividade. Identificar as potencialidades. Se você quer trabalhar a 
autonomia de alguém você não pode impor. Um pássaro ele não voa do ar. 
Ele parte de um rochedo, ele não vai na doida, ele parte de uma base sólida. 
Observar as diferenças é interessante. Às vezes tem menino que não tá 
querendo fazer nada, só ouvir música: deixa, de alguma forma ele tá 
interagindo com o que está acontecendo na sala, com que o outro tá fazendo. 
De alguma forma, é a dificuldade daquela pessoa, naquele momento. Cada 
vez mais percebo como trabalhar com as diferenças, com os quereres. 
(Gilvan da Silva) 

 
Antes de encerrar, Gilvan mais uma vez canta para nós, deixando ver-se no 

entoar singular da voz, a medida do desconforto e mesmo assim, soa a melodia que o 

diferencia ao violão, em toques de liberdade e resignação: 

 
Meu carnaval é de lata... eu me lambuzo de amor e bolacha barata. A minha 
roupa catei na sucata... No milagre da vida eu me faço, meu negócio é viver... 
Me dou conta que a dor sempre passa... De repente sou rei nessa praça, de 
repente sou... rei, rei, rei...8 

 

                                                 
8 Letra de Ângela Linhares, para música composta por grupo do Um Canto em Cada Canto para a peça  
“Cantos Reis”, também de Ângela Linhares. 
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Voltemos para Rosa, a educadora que me inspirou a escrever este capítulo, pela 

verdade (frágil? Alguma verdade poderá colocar-se como absoluta ?) exposta em sua 

experiência educativa na escola pública. Sua fala conclusiva de um momento de nossas 

vidas – este presente – é a síntese destes encontros, busca de possibilidades de 

autorização de si e de visibilidade para um fazer que se considera fundante, a partir do 

reconhecimento das delimitações existentes. Não posso prescindir de perseguir a idéia 

primeira de uma estética (diversa da microestética do cotidiano), que no domínio do 

pensamento e da vida nos elabora, mergulhada nela que estamos:  

 
Estética, com nítida influência da matriz hegeliana, aparece como o espelho, 
a forma, o jeito como se organiza qualquer prática. Entretanto, neste caso, a 
estética sai, definitivamente, do ambiente do Absoluto e retorna ao mundo 
material dos homens, da produção. A estética vem identificar-se com a 
lógica. Não mais apenas com a ética. Com a lógica também. Ela vem como 
essência formal de toda prática, é figura do real, é condição essencial da 
existência no plano das forças visíveis, é a forma, por excelência. Ela não tem 
conteúdo a priori. Seu conteúdo é o desenvolvimento das práticas, pelos 
sujeitos. Subjetividade e estética identificam-se, aqui, na raiz. Por isso, o 
campo da estética, aparentemente tão neutro, é pura carga ideológica. O 
campo da estética é, mesmo, o campo da hegemonia. Sou tentado a dizer que 
são idênticos. (PEREIRA, 1996, p.120). 

 
A hegemonia relacionada ao estético dominante que Pereira evoca soa a mim 

como forma de organização capitalística que se faz presente em tudo. Não a vejo, 

contudo, como um bloco monolítico. Rosa exprime a estética da existência no 

falar/fazer, porta-voz de uma escola que ela conhece bem de perto: educação e vida 

como num aquoso embrenhar-se. 

 

2.5. Autonomização e autoralidade: caminhos possíveis no cenário escolar? 

 

Nos cenários formativos, os conteúdos não são simplesmente reproduzidos pelo 

sujeito em formação, como estamos a reflexionar. Vai além disso: o ser aprende em 

existência concreta, a formação sendo uma experiência própria, dele, que se dá em meio 

aos outros... 

Toda formação implica em autoformação, e nesta, acontece a experiência da 

autonomização, sabendo-se que conquistá-la é algo complexo em termos relacionais, 

em virtude da tradição autoritária (e patriarcal, como vimos) presente em nossas 

travessias pedagógicas. E, embora estando em formação estejamos em relação de 

complementaridade com os outros, a autonomização provoca um movimento de 

personalização, de individualização e subjetivação da formação.  
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Seguindo um caminho aparentemente contraditório, para alcançar um dos 

sentidos relevantes da educação e da formação, a construção da autonomia deve-se 

atentar para o aspecto da socialização das ações. Para Macedo (2010), a autonomização 

irá implicar na relação com o outro, como se dá a reconhecer: 

 
É nestes termos que o interesse pelos processos autorizantes que envolvem o 
aprender a aprender, aprender a reaprender, e a desaprender, hoje tão 
divulgados nos meios educacionais, devem deixar claro que não podem ser 
concebidos como fenômenos solipsistas, fechados no indivíduo, porque 
acontecem sempre a partir de conteúdos históricos, em relação com alguém, 
com alguma instituição; essa é uma totalização que determina formas e 
conteúdos formativos. (2010, p.68) 

  
A dimensão da autonomização no processo formativo visa o poder do indivíduo 

sobre a formação, ao introduzir pontos de vista reflexivos e críticos de si e de suas 

experiências. Há uma tendência a uma maior valorização do prazer de aprender e do 

direito de aprender, levados pela conjugação entre a aquisição do saber e a 

transformação de si. A percepção do processo autoformativo às práticas cotidianas, às 

experiências ordinárias, bem como às situações que saem do ordinário é decorrente da 

imersão em processos autorizantes. 

Seguindo nosso curso pesquisador, vi Rosa incorporar uma autoralidade que ela 

crescentemente estimula, de modo consciente. No último encontro que tivemos, em 

junho, depois de uma temporada dolorosa, em que esteve ausente do exercício da sua 

prática como educadora, tomada por um dos desconfortos que atingem a alma de seres 

mais providos de sensibilidade, Rosa assume a coordenação desse momento. Assume ao 

meu lado o encaminhamento do grupo, se utilizando da palavra com a autoridade de 

quem a vive, e fala exatamente do que experimenta.  

A narrativa de mais uma parte de sua história esboça a justeza de imagens que, 

em sua fala, apresenta-se de forma expressiva.  Há beleza na criação oral, e a beleza não 

é o bonitinho, “é essa verdade mais profunda; essa justeza que advém do que se é” – 

como observa Rosa. 

Ela traz, então, mais um referencial, requalificando-se e requalificando-nos 

infinitamente em novos recomeços. Conversas-fontes-pontes para novos encontros. 

Com a gentileza que ela solicita, vamos ouvi-la:  

 

Silêncio, concentração, atenção, saiamos do nosso mundo individual, e me 
cedam a gentileza de prestar atenção: eu sou Rosa, filha de Ambrósio e  
Maria das Dores. Participo de uma família de oito irmãos, e um bocado de 
outras pessoas agregadas. Quando eu tinha quinze anos resolvi ser professora. 
Moro numa casa com um pequeno quintal, lá tem a Dita que é uma coelha 
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muito legal, entra no meu quarto, rói o fio do computador. Tem pé de caju 
que eu mesma plantei, tem pé de acerola que estou cultivando, tem algumas 
flores. Tem uma mangueira muito antiga, tem um fogão de lenha. Ontem 
mesmo a gente almoçou a comida cozida no fogão de lenha. E esse mês eu tô 
tão saudosa de minha mãe por que ela era uma cozinheira de mão cheia, e 
cozinhava estas comidas da época de junho: pamonha, canjica, aluá. Eu 
estava pegando na internet, olha que paradoxo, pesquisando receita de aluá 
na internet, pra fazer o aluá que a minha mãe fazia. Minha mãe não sabia nem 
o que era computador, mas sabia fazer aluá. (Rosa) 

 
Rosa revela em sua “saída do mundo individual”, que sucede à abertura sua para 

ele (o mundo individual, em novas bases), que é preciso olhar ao redor e ver mundos e 

idades do outro. No olhar ao outro, que também se volta para seu próprio mundo, em 

uma reciprocidade constante, Rosa parece notar que conteúdos significativos e valores 

éticos participam de seu diálogo com a vida, e percebe-se formando-se ao interpretar o 

instante vivido, a partir de avaliações internas. A maneira como ela aborda e avalia este 

seu contexto, que une vida e seu trajeto como educadora, traduz algo comum nas 

experimentações que vivencia: o ato criador, com o qual ela se reinventa. 

Se no ato de criar reflete convicções suas a partir de vivências também 

particulares, Rosa traz valores e atos coletivos, que se originam nas inter-relações 

sociais que deságuam nas criações que uma estética cotidiana pode convocar a se 

presentificar. Para Ostrower (1987, p.101), as criações estéticas representam “um 

padrão referencial básico para o indivíduo, que qualifica a própria experiência pessoal e 

tudo a que o indivíduo aspire ou o que faça, quer ele tenha consciência disso ou não.” E 

é desse contexto que surgem possibilidades de desdobramentos e criação: 

 
Então minha mãe me iniciou num processo de arte e educação, porque minha 
mãe me chamava pra ler, me chamava pra ver programa na televisão. A 
minha mãe fazia chapéu de palha, gostava muito de coisas de barro, coisas da 
cultura tradicional. Aí esse negócio fica na pele: eu adoro a cultura 
tradicional, a gente aprende demais com os pais, principalmente quando eles 
gostam de ensinar. E a mãe gostava muito de cantar, reclamava porque eu 
estava cantando desafinado. Ela dizia que brincava o pastoril, e, hoje eu 
tenho o pastoril na minha escola e eu apoio, eu adoro. Então eu acho que a 
minha primeira mestra em arte e educação foi minha mãe, e ela me despertou 
esse olhar para as pessoas. (Rosa) 
 

Veja-se que é na sua individuação como sujeito que ela vai buscar forças e 

formas de olhar o outro. É na cultura familiar que Rosa busca o pertencimento a uma 

cultura que ela nomeia de popular. Ouçamos mais: 

 

Acredito que a arte educação passa por valores. Se não passa por valores, se 
perde um pouco, fica o belo pelo belo: ai que coisa linda, pessoas que fazem 
coisas lindas, mas são pessoas difíceis, que não seguem valores humanos. Fiz 
faculdade de Pedagogia, fiz todas as disciplinas do núcleo de arte e educação. 
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Aprendi mais algumas coisas, mas, tudo o que aprendia aqui fora era somado 
ao que estava dentro de mim, e tudo o que fui aprendendo mesmo foi 
incorporando-se na minha pessoa. Hoje tenho um pouco desse alimento da 
Fayga Ostrower, pois meu trabalho com arte passa principalmente pelo 
desenvolvimento da criatividade. Não é só estar com as crianças ensinando 
música, ensinando técnicas, mas trabalhar com elas a criatividade. E, às 
vezes, quem dá o mote é a própria criança. E a criança se sente tão bem, ela 
percebe que ela também cria, não é só a tia que é a detentora do saber. Mas 
na dimensãozinha dela, de menino, ela sabe, sem saber. (Rosa) 

 
Dos valores existentes em seu contexto cultural e dos aprendizados adquiridos 

decorrem indagações e também, possibilidades de respostas, nas quais Rosa se apóia 

para pensar seu caminho, sua (auto)formação. Ao mesmo tempo em que aprofunda 

certos conteúdos valorativos que vai tomando para si, e que, como diz, também são 

éticos, além de estéticos, afirma certas necessidades em seu percurso de formação em 

educação, e contesta posturas que ela não considera válidas. 

De suas contestações e adesões criativas, nascem soluções novas; ao lidar com a 

escola, com a criança, com a própria vida, concretiza uma extensão do real. Nesta 

dimensão do criar, Rosa apresenta um caminho legítimo em que uma estética por ela 

construída também a constitui: a microestética, pois que lida com a vida cotidiana, 

existência que se recria e obras que se fazem atos. 

Ouçamos mais dessa perspectiva de construção de saber, que a constitui sujeito 

de sua formação e a faz identificar o percurso escolhido e as parcerias buscadas: 

 
Tive a oportunidade de fazer uma especialização em arte educação, foi lá que 
aprendi esse bocado de nome. Mas sinceramente, que me perdoe a UECE, 
pouco aprendi na UECE, porque pouco se vivia arte lá. Só se fazia ler, ler. 
Uma vivência aqui, outra ali. Não tinha a coisa de viver a arte. O Canto em 
Cada Canto foi minha grande escola de arte onde, de repente, o Mateus foi 
um grande professor pra mim na sua criatividade, na sua expressividade. O 
Gilvan também muitas vezes é meu professor de música, de criação. Um cara 
assim que parece que ele não leva nada a sério, mas é tudo ao contrário: ele 
tenta enganar a gente pra poder passar melhor. Você vai encontrando um 
bocado de professor de arte, porque a gente precisa ser um pesquisador, 
precisa pesquisar. Dá trabalho? Não, dá mais prazer do que trabalho.  Tipo o 
encontro com Manoel de Barros: eu trouxe Manoel de Barros para cá porque 
eu bebi nessa fonte e nunca mais deixei de beber nessa fonte. Ele às vezes 
deixa a gente meio confuso: vai falando de uma pedra como se tivesse 
falando de um passarinho, vai falando de uma flor como se tivesse falando de 
uma borboleta, uma coisa assim: esse homem é doido, é? Por isso que ele diz 
que 90% do que escreve é imaginação e 10% é mentira. Você vai entrando 
devagarzim e começa a processar o que ele está querendo dizer. (Rosa) 

 
Mais uma vez, a Associação de Corais Um Canto em Cada Canto é referendada 

pelos educadores que por ela passaram. Explicita-se a importância de uma entidade que 

em sua história fundou mais de trezentos corais no estado do Ceará, composta de um 

núcleo de educadores, do qual Rosa foi partícipe. Aprendendo pelo lúdico nas melodias 
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de itinerários diversos do Canto, que tinha vínculo direto com os movimentos sociais e 

se pautava na riqueza da diversidade de pensamento da cultura popular e nos saberes 

sistematizados em arte e educação, Rosa traz dessa experiência elementos sendo sempre 

re-afirmados nas suas narrativas, como em suas criações, conforme vamos vendo.  

Ao que parece, a perspectiva de autonomia caminha junto com a de 

autoformação, entendida como atividade que inclui necessariamente o aprender em 

contextos concretos. Isso implica em movimentos de singularização, que a 

microestética, no caso de Rosa, vai contribuir para trazer à tona. 

Não podemos deixar de afirmar – e em Rosa isso fica bem claro – a noção de 

implicação referindo-se à nossa condição de sujeito que assume responsabilidades no 

que faz, e está em movimento, ao constituir, sentir e interpretar as coisas do mundo em 

que vivemos ou a permitir-se projetar outros mundos. A implicação afirma o sujeito em 

formação em suas várias dimensões, pois refletir e analisar nossas implicações nos 

cenários de formação aponta para o entendimento de nossos vínculos afetivos, políticos, 

éticos, profissionais, institucionais, culturais, com os quais adentramos 

indiscutivelmente nas experiências formativas. 

É preciso anotar que não se pode deixar de ver também que intenções e 

interesses plurais nos movem, porquanto nossas implicações aí estão, sendo elas 

políticas, culturais, profissionais, éticas, estéticas, eróticas. Warschauer (2001) assim 

vislumbra a dimensão do implicar-se e a formação: 

 
O esquecimento da pessoa é algo comum nas iniciativas de formação dos 
professores provocando a ilusão de uma racionalidade técnica. (...) Os 
professores são, antes de tudo, pessoas portadoras de uma história de 
formação já longa, em que cada um vem construindo sua relação com a 
profissão e refletindo sobre os mecanismos escolares desde seus primeiros 
anos de estudante. Dessa maneira, a formação deveria passar, inicialmente, 
pelo trabalho da pessoa sobre a pessoa, na compreensão da forma como se 
cruzam os projetos pessoais e profissionais, na produção de sentido sobre as 
vivências e sobre as experiências de vida. (2001, p.125)  

 
De uma maneira geral, a aprendizagem escolar parece não conduzir o aluno ou a 

aluna a pensar por si mesmo: aprendemos em oportunidades no sentido de defender 

pontos de vista com os quais acreditamos? A autonomia do aluno ou aluna seria a base 

para a do educador e da educadora se pensar? 

Da mesma forma que o implicar-se, este aspecto de autonomização também se 

relaciona com o que significa autorizar-se, ou seja, a capacidade adquirida, conquistada 

de se fazer a si mesmo autor e autora. A autorização está ancorada na nossa condição de 

decidir sobre meios que dependem efetivamente de nós, como princípios que governam 
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nossa existência (MACEDO, 2010), e pode envolver a autorização de outros. Tivemos 

mesmo em nossas ações formativas uma extensa e cruel história desautorizante de 

nossas criações estéticas que fazem a vida cotidiana? – perguntava-me ao adentrar nas 

observações que fazia na escola, na biblioteca da escola e via os trabalhos de Rosa com 

as crianças. Pode-se mudar isso, eu via. 

A autorização implicando na construção da autoria, negando-se, abre espaço 

para a não inventividade e para a não expressão da imaginação. Como poderia a autoria 

se fazer presente como princípio educativo? O exercício de uma microestética do 

cotidiano poderia ajudar em compreensões sobre processos de autoria em 

(auto)formação de educadores? 

      Ora, a indicação de que o processo de autorização requer o outro sugere, por 

conseguinte, que ela vai se instituir no exercício do senso crítico, da não subserviência. 

Irá requerer uma relação formativa crítica e inter-crítica, capacidade que não é 

prerrogativa de um sobre outros, mas de uns com outros. 

Vejo na experiência e na voz de Rosa um texto autorizante de si. Das 

experiências vividas, Rosa extrai beleza. Apresenta-se com uma máscara, um ramo de 

flores em uma das mãos e um livro preso a uma das pernas para falar de si. A pisada no 

chão, ao mesmo tempo forte e terna, afirma identidades que a diferenciam e a 

mobilizam no instante presente, sabendo-se narradora plena da poética da 

(im)permanência. Flor e pedra - metáforas de si: 

 
Então as flores fazem parte da minha vida (eu cultivo um jardim) e as pedras 
também. É tanto que meus sobrinhos quando encontram pedras mandam pra 
mim. Minha irmã manda pedras para mim pelos meus sobrinhos. (ri muito). 
Recebi um vidrinho de pedras dia desses. Quero dizer que o caminho da arte, 
da arte e educação é um caminho de autoconhecimento, e crescimento 
pessoal. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Guimarães 
Rosa diz que mestre não é quem de repente ensina, mas quem de repente 
aprende. Então acho que todos nós estamos nesse caminho de sermos 
mestres, para transformarmos pelo menos o mundo ao nosso redor. (Rosa) 
 

Autonomização e autorização fundam idéias complementares relevantes na 

proposta metodológica de Histórias de Vida e Formação. A própria metodologia que eu 

trago para a pesquisa me propõe esse exercício de autorizar-me para pensar e criar, para 

ver-me no que pesquiso. E refletir a partir disso. 

Ambos – autorização e autonomização – são conceitos de sentidos constituintes 

de possibilidades emancipatórias e devem se configurar em ações fundamentais de 

processos formativos existenciais, sociais e culturalmente críticos. Eu poderia já 

discernir, ao ir avançando neste estudo da pesquisa, que conquistar a autorização parece 
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ser o caminho propício para se viver na formação um processo de autonomização. Entre 

flores e pedras, Rosa caminha neste sentido, ao mesmo tempo em que incita outros 

educadores e educadoras nesta trilha. 

 

Figura 36: 

 

Rosa diz de si em encontro com educadores (2011) 

 

Voltemos ao caminho de pesquisa. Dias antes eu havia estado na casa de Rosa 

para mais uma longa conversa envolvendo a pesquisa e o seu que fazer enquanto 

educadora. Ela ainda estava afastada da escola e, com certa paciência, debruça-se em 

reflexões nossas guiando-nos em tentativas de entendimento de si e do todo. Fiquei 

pensando sobre esse mundo de luz e sombras que se erguia em minha frente em forma 

de muro e plantas que eu via, em forma da existencialidade dessa mulher constituindo-

se ser educadora, em sua forma de afetar-se e ser afetada pelo mundo, forma estética e 

ética, diluindo-se e explodindo em ser.  

Rosa me mostra um vídeo filmado por ela em nosso mais recente encontro, que 

traz à cena professores em uma reflexão-ação em que nós duas éramos as facilitadoras. 

Arte e vida de educadores reunidos em formação: há presença de música, poesia, de 

pesquisa, do contato com o outro, histórias contadas, dor e afeto. Agora, tínhamos 

acabado de ver um vídeo da Elis Regina, produzido na década de 80. O vídeo, Rosa e 

seu contexto de buscas, encontros, desencontros, inquietações, é pura sensibilidade, 

emoção fluindo em todos os poros. 
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Delicadamente vou percebendo que, da necessidade de refletir sobre os modos 

como se dão os exercícios de autoria e autoralidade nos quais está imbuída a 

microestética no cotidiano da escola, desvendam-se diálogos, dúvidas e incertezas na 

busca em compreender o que ainda não sabemos. Com os educadores e educadoras e, 

com eles Rosa, descubro tanto mais: em pesquisa não produzimos apenas saber sobre 

sujeitos, mas fundamentalmente nos produzimos com eles. E produzir, neste caso, 

significa autorizar-se criar, criar a si e a obras: uma essencialidade do humano, em nós.  
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Figura 37: 

 

 

                                                   Bordado de D. Fátima 
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Capítulo III – Terceiro cenário 
 
 
 3. Participação popular na reconstituição do reisado do Ancurí 

 
“E assim retornam à comunidade arquetípica, onde a união dos espíritos e 
dos corpos, tal como um sacramento, torna visível a força invisível que une 
todos e cada um a este mundo.” (Michel  Maffesoli) 
 

Tem-se a impressão de que, no início, era o desejo de oferecer ao outro o que 

para si era encantamento, mobilizar pessoas, despertar o canto da noite, acordar a 

memória adormecida e até cansada pelo medo dos tempos urbanos. O que era escuro se 

fez clarão em canto de um pandeiro, um violão, uma zabumba: vozes entoando cantos 

guardados do interior já longínquo, posturas incorporadas dos ancestrais de uma cultura 

onde Dionísios encontram-se com Patativas, ao mesmo tempo restabelecendo nossas 

tradições moiras. Assim, o educador social Eudázio foi buscar em suas memórias a 

emoção que a passagem do reisado lhe causara.  

Antigo morador do Parque Santa Maria, na região do Ancurí, em Fortaleza, 

Eudázio desenvolve ações culturais e artísticas há mais de dez anos, movido pela causa 

comunitária junto aos moradores e à associação do bairro. Educador que atua como 

animador cultural da Associação Santo Dias, Eudázio é o personagem central da sua 

trama (auto)formadora e com ele desenrola-se este capítulo pois, de meu encontro com 

ele e outros diversos arte-educadores e alguns moradores do lugar, busco estudar 

processos de formação. 

Há cinco anos buscando reconstruir um reisado, na tentativa de dar movimento e 

visibilidade a uma brincadeira que marcou a vida da comunidade, como se dará a 

conhecer, Eudázio traz para esse estudo, os modos como um educador social percorre 

alguns temas e caminhos de (auto)formação. Com ele busco descortinar os percursos 

relevantes que se tecem na trajetória de construção autoformadora dos educadores que 

atuam em um projeto comunitário, focalizando a experiência cultural e estética de 

reconstrução da brincadeira de reisado, que ele assume como tarefa onde atua.                 

Assim, vou descobrindo mais sobre a vida deste personagem, dando início a mais uma 

história: Eudázio não viveu na infância o reisado como brincante, mas o havia visto na 

juventude, na cidade de Extrema, localizada no Sertão Central, onde morou. Nunca 

tinha visto o reisado enquanto criança, só ouvira relatos e histórias que lhe enchiam os 

olhos de encanto. Sua formação nas CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base) o fez 

crescer convivendo junto a movimentos artísticos. Queria trazer o reisado para também 
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usufruir para si, além de pensá-lo como caminho formativo no trabalho na Associação 

Santo Dias9. Nesse trajeto, também Eudázio vai inquirindo o como de sua auto-

formação. 

Com o olhar de quem se sente parte responsável no todo, o educador Eudázio 

reconhece em seu entorno, redescoberto por ele, a partir da sua intervenção social, toda 

a riqueza de um patrimônio material e imaterial que a região do Ancurí comporta: 

rezadeiras, como D. Zefinha, com 81 anos, que exerce a função desde os vinte anos, a 

partir de um sonho que teve com Jesus, segundo ela conta; o mestre do barro, este 

ancestral vindo de Caruaru, há dez anos, pelas mãos de Leonildo; o grupo de idosos, 

homens e mulheres que se utilizam de ervas medicinais para a cura, da comunidade do 

Parque Santa Fé; o cantador senhor Raimundo, que improvisa em versos, entre tantos. 

Eudázio aproxima-se destes personagens, mestres populares e seus grupos para 

conhecer e dar visibilidade a eles, através da Santo Dias, por meio das atividades sociais 

desenvolvidas pela instituição. Assim, ele diz querer “olhar o que já se tinha na região e 

começar a fazer um trabalho para fortalecer as expressões existentes junto à 

comunidade.” 

Sua participação nos movimentos sociais e culturais começou cedo, nos anos 

oitenta, quando da participação das CEB’s junto à comunidade, na luta pela habitação, 

na região do Ancurí. De lá para cá, não parou mais, envolvido com as questões sociais, 

“fazendo o movimento cultural paralelo e junto ao movimento social,” afirma. Antes do 

início da década de noventa, Eudázio esteve participando da implantação da primeira 

rádio comunitária de Fortaleza, a rádio Oscar Romero, que se deu na região do Ancurí, 

na articulação entre a paróquia nossa Senhora das Graças e o centro comunitário do 

Parque Santa Maria, assentando, então, um trabalho de arte e cultura nos espaços em 

que transitava, onde uma forte dimensão política se dava de forma educativa, embora 

ele não a situe com este termo: 

 
Naquela região (Ancurí) o movimento cultural e social se misturava. Quando 
a gente vai buscar nossa história local, podemos ver que ali a gente estava 
antenada com a questão das rádios comunitárias. A primeira rádio 
comunitária de Fortaleza foi a rádio Oscar Romero, que aconteceu no Ancurí, 
ainda na paróquia Nossa Senhora das Graças, junto com o centro comunitário 
Santa Maria, no início dos anos noventa. O movimento negro passa por ali 
também, com a Joelma, com a Leda, com Kim, todos jovens da comunidade. 

                                                 
9 Associação Santo Dias: fundada pela Pastoral Operária em 1997, desempenha desde lá importante papel 
na região do grande Jangurussu e Ancurí, trabalhando pela formação da consciência humana de grande 
número de famílias. 
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As CEB’s  já estavam lá fazendo esse movimento. Eu lembro, ainda criança, 
quando o pessoal do Movimento  Negro criou uma peça: ZUMBI GANGA, 
MEU REI, que contava a história de Zumbi dos Palmares. Já tinha toda uma 
história de organização social que começou bem antes, nos anos oitenta, com 
irmã Maria Leite, que chegou para ajudar a organizar a comunidade e a luta 
por habitação. E a gente sempre gostou muito de cultura, e ia fazendo o 
movimento cultural paralelo e junto ao movimento social. (Eudázio)   

 

Hoje, Eudázio, além de atuar como educador social na Santo Dias, é o 

coordenador de um dos Pontos de Cultura, uma ação do Ministério da Cultura. 

Identifica no reisado uma das manifestações mais expressivas da cultura do Ancurí, 

apontando-o como lugar de formação: 

 
A educação popular é muito mais ampla do que nos bancos escolares. Todo 
espaço é um espaço para educar e a nossa forma ou metodologia de educar é 
essa que vai além do prédio escolar. Toda a movimentação do reisado passa 
pela necessidade de construir juntos. (Eudázio)  

 

O educador social, segundo Gohn (2010), atua na comunidade nos marcos de 

uma proposta socioeducativa, de produção de saberes conjuntamente com os grupos e 

movimentos sociais, partindo necessariamente da tradução e diálogo entre culturas 

locais existentes e da possibilidade de reconstrução e ressignificação dos eixos 

valorativos. Tematizando a vida social e propondo-se a trabalhar movimentos de 

formação fora da escola, o educador social a todo tempo confronta-se com desafios e 

com o novo que o interroga. 

Sobre esta presença mais recente do educador social nos cenários dos 

movimentos sociais contemporâneos, Gohn (2010) esclarece: 

 
É interessante destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, 
em seu documento COB – Classificação Brasileira de Ocupações (2002) –, 
menciona, no código 5.153, os trabalhadores de atenção, defesa e proteção a 
pessoas de risco, e inclui os Educadores Sociais nesta categoria. Além de 
reconhecer a função, o referido código detalha suas atribuições, assinalando 
que “o acesso à ocupação é livre, sem requisitos de escolaridade. (2010, p. 
54) 
  

Convivendo com um tempo caracterizado por questões de profunda 

preocupação, como por exemplo, a idéia de exclusão, aspecto da vida social 

marcadamente visível nesta era, açodado pela  preocupação com o meio ambiente, 

Eudázio vê o princípio de incerteza atingindo homens e mulheres, jovens e crianças, 

grupos e classes sociais, onde vemos paralelamente descortinarem-se, por outro lado, 

esforços no sentido de um viver melhor, tendo como atores as novas comunidades, em 

parte também virtuais, a organização civil da sociedade, sob a forma dos movimentos 
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sociais, as instituições governamentais e não governamentais, e outros tantos atores 

sociais compartilhando da resistência ao desconforto causado pelas conseqüências do 

capitalismo, em  sua fase de reprodução das desigualdades em escala mundial, o modelo 

neoliberal, com clara orientação voltada para o lucro. Para além da crescente exposição 

dos efeitos negativos destes projetos econômicos e sociais totalizadores, vê-se a 

resistência das classes populares, no sentido de mobilizar ações que de alguma forma 

minimizem tais efeitos e repercutam em transformações coletivas. 

Alguns destes movimentos de transformação populares apontam, em suas 

dinâmicas, para a necessidade de intervenção pela educação, com ela buscando 

mecanismos integradores do ser, que revelem a potência social, criativa e solidária dos 

grupos constituintes do processo existencial destes atores homens, mulheres, crianças, 

jovens e idosos. Desse modo, se vêem trajetos mediados por uma prática formativa 

autogerida, que ensaia construir reflexões que girem em torno de tudo o que afeta, 

mobiliza e transforma o princípio de comunidade, desde a relação com o Estado até o 

que nos alimenta essencialmente enquanto seres: nossa inteireza feita de cognição e 

afeto, ou seja, de dimensões humanas, que pelo olhar de alguns teóricos da Educação 

Popular, inclusive Paulo Freire, fazem de nós seres múltiplos e mutantes. 

 

3.1 A filiação comunitária de base: Associação Santo Dias e a rede social REAJAN 

(Rede de Articulação do Jangurussu e Ancurí) 

 
O educador social Eudázio faz parte da Associação Santo Dias, organização que, 

segundo o presidente Sr. Manoel “é um espírito forte que nasceu da Pastoral Operária e 

da necessidade de fortalecer e organizar os trabalhadores através de uma formação 

política e social, que necessariamente passasse pela educação”. A instituição tem à 

frente o emblemático nome de um operário de fábrica, Santo Dias, que viveu na zona 

urbana da cidade de São Paulo. Sindicalista, católico, atuante nas lutas operárias e 

sindicais em meio à época do golpe militar, Santo Dias foi perseguido e morto pela 

polícia, defronte a uma fábrica, em São Paulo. Sua história veio a ser conhecida pelo 

grupo através de um padre chamado Luís, na década de 80. O padre foi incentivador das 

ações da Pastoral Operária, e ajudou a fundar a instituição, que mantém até hoje a 

proposta de uma formação político-social-cristã para seus membros e o vínculo com a 

pastoral.  
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Seu Manoel narra aspectos importantes que antecedem a origem da associação: 

 
A Santo Dias é um espírito forte que nasceu da pastoral operária. Até os anos 
90, a pastoral trabalhava com os operários nas portas de fábrica, fazendo 
intermediário com o sindicato: isso era muito legal, era muito bom, a gente 
fazia movimento, parava canteiro de obra, parava indústria. Tivemos um 
movimento nas Irmãos Fontenele, as mulheres paravam,e a gente  
reivindicava os interesses delas. Só que quando o desemprego atacou nos 
anos 90, de 91 para 92 aí a gente começou a perceber que qualquer 
movimento que se fazia nas portas das fábricas, se demitia quarenta, 
cinqüentas mulheres de uma vez só ou homem mesmo. A gente percebia que 
alguns operários ficavam achando ruim aquela história; a pastoral operária 
em vez de defender ficava atacando, travava uma luta, ia para a porta de 
fábrica, no outro dia surgia a história que tinham demitido pessoas, inclusive 
as que estavam mais a frente. Então a gente sentou e pensou melhor, 
trabalhar mais dentro da forma da comunidade, organizando os trabalhadores 
sem atacar nas portas de fábrica e fazendo também um trabalho de formação 
política e social. E como fazer isso? A gente imaginou que tinha que ser um 
projeto onde você começasse um trabalho de educação, e tivesse uma 
condição de dar um pouco de qualidade, alimento, dar um pouco de 
assistência a esse povo. Foi aí que a gente pensou em criar uma associação. 
(Sr. Manoel) 

 
Desta narrativa, vê-se a dimensão política que moveu e gerou a Santo Dias, e 

que ainda orienta suas ações. A história do homem, Santo Dias, é contada também por 

Sr. Manoel, que em forma de cordel, compõe versos em um livro de sua autoria 

intitulado Lendas de Poesias – Minha História, Nossa História. Neste cordel, o poeta 

dimensiona sua trajetória considerando-a poética, popular e social, transformando-a em 

uma história de companheirismo solidário, e, segundo ele, “firmando um eterno 

compromisso dedicado à Pastoral Operária Nacional”, com a qual a criação da 

Associação está vinculada. Com ele, a história em verso se traduz na figura do narrador: 

Memória de Santo Dias 

I 

Santo foi um trabalhador 

Um camponês do sertão 

Filho de camponeses 

Nasceu pra ser cidadão 

Daqueles que assumem a paz 

Defendendo a cada irmão 

II 

No ano quarenta e dois 

O Santo Dias nasceu 

Na fazenda Terra Roxa 

Onde algum tempo viveu 

Morando com um fazendeiro 
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Lá seu pai era meeiro 

Foi o primeiro trajeto seu. 

III 

Foi expulso da fazenda 

Por não aceitar exploração 

Junto a outros companheiros 

Fez reivindicações 

Pela carteira assinada 

Uma lei já obrigava 

Ao cumprimento do patrão. 

IV 

Por isso foram expulsos 

O patrão não aceitou 

O Santo e toda a família 

E os que o Santo apoiou 

Sem aceitar o desaforo 

Pra Fazenda Viradouro 

A família se mudou 

V 

No ano sessenta e cinco 

Santo com Ana se casou 

Com quem viveu quatorze anos 

E dois filhos deixou 

Luciana e Santinho 

A quem dedicou seu carinho 

Até o dia em que tombou 

VI 

Santo era um cristão 

Católico bem dedicado 

E vários grupos de igreja 

Ele era firme engajado 

Na sua comunidade 

Mostrou todos a qualidade 

De um cristão organizado 

VII 

Em busca de soluções 

Pra São Paulo se mudou 

Já na indústria paulista 

O Santo se empregou 

Vendo a grande exploração 
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Com os companheiros irmãos 

O Santo na luta entrou 

VIII 

Assim tornou-se pião 

Nas fábricas não demorava 

Quando o patrão percebia 

Que o Santo articulava 

Era chamado a atenção 

Temendo uma repressão 

Dali o Santo expulsava 

IX 

Assim pulando de emprego 

O Santo pião solou 

Mas continuou lutando 

Por onde ele passou 

Por isso foi perseguido 

Como Cristo foi traído 

Pelo sistema opressor. 

X 

No dia trinta de outubro 

Em frente à fábrica Silvana 

O operário foi ferido 

Numa emboscada tirana 

Pela polícia paulista 

Também um Evangelista 

Foi honesto e humano 

XI 

Foi a maior comoção 

Que São Paulo assistiu 

De milhares de operários 

O grito forte se ouviu 

Nem repressão nem à bala 

Nem a morte não nos cala 

Triste de quem nos traiu. 

XII 

Assim a vida do Santo 

São linhas de nossa história 

Seu exemplo seu compromisso 

Seu trajeto e a memória 

Mostra que ele não morreu 
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Pois seu projeto cresceu 

Dando horizonte à história 

XIII 

A Pastoral Operária 

Que também construiu 

Já com trinta e cinco anos 

Crescendo em todo o Brasil 

A P.O. celebra sua história 

Com o Santo em nossa memória 

Que muito contribuiu.   

(Manoel Evangelista de Brito) 

 

A escrita de Seu Manoel chama novamente por Walter Benjamin (1987) e a 

idéia reforçada por ele de que a experiência da arte de narrar está em vias de extinção e 

que são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É evidente que o 

movimento de narrar vai sendo reinventado. Encontramos, em detrimento a esta 

interpretação da realidade, que mostra o silenciamento da arte de narrar, Seu Manoel 

buscando levar a experiência passada dos movimentos sociais e suas lutas como fonte 

oral à qual recorre como narrador. Ele retira da experiência o que conta, de sua própria 

experiência ou da relatada pelos outros. 

Ao contar, Seu Manoel coordena alma, olhar e mãos, gestos encontrados onde a 

arte da narrativa é praticada, em relações em que ele – o narrador – e a matéria – a vida 

em si – imbricam-se em uma dimensão artesanal.  

Para Benjamin, o narrador figura entre os mestres e os sábios na arte de dar 

conselhos e sugerir perguntas sobre como a história deve ser continuada. O narrador, 

para Benjamin, recorre ao acervo de toda uma vida que inclui não apenas sua 

experiência, mas principalmente a experiência alheia. Contando, o narrador assimila à 

sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer.  

Seu Manoel, o narrador do cordel, nos proporciona conhecer uma parte 

importante de nossa história, quase que desconhecida pela maioria de nós: a versão dos 

oprimidos. Ele tira de sua substância, que também é experiência, para nos contar 

também o que viu e partilhou com outros. 

Seu Manoel nos traz, também, a dimensão histórica em que está inserida a 

criação da Santo Dias e, para articulá-la às intervenções que atualmente se efetivam,   
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Eudázio esclarece algumas das atividades por ela desenvolvidas hoje: 

A associação tem um trabalho de acompanhamento das famílias, na verdade. 
A gente tem uma parceria, um convênio com uma ONG internacional, a 
Visão Mundial, pois a gente trabalha dentro de um programa que é chamado 
“Programa de Desenvolvimento de Área”. A partir dele, a gente trabalha em 
três focos, que é Educação, Saúde e Desenvolvimento Econômico. Dentro 
desse convênio, né, que é um dos convênios que a gente tem. E lá a gente tem 
um cadastro de crianças e suas famílias, onde são desenvolvidas oficinas com 
as crianças, na área de esporte, educação, arte-educação, envolvendo várias 
temáticas. Então assim dentro dessas oficinas a gente usa temas geradores 
que aí a gente trabalha as várias questões com as crianças, a questão da 
saúde, a questão de gênero, a questão do meio ambiente, enfim... aí, a gente 
usa várias ferramentas como o teatro, a dança, a capoeira, o futebol. 
(Eudázio) 

 
Vemos aqui como o educador social utiliza temáticas sociais e ferramentas que 

fazem com que sua atuação seja multidisciplinar. Eudázio ainda situa a diferenciação 

entre a ação da educação social, informal, e a da escola formal, sem negar a necessidade 

da escolarização no sentido formal, mas acrescentando, contudo, uma matriz de 

educação cultural, que se vê esboçar desde agora.  

 

A gente se utiliza dessas ferramentas pra educar, na educação informal, 
diferente da educação da escola tradicional. Na verdade, a Santo Dias tenta 
contribuir para que as crianças se desenvolvam melhor na escola. A educação 
formal é muito importante, mas também é importante essa educação informal 
onde a gente vai trabalhar mais esses vários aspectos da criatividade da 
criança, e aí a gente entra com reisado, e trazemos a criança pro reisado, a 
gente confecciona todos os figurinos com ela, nós falamos um pouco sobre o 
que é o reisado... (Eudázio) 

 

A Santo Dias é parte de um aglomerado maior organizado em rede, que 

desempenha um importante papel de intervenção social junto a diversas comunidades: a 

REAJAN. Conheci a REAJAN (Rede de Articulação do Jangurussu e Ancurí) a partir 

do contato e convivência com educadores sociais que fazem parte de seu coletivo, em 

experiências formativas anteriores à sua origem. A configuração em rede social trouxe 

uma maior visibilidade e força às ações feitas e pôde pensar temáticas multiplicadoras 

de novas parcerias, articuladas pela dinâmica das necessidades sociais e pelo fluxo nem 

sempre contínuo de intervenções junto a essas demandas. Por intermédio deste contexto, 

descubro a REAJAN, nascida a partir de uma situação de descontrole e extrema 

violência vivida pelos jovens desta região, por volta do ano de 2005, mediada por 

pessoas da comunidade, associações e ONG’s. Construindo uma trajetória que aproxima 

comunidades, realiza encontros e seminários, com o propósito de encaminhar e intervir 

junto às políticas públicas, no atendimento às necessidades de educação, saúde, 
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habitação, entre outras. A REAJAN, hoje, congrega movimentos comunitários, Igrejas e 

comunidades e amplia a sua proposta de articulação, ao mesmo tempo em que interage 

com diferentes gerações. 

A presença de um grupo representativo da juventude na REAJAN é cada vez 

mais marcante em freqüência e atuação. Desde o ano de 2008, a formação sócio-política 

da juventude se fortalece como meta. A implementação de políticas públicas e seu 

monitoramento, assim como o fortalecimento dos movimentos sociais junto à 

comunidade, são objetivos que consolidam a proposta da rede e agregam os jovens 

organizando-os no entendimento da realidade social, tornando-os agentes integrados na 

conquista das causas comunitárias. 

Leda, educadora social, explicita dimensões outras da atuação da REAJAN: 

 
Na rede, tem várias representações. Tem a Juventude participando mais 
ativamente das discussões, temos ainda homens, mulheres, crianças. A 
REAJAN é esta grande força de mobilização. É uma ferramenta de 
mobilização. Nas reuniões nunca temos menos que trinta pessoas, 
representantes das instituições, que são pessoas da própria comunidade. 
Mesmo tendo à frente as comunidades do Jangurussu e Ancurí, entram ainda 
os bairros Santa Fé, Santa Filomena, Santa Maria, São Cristóvão, Conjunto 
Palmeiras. São muitos lugarejos. Tivemos uma grande discussão quanto à 
questão da comunidade Maria Tomásia, aquela que está sendo construída 
para receber os moradores do bairro do Tancredo Neves. Tivemos um 
seminário, porque nós, na REAJAN, não temos políticas públicas de 
Educação e Saúde que possam atender a este pessoal. Vai chegar um número 
imenso de moradores para este conjunto e isto implica em qualidade de vida. 
Eles não têm equipamentos suficientes para a população. A REAJAN trouxe 
esse debate, essa discussão. Ela se preocupa com isso. Na questão do 
Orçamento Participativo, a Rede também mobilizou pessoas. Fizemos o 
monitoramento das políticas de educação no que se refere à construção das 
escolas... (Leda) 

 

Um aspecto de grande visibilidade está na freqüência com que a arte se mostra 

como mediadora de encontros de formação, pela dança, pela música, pelo teatro, pelo 

uso de instrumentos diversos culturais. A arte integra os agentes envolvidos e canaliza o 

conhecimento. Os encontros, mesmo quando se destinam a tomadas de decisões, 

definições e reflexões, se tornam alegres e lúdicos. Os jovens aprendem, interagem, 

criam vínculos e se sentem também responsáveis por um projeto comunitário, unidos 

pela carência de políticas públicas que atendam as necessidades da condição juvenil da 

periferia. Há, pois, todo um conjunto de elementos que direcionam o trabalho do 

educador social no sentido de conhecer mais amiúde a categoria social juventude em 

suas práticas sociais – e Eudázio se movimenta nessa ambiência cultural. 
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A gente tem que encarar a vida da comunidade, compreender, pra fazer a 
nossa intervenção. Eu sou dessas comunidades. Tudo isso que a gente faz 
ainda é uma gota d’água, embora seja um trabalho social grandioso.  A gente 
parte do que a comunidade trás. Ela tem muito saber. O que eles trazem tem 
muito a ver com o conceito que a gente levou. Precisamos ter uma relação de 
muito respeito com o saber desta comunidade com a qual atuamos. Temos a 
necessidade urgente de acordar para o humano. (Leda) 

 
Para pensarmos autoformação de sujeitos, devemos buscar saber quem são estes 

educadores sociais e como organizam suas perspectivas aprendentes tão diversas (e 

adversas). De quais valores estéticos se valem para desenvolver propostas que se 

relacionam diretamente com a arte ? Estas questões me chegam a partir da instituição 

escola, na qual estou inserida e deságuam no contexto deste novo lugar, que me 

mobiliza como educadora e pesquisadora. Nesse contexto é que Eudázio se percebe 

enquanto educador social, e é nele que se dá a experiência autoformadora, aliada a uma 

proposta mediada pela narrativa e pela arte – aspectos a serem refletidos e analisados na 

presente pesquisa. 

Por já conhecer anteriormente uma das associações que compõem a REAJAN, 

participando de atividades e eventos artísticos e culturais, como a Mostra de Arte do 

Ancurí e o Reisado, há alguns anos, optei pela Santo Dias como o lugar de pouso para 

adentrar nas questões já citadas e focar o trabalho de alguns de seus educadores, na 

busca de  responder à pergunta norteadora: Como se dá, no contexto da formação 

dos(as) educadores (as) nas redes sociais, o encontro com os elementos da 

microestética do cotidiano? Para tanto, vamos adentrando as propostas desenvolvidas 

por estes sujeitos, em sua relação com  seus fazeres, tentando compreender a leitura que, 

nesses caminhos expressivos, o educador também faz de si e dos seus processos 

formativos e espaços de atuação: 

 

(...) nós não somos a perfeição, mas temos que reconhecer nossa força. Nós 
trabalhamos lá no bairro São Miguel, no fogo cruzado, não é toda instituição 
que entra lá. Em uma reunião, fomos vítima de assalto, com arma na mão. É 
também muito doloroso, porque são só jovens envolvidos. O Programa de 
Desenvolvimento de Área, o PDA, está lá para potencializar o que tem de 
bom. Por exemplo, os jovens do HIP HOP, a gente acha que é uma coisa 
legal. Tem tanta coisa boa! As lideranças... Que lá estão com suas lutas, a 
gente tenta se aglutinar a elas. A Santo Dias está em mais de doze 
comunidades. Até próximo a Abreulândia chegamos, numa comunidade 
chamada Gereberaba, que é uma comunidade rural. Nós avançamos na Lagoa 
Redonda mais do que no Ancurí, com mais reconhecimento. E um dos 
objetivos da REAJAN é trazer mais gente, porque quanto mais gente, mais 
forte a gente fica. (Leda) 
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Seu Manoel deixa entrever em sua fala algumas dificuldades, também expressas 

por Leda, para os caminhos que o trabalho em associação percorre, mas em ambos é 

possível ver a crença que dispensam às formas de atuação da comunidade junto à 

associação. Para seu Manoel, a presença da Pastoral Operária é recorrente: 

 
(...) a raiz não acabou, tá lá. Ainda tem os brotozinhos. É interessante assim, 
a Pastoral Operária, da maneira que ela era, desde que ela criou a Santo Dias, 
ela faz todas últimas segunda-feira do mês, todo grupo que trabalha conosco, 
a gente senta de demanhã para o meio-dia, só espiritualidade, diferente da 
oração de mão posta, aqui, no Santa Maria e em outro setor, no São 
Miguel.Uma segunda-feira aqui, outra lá.Isso é muito interessante, aquelas 
pessoas estão ali, recebem uma formação tudo junto, político-social-cristão. 
Isso pode ser um católico, um evangélico, de qualquer religião, a gente não 
faz diferença. Cada  pessoa se expressa do seu jeito. Mas é um momento que 
a gente para pra refletir o próprio grupo como é que tá, como se sente como 
Santo Dias, como pastoral, como elas tão crescendo, como é que elas acham 
que está o projeto; o projeto vai para onde, qual a esperança que eles têm, 
qual o futuro disso. (Sr. Manoel) 

  

Pode-se ver, hoje, toda uma visão mais integradora de dimensões antes 

apartadas. E o trabalho da associação chega às escolas de diversas formas, desde as 

oficinas que acontecem no local até as visitas de parceria descritas ainda pelo presidente 

da Santo Dias: 

 
Nós trabalhamos no projeto assim: como a gente tem duas mil e tantas 
crianças em cada local, a gente sai acompanhando as famílias, desde a melhor 
idade até as crianças. A educação a gente acompanha nos colégios, saber 
como é que ta; a gente encaminha para os órgãos competentes, e faz a 
parceria mesmo com os colégios, a gente faz com encontros dentro da escola. 
No São Miguel, tem o Colégio Bárbara de Alencar, é uma parceria legal lá. A 
direção do colégio tá aberta, a todo momento, para a gente discutir juntos um 
programa de educação pro bairro,pra trabalhar com as famílias, ver aqueles 
problemas mais cruciantes que tem na comunidade, o problema da droga... 
adição, que a gente acompanha isso. São Miguel é uma área muito perigosa, a 
gente tá lá. Graças a Deus a gente ainda não entrou em conflito. Tá com dois 
anos, tem horas que a gente tem que mudar de local. A gente vai tocando isso 
lá. (Sr. Manoel) 

 

Foi destas experiências em parceria que o caminho foi se abrindo para o reisado 

ir reencontrando um lugar no “terreiro” emprestado pela associação, a qual hoje se faz 

também palco; e é neste percurso que Eudázio interroga-se sobre sua cultura e alegria:  

 

(...) temos expressões culturais que se evidenciam na comunidade. A Santo 
Dias apenas incentiva, a partir da Mostra Cultural do Ancurí, que acontece 
anualmente, com as pessoas agregadas. Mas o reisado não depende da Santo 
Dias. É um grupo que a Santo Dias apóia enquanto estrutura física, embora 
tenha uma relação com ações importantes que se tornaram eixos prioritários 
da instituição, como a Cultura, que é um eixo estruturante. O ponto de cultura 
(concorremos e fomos agraciados pelo Ministério da Cultura) surgiu desse 
movimento inicial. Mexe muito com a alegria das pessoas. Me pergunto que 
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elemento é esse que mexe com as pessoas  tão rápido, passando pelas festas 
brasileiras: Natal, carnaval. Isto é muito forte. (Eudázio) 

 
Retomemos ao início desta história, a partir de um sonho de um menino, 

Eudázio, expresso em poesia no olhar de outro menino, Mateus da Silva, ambos 

buscadores de sonhos de outros meninos brincantes: 

 

Figura 38: 

 

Meninos brincantes do Parque Santa Maria 

 
REISADO 
o doido toca a corneta 
e rodopia freneticamente 
ao redor do boi.  
matraqueiam os caretas 
ao som da corneta 
que o doido toca. 
tem de tudo o momento 
e o coração dispara. 
vão e voltam os 
brincantes   
(Mateus da Silva) 
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3.2 Reconstrução da visibilidade do invisível ou do encontro com o menino que 
carregava água na peneira10 
 

A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio 
do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e 
até infinitos. 

       Manoel de Barros 

 

Acompanho e participo desde o início do movimento de reconstrução da 

visibilidade do reisado, tomada como tarefa educadora na associação Santo Dias pelo 

educador social Eudázio, desde o ano de 2006. Ele me remete ao Menino que carregava 

água na peneira, de Manoel de Barros, sobre um menino que faz sua casa com a base 

em orvalhos e apropria-se dos despropósitos da vida, em forma de poesia. Pois este 

menino, em sua busca pela alegria, consegue convencer um grupo composto de oito 

educadores (de escolas públicas e da própria associação) a conversar com a antiga 

puxadora do reisado – a pessoa que comanda o canto, para que os outros brincantes 

acompanhem.  

O grupo sabia da difícil tarefa de conquistar Domar – antiga brincante do 

reisado, quando esta brincadeira, remanescente da cidade de Russas, saía pelas ruas do 

Ancurí – levando com eles o reisado para as ruas do bairro: além das respostas 

reticentes, os antigos brincantes mostraram-se inicialmente desmotivados, 

responsabilizando o fenômeno da violência urbana como o principal causador do 

desestímulo para o desencanto expresso nas poucas palavras de acolhimento. 

Mesmo sem a conivência inicial de Domar e de seu esposo, Nilo, também 

brincante e tocador de sanfona do grupo anterior, os arte-educadores, junto a Eudázio, 

alimentaram seu sonho: realizaram oficinas de figurino com pessoas da comunidade, já 

trazendo por meio delas o início da discussão que envolveria a compreensão desta 

tradição, que outrora fizera parte do bairro. Arames, retalhos, sacos de naylon, fitas 

coloridas, espelhinhos, foram o material utilizado para compor um figurino constituído 

de saias e coroas, tendo à frente a maestria do arte-educador Mateus Silva. As músicas 

foram passadas com Domar e Nilo, junto aos instrumentos trazidos pelos músicos do 

grupo, em um exercício de memória agora tecida em uma circunstância nova, que 

renovava o conteúdo anterior. 

                                                 
10 Referência ao poema O MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA, de Manoel de Barros, 
1999, que redimensiona o ser criança em um menino e sua poética de estar no mundo. 
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Talvez movidos pela força do afeto que envolvia o chamado feito por Eudázio e 

seu grupo, Domar e Nilo aceitaram levar o canto e a dança do reisado para a 

comunidade, na noite dos dias cinco e seis de janeiro de 2007. 

Acompanhados de sanfona, pandeiro e violão, os brincantes saíram às ruas, junto 

com Eudázio e seu grupo, acrescidos das pessoas da comunidade, crianças e outros 

figurantes que o reisado agrupava, levados então, pelo entoar daquela canção, vinda de 

um lugar quase distante, e levadas às madrugadas em seus becos e ruas de pedras e 

areias. 

 

Figura 39: 

 
Reisado do Ancurí 

 

Podemos ver como o aspecto desejante da proposta educadora aparece nas 

reflexões-ações de Eudázio, trazendo uma dimensão que pouco se considera em 

processos formativos – a do desejo. Como observa Guattari: 

 

A problemática da produção, a meu ver, é inseparável da problemática do 
desejo. Muitas pessoas não consideram as coisas dessa forma; há até as que 
operam um corte radical entre o campo do trabalho e o campo do desejo. Para 
elas, o campo do trabalho é algo que deveria ser disciplinado, tomado por 
estruturas de controle, estruturas hierárquicas, enquanto o desejo apareceria 
como algo indiferenciado que se poderia atribuir, de acordo com as teorias, a 
um instinto, ou a uma pulsão, ou a uma força bruta, e assim por diante. Isso 
me parece inteiramente falso. (GUATTARI; 1986, p.239)  

 
Estamos a clarificar a idéia de (auto)formação como sendo uma forma de 

atuação do ser com suas múltiplas dimensões. Vemos, ao dialogar com Guattari, que o 

desejo compreende a uma dimensão de si, que o sujeito mobiliza ao produzir trabalho. 
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Como diz ainda Guattari (1986, p.239-240), o desejo é uma espécie de produção que 

não é indiferenciada; que não é orgânica, que não é uma pulsão apenas, mas algo que 

acontece em si, nas relações intra-familiares e no campo social. No trabalho em 

educação será importante, como estamos vendo, que o educador possa admitir sua 

dimensão desejante, que o impele para uma compreensão mais inteira de seus processos 

formativos. 

 
3.3 Novos lugares de se olhar e se sentir: o aprendizado que se gesta no corpo 
 

Janela sobre o rosto invisível. 
Tudo tem, todos temos rosto e marcas. O cão e a serpente e a gaivota e você e 
eu, quem vive e quem viveu e todos os que caminham, se arrastam ou voam: 
todos temos rosto e marcas. 
Os maias acreditam nisso. E acreditam que as marcas, invisíveis, são mais 
rosto que o rosto visível. Pela marca conhecem você. 

 (Eduardo Galeano)  
 

Josso (2004) apresenta em seus estudos sobre narrativas de vida, o conceito de 

recordações-referências e nele encontro uma relação que repercute em toda a dimensão 

dos diversos encontros traçados a partir da ação simbólica vivida com o reisado. Nesse 

percurso de reconstruir o reisado, Eudázio depara-se com marcas e rostos em aparente 

esquecimento: 

 
Falar de recordações-referências é dizer, de imediato, que elas são simbólicas 
do que o autor compreende como elementos constitutivos da sua formação. A 
recordação-referência significa, ao mesmo tempo, uma dimensão concreta ou 
visível, que apela para as nossas percepções ou para as imagens sociais, e uma 
dimensão invisível, que apela para emoções, sentimentos, sentido ou valores. A 
recordação-referência pode ser qualificada de experiência formadora, porque o 
que foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve, daí para frente, quer de 
referência a numerosíssimas situações do gênero, quer de acontecimento 
existencial único e decisivo na simbólica orientadora de uma vida. (JOSSO, 
2004, p.40) 

 
As recordações-referências dizem dos que abrem as portas emocionados, do 

homem que liga um antigo gravador, quando o canto pára em sua porta, para lembrar da 

esposa falecida, da benzedeira que nos abençoa de sua janela e de outros, espontâneos 

participantes do brincar na recepção ao reisado que seguia de porta em porta (e eu 

também ia com eles, neste trajeto, aprendente). O homem do gravador chama-se 

Edmundo, também ex-brincante, conta pra gente de sua passagem pela brincadeira e 

fala das marcas já fincadas pelas passagens mais recentes, gerando nele um misto de 

alegria e dor: 
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Eu comecei a brincar o boi com dezesseis, dezessete anos. Eu completei 70 
anos no dia sete de outubro desse ano. Aqui no [bairro] Santa Maria eu não 
participei. No tempo do finado Bonifácio que era coisa linda mesmo, só 
existe com a Domar, só que a Domar é dagora, não é da primeira não, é da 
segunda ou da terceira. Eu cheguei aqui às seis horas da tarde de fevereiro de 
1960. Já tinha o reisado, do jeito de vocês, não tinha o boi. (Sr. Edmundo) 

 

Do corpo dessas recordações-referências se fala do antigo repertório, que seu 

Edmundo recupera conosco, atualizando-se no momento atual:  

 
Aqui’stou, em vossa porta 

Em figura de raposa 
Em figura de raposa 
Em figura de raposa 

O sol entra pela porta 
O luar pela janela 

Não saio daqui sem ela  
Não saio daqui sem ela 
Não saio daqui sem ela 
Esta casa está bem feita 
Por dentro, por fora não 

Por dentro, cravos e rosas 
Por fora, manjericão 

 
Hoje tem uma modificação muito grande. Sobre as cantigas de santo reis, não 
mudou quase nada (...) “Essa casa está bem feita, por dentro por fora não”. Aí 
sai levando, né? Que dói minha alma, meu coração. Aí vem a lembrança. Até 
a menina lá, diz: – Dorotéia, porque você faz isso, teu pai sofre do coração, 
sente emoção. Porque vem a lembrança de tanta coisa boa! – É, mas o papai 
gosta. A gente abre a porta. Ele gosta. E a finada, antes de morrer, ela 
também gostava, né? (Sr. Edmundo) 

 
Pela dinâmica da tradição, que em si renova o que passou, novas canções 

agregam-se no presente: 

 
“Oh senhores, nobre gente 

Escutais e ouvireis 
Lá pras bandas do Oriente 
A chegada dos três reis” 
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Figura 40: 

 

Reisado ao alvorecer 

 

As pessoas da comunidade já esperam nesta data, que os brincantes passem em 

suas portas. Pela abertura das portas ou janelas, fazem doações: arroz, feijão, bolacha, 

cachaça, dinheiro. Os brincantes vão carregando, inicialmente em sacos, por último até 

em um carrinho de mão, vindo não se sabe de onde. 

 

Pessoas de diferentes idades participam do cortejo. O aprendizado se dá na 
vivência do retorno de uma tradição, pela oportunidade restabelecida para se 
conhecer um novo canto, no instante em que se confecciona e usa o figurino. 
Tudo isso é parte de um processo formativo que se gesta com as pessoas que 
se experimentam encenando o reisado e as que fruem o momento. (Jornal de 
Pesquisa) 

 
Eudázio, conquistando aos poucos a confiança de Domar e Nilo, reconhece 

ainda algumas dificuldades no processo de re-apropriação da retomada da experiência: 

 

“Os mestres são muito reservados. É como se o seu saber fosse sagrado. Para 
eles o momento da conversa não é banal. Eles são muito criteriosos quando 
vão falar do seu saber. Nós não temos noção de algumas coisas (relativas ao 
sagrado, para eles). Eles são mais expressão do que verbalização. Domar 
parece outra pessoa quanto entoa os cantos.” (Eudázio) 

 
Os educadores reconhecem a necessidade de estabelecer trocas com outros 

grupos de brincantes e com estudiosos do tema, tanto pelo que se precisa dar a 

conhecer, como pela dimensão educativa que os encontros vão tomando, aspecto 

confirmado pelo educador: 

 

(...) o reisado vai crescendo e as pessoas vão querendo renovar. Precisamos 
de oficinas de canto para trabalhar voz. Oficinas de figurino. Precisamos ver 
mudanças nos horários de saída do reisado, sobre a partilha do que se 
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arrecada, já que a arrecadação (alimento, bebida) é uma característica deste 
reisado. Começamos com o incentivo para colocar o reisado na rua. Agora há 
um envolvimento. Precisamos de uma contribuição para que seja melhor, não 
só deve haver críticas, mas fazer juntos, inclusive com a ajuda de pessoas da 
Universidade no sentido de formação para o grupo que está atuando como 
brincante. A participação popular não é forçada. Não há formação de grupos, 
eu fui convidando espontaneamente, informalmente, as pessoas ficam à 
vontade. Me questiono se não teria que haver mais formalidade. Na cultura 
tudo é produto. (Eudázio) 

 

Penso que ele quer dizer: na cultura há sempre algo manifesto, que se concretiza 

como olhar no ser e/ou no mundo. Parece que nesse movimento da recordação-

referência se vão construindo valores estéticos, como estabelece Ritcher (2003), ao 

antecipar que “os valores estéticos nascem na experiência comum, desenvolvem-se em 

uma extensão especializada desse domínio, mas não perdem a relação com suas 

origens.”  

E o que mobiliza as pessoas a participarem de uma situação aparentemente tão 

efêmera? Eudázio sugere que o que motiva as pessoas “é a expectativa de levar o 

reisado para as portas”. Ele diz que algumas das pessoas não discutem a cultura popular, 

não se aprofundam nessa questão ou mesmo não têm consciência de que ela está 

acontecendo: “eles querem levar essa música e esse canto para a casa da mãe, da avó. 

Era a questão religiosa, a tradição que vinha da Igreja. Agora eles dão um outro 

significado. As pessoas se sentem privilegiadas por estarem levando o canto: é um 

presente.” 

A postura de Domar é de profundo respeito quando está “tirando o reisado”. Seu 

corpo todo está inteiro e isso se expressa em sua voz no canto. O sagrado parece estar 

presente. Quando conversa, Domar diz que “quando canta sente-se outra pessoa.” Sua 

vida não está separada da tradição. É como se o hoje fosse uma extensão do ontem. Ela 

ainda acrescenta de suas remotas lembranças: “Lembro do meu irmão vestido de 

Papangu numa roupa feita de palha de bananeira e uma máscara de papelão, no Euzébio, 

num lugar chamado Tamatanduba. Eu tinha seis anos”.  

Destas lembranças, constroem-se os caminhos para o reisado de hoje: 

 
“Seu Bonifácio, o sogro, tirava o reisado nos anos 80. Havia um cantor 
chamado Toinho Papagaio. Seu Bonifácio tocava violão. Tinha um filho no 
pandeiro, outro com o surdo e outro na sanfona. Nalgumas casas o pessoal se 
assombrava. Noutras pediam para repetir duas, três vezes.” (Domar) 

 
Eu escuto estas frases entrecortadas, contadas por Domar e acrescidas pelas 

intervenções de Eudázio. Delas, reconheço, a partir das leituras do estudioso da cultura 
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popular Oswald Barroso (1996), que nossa relação com o reisado envolve afeto e 

corporeidade, pois  trata-se  de corporificações de formas particulares de movimento e 

expressão do corpo. Em Domar, há um movimento natural, não forçado, derivado de um 

reconhecimento de um código vivenciado anteriormente, incorporado no presente, o que 

significa que foram sendo adquiridos sentidos incorporados ao como fazer. Domar, 

como se percebe, domina uma competência relacionada diretamente ao canto; traz todo 

um conhecimento, uma recordação que está no corpo. Pelo hábito, Domar executa o 

canto e os movimentos de forma quase automática, como se houvesse uma diminuição 

da atenção consciente, embalada por uma memória existente no corpo. Legível como 

um texto, o corpo contém consciente e inconscientemente significados e, no momento 

em que o reisado se apresenta, tudo o que está inscrito nele demonstra uma vontade 

consciente de ser recordado. 

Ao vermos essa forma de trabalho com a memória e a arte de Domar, refletimos 

sobre nosso próprio corpo, e podemos ver que há uma intuição também, que não se 

reduz a processos corporais, que possibilita contatos profundos conosco e com o outro, 

ao segui-la como mestra, mediadora da re-afirmação do caráter educativo das 

experiências, que também transitam pelo corpo: 

 

Neste momento, busco também entender o corpo em sua simbologia, 
historicidade, existência. Para além de um corpo presentificado pela mídia, 
relativizado a um valor de consumo, ou de um corpo instrumentalizado pelo 
olhar da ciência. Refiro-me a um corpo existencializado, que tem e gera 
afetos, que se emociona, que entra em conflitos, que gera saberes, que se 
angustia. Falo do corpo do educador e da educadora que se utilizam do 
espaço escolar (no qual me incluo) como mediador de conhecimento, mas 
que não traz em si a consciência do seu corpo e de seu movimento. (Jornal 
de Pesquisa) 

 
O corpo no reisado se insinua como expressão e reflexão, alma do amor e 

caminho de pertencimento ao coletivo: se o corpo expressa a forma de existir no mundo, 

a percepção de si tem relação direta com a experiência do vivido, que se move com o 

corpo em movimento. 

Como esse corpo é visto e entendido nos diversos âmbitos institucionais, 

inclusive curriculares, propõe formas de intervenção e práticas corporais que modelam e 

direcionam ações, às vezes reprimindo movimentos desejantes e de singularização, e às 

vezes, fazendo-o ser escuta. O corpo, assim, exprime como estou e a consciência do 

próprio movimento poderá nos capacitar a estabelecer relações mais verdadeiras com o 

vivido, possibilitando a expansão da capacidade criativa. 
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Na escola, o ato educativo tradicionalmente se fez dando prioridade a formas 

controladoras e opressoras de educação, onde se desconsideravam possibilidades de 

criação e de movimento. Na microestética do cotidiano, será preciso rever esses 

silenciamentos. 

      Se há uma escuta de si, poderá haver uma escuta maior ao outro. E o corpo do 

adulto, como também o da criança, compõe relações de afetamento recíproco.  Pergunto 

se, pelo reisado – como outras brincadeiras, folguedos e danças que se utilizam também 

do corpo para dialogar com o presente – poderíamos estar abrindo espaço para discutir e 

superar o aspecto instrumental que, em geral, caracteriza boa parte das abordagens sobre 

o corpo na educação. 

Não seria também um possível caminho para a compreensão da corporeidade 

como princípio epistemológico capaz de re-significar nossos contextos cognitivos e 

desejantes, dos quais o movimento corporal é expressão? 

Nunes (2003, p. 33), educadora e pesquisadora, ao redescobrir conscientemente 

seu corpo através da dança, propõe que, ao “pesquisarmos nosso movimento estamos 

simultaneamente provocando uma reeducação dos sentidos, dos sentimentos e da 

própria razão.” Da experiência  educativa, pelo movimento do corpo, ela acrescenta: 

 

Estamos re-significando o corpo como agente irradiante, primeiro e principal 
de todo o processo educativo, de todo o processo de reconstrução da 
experiência vivida em níveis cada vez mais refinados e inteligentes. (...) 
Conhecer nosso corpo requer uma disciplina interna que remete ao socrático 
“conhece-te a ti mesmo”. Requer também o exercício da democracia, pois as 
diferenças estão no ponto de partida de todos aqueles com quem dançamos, 
com suas histórias, experiências, expectativas e possibilidades corporais, 
mentais e emocionais bastante específicas. (Ibid, p. 33).  

 



178 
 

Figura 41: 
 

 
 

Domar e filha puxam a canção no raiar do dia 
 
Neste jogo permanente de espelhar-me entre novos lugares de formação social e 

a escola, vejo meu corpo e o de outros educadores e educadoras que comigo convivem e 

sinto a falta que o movimento expresso pelo corpo provoca, alegria, vitalidade não 

visíveis: o movimento traz dinamismo, elimina a energia estática, circula, desintoxica, 

além de ser um condutor para ampliar as capacidades de percepção (TEIXEIRA, 2003).  

Sinto-me profundamente solicitada a retomar o sentido original da educação, 

como viagem das crianças. Solicitada, como educadora e pesquisadora, a harmonizar 

esta viagem, trazendo o conceito de múltiplas dimensões do ser, o caminho do 

conhecimento e o caminho da vida, sintonizando corpo, mente, coração, sob o risco de 

perder o sentido de ser, já não mais ignoro o papel social, cultural e político que o nosso 

corpo ocupa em nossa sociedade. Nos percursos populares, ele vem, inclusive, com o 

movimento da dança. Trazê-lo com arte será importante, pois, como salienta Marques 

(2007), pedagoga e dançarina, em importante trabalho sobre a dança na escola, o 

movimento pela dança comporta múltiplas relações com a sociedade em que vivemos 

como um todo. E acrescenta, sobre o corpo: 

 
Por meio de nossos corpos aprendemos subliminar e inconscientemente quem 
somos, o que queremos de nós, por que estamos neste mundo e como 
devemos nos comportar diante de suas demandas. Conceitos e regras sobre 
gênero, etnia, classe social estão e são incorporados durante nosso processo 
de ensino-aprendizagem sem que muitas vezes nos demos conta daquilo que 
estamos construindo ou até mesmo (re) produzindo. (MARQUES, 2007, 
p.26) 
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Acreditando no movimento corporal como meio de intervenção, volto para a 

experiência de corpo e alma (vejo a espiritualidade trazida pelo mundo da cultura e do 

universo popular), junto com Domar. Vemos no reisado que ela traz uma vivência 

ancestral do grupo e não descuida de suas próprias vivências pessoais no tempo de 

agora, haja vista que a prática da arte popular só existe na execução, significando que 

práticas como a brincadeira do reisado se preservam pela realização, na performance, na 

corporeidade e na formalização de seu imaginário. 

Para Barroso (1996), o brincante, como o artesão, atua por hábito, utilizando-se 

de uma memória existente no corpo, e ambos dominam seus ofícios com a naturalidade 

de quem já nasceu naquele contexto de transmissão e reinvenção, do qual incorporou o 

brincar.  

Na pesquisa, sigo com eles no reisado. E com eles, por instantes, meu corpo 

brinca, meninando meu sorriso. 

 

3.4 O Reisado como experiência brincante – juntando contas para pensar 

autoformação nas redes sociais 

 

Pensar a reconstituição do reisado como lugar de formação significa repensar o 

lugar que as experiências ocupam nos espaços educativos, iniciativa já traçada por 

alguns teóricos desta área. Jorge Larossa,  no texto Notas sobre a experiência e o saber 

de experiência, sugere pensar a educação tendo por base a relação que se estabelece 

entre experiência e sentido. Nessa aquarela que se esboça, questiono: o que significa 

esse algo a que nomeamos de experiência? Segundo o autor, as palavras, mais do que 

nomear, valoram o sentido a que aderem. Portanto, para Larossa: 

 
(...) a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não 
o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam 
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia 
que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. 
(LAROSSA, 2001, p.21) 

 
A experiência pensada desta forma tende a contrapor-se a alguns aspectos que 

caminham para as possibilidades de sua anulação, ou seja, a experiência põe em cena 

uma não experiência. O excesso de informação na sociedade atual resulta, para Bondía, 

em uma quase “antiexperiência”. Sentimos no cotidiano a busca excessiva da 

informação, ocupando a todos, não permitindo que coisas aconteçam em seu mundo 

vivencial com mais vagar no tempo, tornando difícil que o ser experimente. Fica 
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parecendo que saber coisas é o mesmo que se informar, verbo tornando-se imperativo e 

caminhando lado a lado com a produção de opinião, o que parece representar a base de 

competência dos educandos: o aluno na aula geralmente apenas informa-se e opina 

(quando lhe é permitido), encerrando-se em um meio que pouco lhe impele à 

experiência.  

O educador Mateus da Silva referiu-se a este fato, no capítulo anterior, como 

vimos. Tudo chega tão rapidamente, abruptamente: a velocidade com que os 

acontecimentos surgem, a presença de uma tecnologia virtual, a troca rápida de um 

acontecimento (e desejo) por outro, são estilhaços pelo tempo que não favorece a 

conexão significativa entre os momentos, desfavorecendo também o exercício da 

memória. 

Nesse quadro, vivências pontuais chegam e passam, atravessam, mas quase nada 

parece nos acontecer. E junta-se a isso um sentimento de grande incapacidade de lidar 

com o silêncio e sua polissemia. Entre os jovens, o uso da tecnologia se faz presente, 

inclusive “atrapalhando a aula”, trazendo o uso abusivo dos celulares, para eles hoje tão 

familiar quanto indispensável (marca de pertença social), mas encurtando distâncias e 

legitimando o que os identifica no agora, essa contraditoriedade.  Vemos, na verdade, 

que estes aspectos estão presentes nos aparatos educacionais, dentro e fora da escola. 

O educador hoje é o sujeito da formação permanente e acelerada: atualiza-se 

diariamente (ou imagina que se atualiza), recicla-se infinitamente. Costumeiramente, 

em casa, a TV está ligada. “Aproveita-se” o tempo de todo jeito: não podemos perdê-lo. 

Perde-se, no curso acelerado do tempo, sem refletir sobre tanta aceleração que se nos 

acomete, sem tempo para ser (como o coelho de Lewis Carroll), metidos que estamos 

em um hoje sem tempo. 

 

Em conversa pela manhã, na escola, às dez horas, uma professora que leciona 
nos dois períodos do dia reclama de cansaço e sono. Ao perguntá-la sobre 
suas horas de sono, ela responde: é que eu fiquei estudando ontem à noite, 
pois tenho que dar conta de duas especializações que estou fazendo... Um 
tempo engole o outro? Eu pergunto. (Jornal de Pesquisa) 

 

A experiência, possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer, 

então, que se reflita, se possa repensar o que estamos fazendo. 

 

(...) um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos 
que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para 
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sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 
que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LAROSSA, 
2001, p. 24) 

 
Larossa vem nos falar do sujeito da experiência, como um território de 

passagem, lugar sensível onde o que acontece deixa marcas, produz afetos. Pontos de 

chegada, portanto, lugar que dá lugar ao que chega. Espaço onde têm lugar os 

acontecimentos. Fala-se aqui de uma possibilidade que se refere à disponibilidade e 

abertura essenciais para a vida. Por isso, então, é incapaz de experiência aquele que se 

põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe”, sujeito ex-posto, 

como sugere o autor. 

O reisado chega para nos chamar à experiência, nos ex-pondo a estar presente, a 

refletir sobre este lugar de resistência, terreiro itinerante, onde os brincantes levam o 

desejo de, pela brincadeira, chegar a Deus, como nos diz Gledson Catarina, pesquisador 

e brincante do reisado do Conjunto Industrial, área metropolitana próxima a cidade de 

Fortaleza: 

 
“O reisado hoje traz uma linguagem urbana, mas as pessoas acreditam que 
vão receber uma graça através dele. Pelo reisado, a gente serve ao povo, na 
atuação. Nele, existe o profano e o sagrado, pois o profano existe em nós. E o 
boi é como Jesus, pois ele não ressuscita?” (Gledson Catarina) 

 
E Gledson, em um exercício de troca de experiências entre grupos de reisado, 

traz para os brincantes do Ancurí uma nova canção, que chega sendo bem acolhida, em 

uma roda alegre e passos de ciranda, com os brincantes repetindo os versos para em 

pouco tempo aprendê-la, na noite em que o terreiro nos acolhe: 

 

Reisado de São José  
 
Ô de casa, ô de fora, ô de casa, ô de fora 
Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. 
Somos cantador de reis, 
Somos cantador de reis, 
quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. 
Cantar reis não é pecado, cantar reis não é pecado 
São José também cantou, São José também cantou. 
São José também cantou 
Nesse dia de alegria 
Mas depois de muito tempo 
São José também chorou 
Pois que viu seu filho morto 
Pregado numa cruz por tanto amor. 
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Com Gladson, a pesquisa que envolve a cultura popular vai se dando na prática, 

no contexto das redes sociais, autoformando-nos a todos. Dessa forma, se ex-por na 

brincadeira é pôr em cena a dimensão estética do existir – essa microestética do 

cotidiano – e isso parece significar entrar em território a ser desvendado, anelando-se 

por outra verdade, como a que ora vivenciamos no Ancurí, ou no interior de Horizonte. 

Assim, as tradições populares dos trabalhadores se mostram para os brincantes 

fazendo parte do campo das forças sociais e das relações culturais. Mesmo sendo 

convidados por moradores do lugar, para alguns, parecíamos eclodir ameaçadoramente? 

Invadíamos um palco de relações e de poder, com um estampido lúdico para alguns, 

ameaçador para outros? Tambor, estandarte, laços, coroas: um manifesto cultural pouco 

comum ali hoje. Evidencia-se uma distinção cultural e econômica. Vê-se também a 

penetração da expressão da cultura das massas trabalhadoras que se pretende educativa, 

contrapondo-se ainda a outra forma de poder, disciplinar e moral: religiosa. Há, 

portanto, a mistura de extratos diversos da realidade, não apenas a do nosso ciclo 

cultural mais imediato, mas vários mundos co-existindo. Entramos realmente em 

território híbrido. Se há uma intervenção que está se processando, faz-se necessário 

achar um ponto em comum entre essas culturas, um eixo central que as agrega, em que 

se possa transitar sem descaracterizá-las?  

Mateus da Silva revela-se enquanto brincante, expondo o sentido da arte popular 

que experimenta como matizes de transformação que expressam uma formação que, 

mesmo feita pelo indivíduo singular, se faz no terreno intersubjetivo das trocas sociais: 

 

A arte acelera alguns processos de mudança. Ela está conectada com os 
processos de transformação do mundo. O ser humano é um produtor natural 
de estética. Desde os artesãos até chegar à industria, que reproduz 
maciçamente esse criar. Nas famílias de artesãos, o aprendizado se dava no 
cotidiano. Em diversos lugares, no interior do Ceará, em Pernambuco, estes 
encontros ainda existem.  São os ofícios que são passados de pai para filho. 
Eu fui garoto do interior. Sempre fui atraído pela mitologia e o boi está 
presente na mitologia mundial. Aqui no Nordeste, está muito presente isso.  
A morte e a ressurreição estão presentes na história do boi e na história de 
Cristo. Ísis ressuscitou Osíris, mito da criação. No caso do bumba-meu-boi, é 
regional, mas ele representa uma história do mundo todo. No nível simbólico, 
pessoas do povo, pelo Brasil afora, cortadores de cana, nessa noite, estas 
pessoas se transformam em reis. Eu já havia montado o teatro na escola. Tive 
a experiência do reisado no Canto em Cada Canto em Sucatinga. Lá, 
tomamos banho de lagoa. A criatividade aflorava de forma muito intensa. A 
Ângela (Linhares) parece uma torneira aberta em criatividade. E abre a 
torneira da gente. Fizemos uma vivência com a comunidade. Isso foi um 
embrião para o espetáculo “Os Cantos Reis”. Quanto à autoformação, me 
parece que não é algo que nos formamos sozinhos. Então essa palavra não 
existe. Eu estive no Canto com alguns educadores: Nininha, Tarcísio Lima, 
Ângela Linhares. Funcionou como uma universidade. Nosso saber só é 
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legitimado se passar pela academia? Eu sempre fui autodidata. Sempre 
estudei a vida toda: estética, Literatura... 

 

Vemos aqui que o artista e artesão Mateus se autoriza a pensar as experiências 

culturais fora dos processos de escolarização, como experiências formadoras legítimas. 

E percebemos, também, algo que já se pode ver como traço que se sobressai em nossa 

pesquisa: mesmo vivida por um sujeito individual, com sua cultura singular, a criação 

no cotidiano (microestética essencial) se dá no território das trocas, das interações entre 

pares.     

Larossa considera que só se pode captar a experiência a partir da reflexão do 

sujeito enquanto sujeito passional, fundante de uma condição de liberdade dependente 

de algo exterior a si, por isso apaixonável – algo que aparece nas palavras do artista e 

artesão Mateus. A experiência vivida pelo educador brincante também diz respeito a 

uma ordem epistemológica e ética e relaciona-se com o conhecimento, inclusive um 

conhecimento a ser concebido nas trocas sociais. Mateus ainda anuncia a existência de 

uma necessária tomada de posição, uma escolha. O sujeito passional expressa formas de 

saber em sua práxis, que não coincidem com o saber científico ou com uma práxis que é 

técnica ou trabalho, haja vista que o saber da experiência, como nomeia Freire, se dá na 

relação direta entre o conhecimento e a vida.  

Como nos aponta Mateus, quando fala de sua experiência, vê-se aqui um sentido 

não mais exclusivamente prático ou pragmático, instrumental, no sentido de uso, mas 

observa-se eclodir um conhecimento não relacionado à mercadoria e consumo, e sim 

algo mais universalista, sendo fundamente situado.  
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Figura 42: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brincante e boi – peça em argila/ Mateus da Silva 

 

Em cultura, experimenta-se uma relação com a vida que não se limita ou se 

reduz à sua dimensão biológica ou de satisfação das necessidades básicas. Mateus fala 

de um saber de experiência, que se liga à existência de uma comunidade ou de 

indivíduos que dela fazem parte, que nos revela sentidos em interação e que apontam 

para um sentido maior que nos ultrapassa, nos apontam para nossa incompletude. A 

experiência, o que nos acontece, é única e pessoal, mas está em nós ou acontece a partir 

de nós, entre os outros do mundo. Através dela nos apropriamos de nossa própria vida, e 

de seu caráter de qualidade existencial, lugar onde floresce uma microestética do 

cotidiano.                                                         

Não podemos esquecer que lançamos mão da proposta metodológica de 

Histórias de Vida e a enriquecemos nos vários encontros com educadores – em uma 

espécie de dialogia: encontros que aconteceram sistematicamente. Nestes momentos, 

observamos que as subjetividades se expõem quando a interpretação das narrativas orais 

e escritas se dão, e conseguimos nos servir do pensamento sobre si e sobre o outro que 

se enriqueceu nas interações estabelecidas com as comunidades.  

Tornado movimento reflexivo, o qual Josso denomina de espiral retroativa, a 

dialogia sistematizada nas rodas de conversa, no encontro entre brincantes, artistas, 

educadores, foi permitindo considerar as experiências relatadas como base sempre nova 

para reflexões. Nesse caleidoscópio, pudemos reintroduzir na roda dimensões nem 

sempre lembradas, envolvendo vida e conhecimento, microestética e auto(formação) 

como ensaios do ser nas interfaces da cultura: 
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Este movimento retrospectivo do pensamento provoca tomadas de 
consciência, tanto pela pluralidade das leituras possíveis de uma mesma 
experiência, como pela evolução geral daquilo a que chamo de visão de 
mundo ou cosmogonia pessoal, que cada um progressivamente construiu e 
interiorizou diante das suas necessidades de dar sentido à sua vivência, à sua 
trajetória, aos seus laços consigo mesmo, com o outro e com o meio humano 
e natural. (JOSSO, 2004, p.72) 

 
Em Josso, junto ao trabalho biográfico, o conceito de experiência é tomado 

como conceito central das histórias de vida, sendo utilizado para articular o processo de 

formação e o processo de conhecimento, ao que parece, inseparáveis, devendo ser 

apreendido na compreensão daquilo que faz com que “uma experiência possa ser 

considerada significativa do ponto de vista da formação no conjunto do ciclo de vida”, 

daí a possibilidade dos encontros e sua fertilidade.  

A atenção consciente solicitada de forma diferenciada para algo que se passa em 

nós ou na situação na qual estamos implicados indica a transformação de uma vivência 

em experiência e, também, a transformação de uma experiência única em um mosaico 

de lembranças maiores que, ao serem reflexionadas, vão constituir movimentos e fluxos 

de (auto)formação. 

Josso define experiência como a associação da componente factual e 

circunstancial à componente compreensiva e a utilização deste conceito, na prática, 

tornou possível articular os processos de formação e conhecimento a discussões sobre 

microestética do cotidiano, em um círculo de retroação, em que estes processos 

tornaram-se referenciais e complementares um ao outro, favorecendo um profundo 

entendimento da dinâmica da existência e da formação educadora. 

Assim sendo, pensamos a educação como experiência propositiva de formas 

diferentes de existir dos sujeitos: o reisado, neste contexto sendo visto como lócus de 

formação e reflexão sobre tal experiência vivida. A microestética, desse modo, viceja 

em um processo de produção de subjetividade do educador, que se constrói em teias 

interativas. 

 

3.5 No cotidiano, o lugar das transformações, legitimado pela cultura popular 

 

Cultura tem relação com as transformações históricas, passadas e presentes, e só 

por intermédio delas é pensada. Da mesma forma, questões ligadas às modificações 

sociais são respostas e resistências inventivas a processos hegemônicos de exclusão e 

domínio, como os vividos no capitalismo hoje. A definição para cultura, proposta por 
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Hall (2007), mostra-nos um conceito complexo em contínua tensão. Isso parece ir ao 

encontro de (abraçar) nossos movimentos reflexivos. É que, segundo Hall, duas são as 

maneiras diferentes de conceituar a cultura, extraídas das formulações de Raymond 

Williams. Uma delas estabelece relações entre a cultura e a soma das descrições 

disponíveis pelas quais as sociedades dão sentido e refletem as suas experiências 

comuns. A outra articula cultura ao estudo das atividades ou práticas sociais que 

englobam a arte, a produção, o comércio, a política, a criação dos filhos, todas sendo 

vistas como formas particulares e contemporâneas de energia humana. 

 

Figura 43: 

 

Brincantes na concentração, antes da saída 

 

Uma das questões colocadas no estudo da cultura afirma ser esta não uma 

prática, nem tão somente a soma descritiva dos costumes e “culturas populares” das 

sociedades. Antes disso, ela está perpassada por todas as práticas sociais, constituindo a 

soma do inter-relacionamento das mesmas. 

Uma das tentativas de analisar a cultura busca entender como as inter-relações 

de todas essas práticas e padrões são vividas e experimentadas como um todo, em um 

dado período. Para nós, mais diretamente, interessou descobrir a natureza do complexo 

aprendizado subjacente ao reisado, como também a teia que o unia, em certo sentido, 

aos outros sujeitos e cenários da pesquisa, pelo qual transita o(a) educador(a). Vimos, 

pois, que as formas de organização da cultura envolvem relações específicas com a arte 

e com formas de vida social, em sentido mais geral. Novamente, como na dimensão da 
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subjetividade, falamos de campos de forças que interagiam entre si, não deixando de 

convergir para problemáticas fundantes, nem sempre claras ou explícitas, como as 

questões das classes enquanto relações; a luta popular, como clamor para se dizer; as 

formações históricas de consciência como acontecendo no tecido da educação; as 

culturas de classe em sua particularidade e os fluxos de encontros interpessoais como 

movimento do novo que se reinventa e produz sua manifestação socialmente. 

Historicamente, observa Hall, no decorrer da transição do capitalismo, o capital 

teve interesse na cultura das classes populares, pois para a constituição de uma nova 

ordem social, exigia-se um processo intermitente de reeducação em sentido amplo. E a 

tradição popular, não se subjugando a formas de vida maquínicas, apresentava-se como 

um dos principais locais de resistência e trazia não só formas novas de viver a vida, mas 

de simbolicamente expressá-las. 

 
É por isso que a cultura popular tem sido há tanto tempo associada às 
questões da tradição e das formas tradicionais de vida – e o motivo por que 
seu “tradicionalismo” tem sido tão freqüentemente mal interpretado como 
produto de um impulso meramente conservador, retrógrado e anacrônico. 
Luta e resistência – mas também, naturalmente, apropriação e expropriação. 
Na realidade, o que vem ocorrendo freqüentemente ao longo do tempo é a 
rápida destruição de estilos específicos de vida e sua transformação em algo 
novo. (HALL, 2007, 248) 

 
Não foi à toa que, em viagem de pesquisa à cidade de Russas, a fim de encontrar 

indícios da origem do reisado do Ancurí, recebi informações – muitas em tom 

pejorativo – sobre as últimas passagens de transmissão do reisado: “só havia um grupo 

de bêbados.” Ao que parece, outra cultura, a dominante, queria fazer acreditar que as 

manifestações populares morreram, para que elas realmente desapareçam. Por isso, o 

ideal a ser incorporado de resgatar a cultura popular: resgata-se o que necessita ser 

reinventado quando se quer assim. Dá-se o nome de transformação cultural, nessa 

medida, muitas vezes, para o processo segundo o qual algumas formas e práticas 

culturais são expulsas do centro da vida popular e ativamente marginalizadas, afirma 

Hall. Coisas são descartadas para que outras possam tomar seu lugar. 

É nesse âmbito discursivo que vejo como as transformações aparecem no cerne 

do estudo da cultura popular e das reflexões sobre formação dos educadores populares, 

em experiências dentro e fora da escola. No entanto, ao que parece, algumas tradições e 

atividades existentes mostram-se persistentes e passam de um lugar a outro em tempos 

diversos, mantendo relações diferentes com as formas de vida dos trabalhadores, 

inclusive nas cidades, e com grupos que as compõem, bem como sujeitos que conferem 
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o novo às relações estabelecidas uns com os outros e com suas próprias condições de 

vida. 

Na experiência do Ancurí, vemos uma proposta de reisado ressurgir, 

descendendo de outra comunidade, retomada anos depois. Vivemos com o grupo de 

brincantes a cultura popular enquanto tradição popular de resistência, sobre a qual 

transformações são operadas no sentido de mantê-la visivelmente ativa e nova. Ouvir a 

voz de seu Edmundo, antigo brincante e morador da região, faz-nos resvalar para a 

dinâmica do tempo e espaço que toma conta das mudanças, re-significando o presente 

por ele captado a partir do que observa nesse entrelaçar-se das temporalidades e dos 

territórios da vida: 

 

As igrejas, no mês de janeiro, celebram os santos reis, no dia seis de janeiro. 
Aí é um santo muito querido, né? Entonce vai levando ele, os festejos de 
santos reis. Eu fui um dos tais que lá no meu lugar, Acarape, nós todos os 
anos nós fazia o boi, sabe, aí nós brincava. Hoje brincava na sua casa, 
amanhã na sua; era chamado, no interior no Acarape, principalmente dentro 
do lugar. Durante os dia primeiro de janeiro até o dia seis, quer dizer que nós 
já fazia antes, que nessa época nós já tava brincando o boi, o reisado. Nós 
tinha todos os componentes de toda qualidade, nós tinha o caboclo, que era o 
principal, que cantava na cabeça do boi, tinha os careta, mas tudo de máscara, 
tudo mascarado; eu era o índio, tinha seis índios, e as índia, seis mulher e seis 
homens. Na hora que nós chegava, essas mesmas músicas de vocês, quando 
vocês chegam na minha porta, as vezes vocês me deixam chorando, porque 
vocês me traz tanta recordação de tantos entes queridos que brincavam 
comigo. Aí do jeito que vocês fazem do mesmo jeito, antes de começar, com 
o boi no salão, numa frente dessa grande, a gente brincava, que não tinha 
movimento, quando nós chegava, que entrava, aonde nós ia brincar nós 
mandava fechar a porta, ficava uma multidão de gente. Essas mesmas 
músicas que vocês cantam aqui na minha porta, nós também cantava isso aí 
do mesmo jeito. Desde minha infância até hoje nós chamava de reisado, nós 
cantava essas músicas muito bonitas que vocês cantam e que eu acho muito 
bonita e penosa, viu? (Sr. Edmundo) 

 

Ainda sobre definições necessárias, situar o termo “popular” abre arestas para 

algumas significações e estende o fio de nossa reflexão a entendimentos outros. Uma 

definição mercadológica diz que o termo popular tem relação com o que as massas 

escutam, compram, lêem, consomem, apreciam, propondo em outras palavras relações 

culturais manipuladoras e aviltantes para um povo que consome de forma puramente 

passiva. Desqualifica-se, então, o popular, associando-o à cultura de massas, vista como 

algo essencialmente perverso. Poder-se-ia radicalizar dessa forma a cultura de massas e 

vê-la como um bloco monolítico, sem contradições dialéticas? 

Outros depõem contra essa idéia de popular, contrapondo a essa cultura outra, 

alternativa, íntegra, a autêntica “cultura popular”, sobre a qual o povo não se deixaria 
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enganar. Quanto a este aspecto, Stuart Hall (2007) nos faz lembrar que não existem 

relações culturais sem que os aspectos de dominação e subordinação não incidam sobre 

elas. O autor afirma não existir uma “cultura popular íntegra, autêntica e autônoma, 

situada fora do campo de forças das relações de poder e de dominação cultural.” 

(HALL, 2007, p. 254). E afirma: 

 

As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar 
constantemente aquilo que representam; e, pela repetição e seleção, impor e 
implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las mais 
facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. É isso que a 
concentração do poder cultural – os meios de fazer cultura nas mãos de 
poucos – realmente significa. (Ibid, p. 255)    

 

Vivemos sob os efeitos concretos de uma dominação cultural efetiva. Em meio a 

uma luta contínua e essencialmente irregular e desigual, por parte da cultura dominante, 

a cultura popular desorganiza-se e torna-se a se reorganizar. A primeira, por extensão, 

cerca e confirma as formas da segunda, encerrando-as em uma gama mais abrangente de 

formas dominantes. Enfrentam-se assim tempos de resistência e de superação 

compondo a dialética da luta cultural, caracterizando claramente o campo de força do 

qual faz parte: 

 
Na atualidade, essa luta é contínua e ocorre nas linhas complexas da 
resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, que transformam o 
campo da cultura em uma espécie de campo de batalha permanente, onde não 
se obtêm vitórias definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a 
serem conquistadas ou perdidas. (Ibid, p. 255) 

 

As formas culturais, portanto, não se referem a modelos inteiros e coerentes, 

como idealizávamos. Ao contrário, mostram-se extremamente contraditórias. Podemos 

tomar como exemplo próximo, a brutalidade degradante do “jornalismo popular” dos 

dias atuais, veiculado nos meios de comunicação, que tenta combinar em sua 

expressividade alguma especificidade da linguagem jornalística, com peculiaridades da 

linguagem da classe trabalhadora urbana, como forma de sobreviver, tornando o que é 

exposto pejorativo e desesperançoso. 

 

Em conversa com o produtor artístico e músico sobre cultura popular, ele 
analisa: para mim o termo cultura popular já não é tão válido. Considero que 
“cultura” cumpra um papel mais abrangente. Pergunto então o que é 
“popular” e “povo”? Todos nós não somos povo? (Jornal de Pesquisa) 
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Outra análise para o termo popular diz que este se refere a tudo o que o povo fez 

ou faz. A partir dessa idéia, Hall afirma haver um princípio estruturador do “popular”, 

sendo este na verdade, tensões e oposições entre aquilo que pertence ao domínio central 

das elites ou da cultura dominante e a cultura da “periferia” ou das culturas submetidas. 

Mas, como podemos mesmo sentir, o valor cultural das formas ditas populares muda e, 

por isso, o princípio que as estrutura irá consistir das forças e relações que sustentam a 

distinção e a diferença. Seu Edmundo não estaria, em sua fala, explicitando uma cultura 

eminentemente popular? 

 
Passava muitos dias nessa época, de dezembro a janeiro, já era os tataravó 
que brincava viu, de tataravô pra bisavô, o reisado já vem do começo do 
muuuuuundo. O reisado? Não, por que foi inventado agora? Não, vem do 
começo do mundo. Quando eu vou lá eu pergunto: – Ednei, meu cunhadinho, 
hoje não tem mais? Hoje você faz uma brincadeira termina é com morte, com 
briga, cada lugarzinho daquele fazia. E era perigoso, era perigoso e muito, era 
muuuuuuito, era muito perigoso. O padre não queria. Por que aqui é 
Messejana, né? Lá é Itaitinga, não podia se encontrar. Se encontrasse o cacete 
comia, não podia se encontrar. Eu perguntei o próprio vigário, ele dizia meu 
filho o reisado já vem do começo do mundo. O boi brigava, os caretas 
brigava, mas briga de morte, porque eles não deixava atravessar, não deixava 
invadir o território deles, se eu ficasse no meu território eu só podia brincar 
daqui pra trás e pra cá. Mas era tudo de paz. (Sr. Edmundo) 

 

Figura 44: 

 

Sr. Edmundo, ex-brincante de reisado 

 

Diante das questões levantadas, imprescindíveis para esta reflexão dissertativa, 

compreendo o “popular” como as formas e atividades cujas origens, seja em qual época 
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for, situam-se nas condições sociais e materiais incorporadas nas tradições e práticas 

populares ou das populações empobrecidas, que realizam empréstimos com as culturas 

diversas que permeiam o corpo social. 

      Esta análise supõe o domínio das formas e atividades culturais como um campo 

variante e plural, e chama a atenção para as relações estruturantes deste campo em 

formações dominantes e subordinadas que se intercambiam. Revela-se, nesse campo de 

tensões e possibilidades, o processo pelo qual essas relações são articuladas: preferem-

se algumas coisas ao mesmo tempo em que se destronam outras. 

Pensar a partir do que vimos com Eudázio e seu processo de formação, vivido 

por meio da busca e execução do reisado, evidencia também como foco de atenção a 

relação entre cultura e as questões de hegemonia, haja vista que centraliza as relações de 

força mutáveis e irregulares definidoras do campo da cultura, ou melhor, a questão da 

luta cultural e suas muitas formas. Assim, o significado atribuído a um símbolo cultural 

– o reisado poderia ser visto como esse lugar emblemático – tem relação direta com as 

práticas com as quais se articula, mais precisamente, com a luta de classes na cultura ou 

em torno dela. 

Tal análise me remete ao meu papel de educadora atuando na escola pública, 

vendo-a valer também para a forma como o sistema educacional lida com as diferentes 

maneiras de como o signo lingüístico nela se explicita e evidencia-se como um claro 

código ideológico de comunicação diferenciador dos indivíduos. 

Na escola pública e nas práticas culturais populares, como estamos vendo, as 

classes populares confundem-se com comunidades que utilizam um código de 

comunicação comum. Nela, confrontam-se valores contraditórios e, neste 

entrecruzamento, o signo não está à margem da luta por transformações que repercutem 

e revelam-se em relações entre desiguais: de um lado, a criança e a família, de outro, o 

professor e o livro didático, explorando a dialética interna (e externa) do signo. 

Falo novamente (já havia evidenciado na oralidade das mulheres do primeiro 

capítulo) da sintaxe utilizada pelas crianças das classes populares e do estado do jogo 

das relações culturais que daí se estabelece também no mundo das juventudes e do 

bairro. Formas faladas e/ou escritas se mostram diariamente na arena do cotidiano 

escolar e fora dele, travando uma espécie de batalha que identifica seus falantes, sejam 

crianças, jovens ou adultos, não só como diferentes, mas como inferiores culturalmente, 

embora se veja também a dialética das transformações nesse jogo de forças. 
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No caso da criança, ela emprega na forma escrita certo modo de olhar, uma 

sugestão de outra lógica que só pode ser vista por ela, carregada de uma oralidade 

presente em seu universo, onde se coloca de forma diferente o sentir, ver e pensar, que 

passam muitas vezes pela realização de metáforas, também comuns no adulto que vem 

da zona rural ou que se situa como população empobrecida. 

O que muitas vezes poderia ser considerado bom em um processo de criação e 

autonomia torna-se inapropriado para um código lingüístico dominante, o que reforça 

que as instituições culturais e educacionais, em cada época, ajudam a disciplinar e 

policiar o que pode e deve ser incorporado como valor cultural. Rosa, trazendo a 

microestética do cotidiano para sua ação na escola, e Eudázio, dizendo, com a Santo 

Dias, de sua busca pelas matrizes de uma cultura local que se reinventa e persevera em 

seu viver, mostram-nos que os percursos desejantes, de autonomização, mediados por 

uma estética são formadores de um(a) novo(a) educador(a), na escola e fora dela.  

Portanto, encontram-se igualmente matrizes de (auto)formação mediadas  pela 

microestética do cotidiano, tanto em práticas educativas na escola quanto em espaços 

formativos, como o do reisado, enquanto lugares de possibilidade para observar  

dinamicamente a cultura como processo histórico. 
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3.6 Autoformação, cultura e microestética: interfaces na atuação do educador 

social 

 

Figura 45: 

 

Criança recebe o reisado, na madrugada do Ancurí 

 

Nessa costura, eu me vejo como essa criança, recepcionando o reisado nas ruas 

do Ancurí, periferia de Fortaleza, onde educação e pesquisa transitam a fim de 

descortinar os percursos relevantes que se tecem na trajetória de construção 

autoformadora dos educadores que atuam em um projeto social, em meio à experiência 

cultural e estética de reconstrução da brincadeira de reisado. 

Vejo Eudázio como um educador social que exerce um papel ativo, propositivo e 

interativo de continuamente desafiar o grupo de participantes para a (re)descoberta do 

contexto onde estão sendo construídos nossos textos sejam escritos, falados, gestuais ou 

simbólicos. Junto a outros educadores e educadoras, vemos-lhe pensar caminhos de 

ação educadora em que também ele se refaz, buscando metodologias que supõem 

fundamentos teóricos e práticos, encontros com outros grupos de brincantes, seminários 

com educadores ligados à cultura popular, e segue caminhos que compõem  interações, 

onde tem lugar a criação. 

Na perspectiva da educação não-formal em que se dá o aprendizado do grupo 

com a vivência do reisado, os saberes se dão em uma relação de mão-dupla – 
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aprendemos e ensinamos entre nós. E um novo sentido para o tempo e o espaço vai 

sendo construído: 

 

O educador social ajuda a construir com seu trabalho espaços de cidadania no 
território onde atua. Esses espaços representam uma alternativa aos meios 
tradicionais de informação aos quais os indivíduos estão expostos no 
cotidiano, via os meios de comunicação – principalmente a TV e o rádio. 
Nestes territórios, um trabalho com a comunidade poderá construir um tecido 
social novo em que novas figuras de promoção da cidadania poderão surgir e 
se desenvolver. (GOHN, 2010, p. 52) 

 
Vamos construindo uma espiral reflexiva que resulta num conhecimento 

compartilhado, a partir da participação na vivência da brincadeira do reisado e do que 

ela vai solicitando de aprofundamento e busca de mudanças que mobilizem a 

continuidade da existência do grupo, reavivados pelo cenário do imaginário desejado 

que se atualiza com os sonhos de cada um. 

 
Mobilizamo-nos em uma realidade pautada numa ação de resistência, que 
resulta em uma intervenção cultural consciente, que se cria através da espiral 
reflexiva. Nesta proposta alternativa aos meios usuais de informação e 
formação, vamos (re-)construindo, pelo desejo, o fragmentado do tecido 
social existente. (Jornal de Pesquisa) 

  

Nesta direção, podemos ver como os educadores sociais descobrem-se ao 

desenvolver práticas de educação não formal significativas, atuando nos marcos de uma 

proposta socioeducativa, onde a produção de saberes faz dialogar culturas locais 

existentes, que passam a re-significar alguns eixos valorativos. Neste fazer dos 

processos de participação consciente, autonomia e emancipação vão tomando lugar pela 

produção de saberes e aprendizagens e dando forma a um caminho de formação para o 

educador social, que se constrói pela experiência prática no contexto social onde atua 

como trabalhador.  

Vivendo uma atualidade em que são utilizados processos de alienação dos 

indivíduos que passam estrategicamente pela via do desejo e da prática exacerbada do 

consumo de bens, mercadorias e mesmo produtos culturais, como mecanismos de 

dominação, a busca e a análise da emancipação se fazem necessárias, mais do que 

nunca. Esta reflexão remete-nos tanto ao campo dos problemas sociais, dos conflitos, 

lutas, violência, como ao campo dos sonhos e desejos de busca de outra sociedade 

possível. 

 
Como um campo de fuga de um cotidiano carregado de obrigações e deveres, 
em que a precisão de suprir carências de várias ordens torna-se imperativa, 
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vejo o educador social abrindo espaços para um território em que há 
circulação de idéias, manifestação de matrizes culturais, novas informações, 
entrelaçadas ao aspecto lúdico do brincar, a potência da arte e do trabalho 
social de educar. Eu via na reconstrução do reisado a busca de juntos 
exercitarmos, no mundo do bairro, nossa capacidade de recriar, refazer, re-
traduzir as condições concretas das vivências cotidianas a partir de outras 
bases, pondo em evidência o brincar coletivo, re-significado pela experiência 
estética que o elabora e que se dá como encontro humano, para além da 
musicalidade, dança, canto e figurino. (Jornal de Pesquisa)  

 
Remeto minhas observações a uma estética da existência residente na produção 

de novos estados de ser engendrados pelo próprio sujeito, que se faz autor de si no 

processo de ser autor de obras (PEREIRA,1986). E retomo a idéia de microestética aqui 

defendida que diz sobre como cada indivíduo se traduz no processo de produção da sua 

subjetividade. Ela refere-se ao modo como lidamos com as forças vivas que atravessam 

a existência singular, desestabilizando e, ao mesmo tempo, gerando outro estado de ser. 

 
A microestética é da ordem do vôo de Ícaro, de Ariadne sem o fio, da caixa 
de Pandora quase sendo aberta. A microestética tem a natureza do risco, do 
investimento no improvável, da aposta no irreversível, na tragédia. Ao tratar 
da microestética, trato da construção de si, da produção de estados de 
singularidade por ação desejante, trato da diferença. Falo do sujeito que 
deseja e cujo desejo nada mais é do que a fervura do poder tornar-se diferente 
daquilo que tem sido, do querer vir a ser. (PEREIRA, 1996, p.127) 

 
A microestética é da ordem do re-fazer a si, ela fala do movimento de produzir-

se em nova figura e mostra-se por caminhos desejantes, de singularização e procuras 

concretas de ser junto a outros. 

Os atravessamentos que nos ocorrem no cotidiano (relações, sentimentos, 

atitudes, posturas) nos compelem à mutação, impulsionando-nos a realizar um 

movimento de mudança de si: desmanchar-se para refazer-se. Determinados por forças 

que nos atualizam, constituímo-nos como figuras prestes a novos desenhamentos. O 

desconforto ou algo que nos desafia, sendo um estado de composição de forças, nos 

leva a produzirmo-nos em nova figura. 

A reconstituição do reisado apresenta-se, como vimos, como este desafio que 

nos mobiliza a desengessarmo-nos, deslocando-nos de um estado de estabilidade para a 

instabilidade, ao percebermos que alguma mudança poderia ser admitida quando 

entramos em contato com nossas processualidades de arte-educadores e brincantes, 

garantindo a possibilidade de fazer advir algo que nos forma e transforma. Afetando e 

sendo afetados por um visível desconforto (o sentimento de que poderíamos 

desestabilizar a invisibilidade do reisado), apelados para o movimento, abrimo-nos para 

o atravessamento em cada um de nós, pela intensidade do acontecimento – a experiência 
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da retomada da brincadeira do reisado – e nesse percurso que também era 

(auto)formador, o educador social anuncia novos modos de existencialidade. 

Neste estado de composição se fazendo e desfazendo, vemos Eudázio e o grupo 

construir possibilidades de interferir na cultura, não se deixando apenas serem levados 

pelas ondas massivas. Esta ação só se dá pelo desejo que se efetiva como autoria de si. 

E foi o que parece ter nos movido: uma ação desejante de interrupção do fluxo 

aparentemente estático da condição em que se encontrava o reisado e suas lembranças. 

Disto trata a microestética: pensar na autoria de si mesmo, reconhecer os campos de 

forças e compreender a nossa capacidade de interferir na composição de si, que implica 

na ação (auto)formadora.  

O reisado, por sua característica de resistência apresentada como a capacidade de 

força no sentido de resistir a um modelo cultural dominante, enfrentar adversidades, 

com sua capacidade de recriação de uma realidade, aproxima-se de um dos modelos de 

movimentos sociais da atualidade, o cultural, e que Gohn (2010) identifica como 

movimento identitário, assim descrito:  

 

Os movimentos identitários (que) lutam por direitos sociais econômicos, 
políticos, e mais recentemente, culturais. São movimentos de segmentos 
sociais excluídos, usualmente pertencentes às camadas populares (mas não 
exclusivamente). (p. 67) 

 

Eudázio e o grupo buscavam, como se viu, através da prática do reisado e de sua 

reflexão, constituir outro tecido social, à medida que tencionava velhas e novas formas 

de viver a cultura, experimentando um espaço de criar no coletivo, com liberdade, 

sentido e significado. É esta a luta e a prática formativa que o movimento identitário do 

reisado do Ancurí exercita em sua estética própria. 
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Figura 46: 

 

Bordado de Dona Dalva 
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 Há final... Um entre palavras (quase conclusão) 

 
Haverá algum lugar onde se juntem as palavras que não quiseram ficar?  

Um reino das palavras perdidas? 
 As palavras que você deixou escapar,  

onde estarão à sua espera? 
(Eduardo Galeano) 

 
Todo esse tempo, vim questionando sobre o que estava a pensar e escrever no 

decorrer desta prática dissertativa, o que me leva a expressar: o que seria de nós se não 

fossem as perguntas formuladas? Busquei por meio delas responder uma questão que 

norteou as trilhas enveredadas, em um movimento interativo (em boa parte do tempo) 

em que escrita e contato espelhavam-se como obra e ato, no instante do fazer, exercício 

criativo meu e de outros, vivenciando a angústia do não saber: como educadores e 

educadoras  apreendem  sua autoformação nos espaços formativos da escola e de 

projetos sociais e como, por meio deles, se desvelam os processos de microestética 

presentes no cotidiano? 

Olhar poeticamente e não apenas cientificamente foi um sentido escolhido para 

levar a mim e aos outros educadores e educadoras a um lugar, outro, adentrando em 

nossas práticas formativas pelo viés de uma microestética, até então intuída, pouco 

conhecida. Buscávamos no caminhar, a participação sensível de cada um e cada uma, 

transformando a si na experiência - estética de sua existência – na medida em que 

enveredando em trilhas de descobertas e entendimentos quanto a autoformação, já nos 

autoformávamos.  

No primeiro capítulo desta pesquisa – sendo o primeiro cenário, propondo 

desvelar experiências do feminino nomeadas como um fazer especial, que compõem 

uma microestética do cotidiano, com mulheres bordadeiras – buscávamos no bordado 

uma interação entre o fazer e o falar. Inseridas na dinâmica de uma ONG, o Projeto 

Criança Feliz, desbravávamos, em um processo de criação singular, descobertas para a 

condição humana do feminino. Pelo envolvimento das mães com a situação, na 

intimidade da ação desaparecia, nesse contexto, a separação entre sujeito e objeto: no 

ato de criar, a palavra e a linha se confundiam, uma invadindo a outra, redesenhando-

nos em um extenso exercício de artesania. 

O tecido, que lembrando a epiderme reagindo ao tato e ao contato com a agulha, 

modela um sentir diverso, um devir, ora mais simples, ora mais complexo que, pelo riso 

do corpo meninando o rosto, aparenta fragmentos pontilhando-se de formas mais 

serenas de ver o todo de que se fala ou se cala.  
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Vimos operar-se uma transmutação pelo afastar-se ou aproximar-se no tempo de 

uma memória alegre ou triste, marcas mobilizadoras que, recuperadas, geraram uma 

nova configuração. A situação vivida criou uma relação direta com o processo de 

produção de subjetividade e de autoralidade, ambos sentidos de que tratam os princípios 

da História de Vida, metodologia aqui utilizada.  

Pudemos ver através da pesquisa que, ao exercitarmos nossa autoralidade 

(fazermos exercícios de autorias) por meio de uma ação (auto)formadora que se 

constitui como microestética do cotidiano, temos uma dialogicidade implícita ou 

explícita, uma vez que pudemos ter um outro presentificado por meio de sua presença, 

ou da sua memória, no caso da roda com as mulheres. 

A pesquisa aponta que a microestética em processos (auto)formativos requer a 

reflexividade como movimento de fazer obras e recriar-se e, nesse contexto, educador e 

educando se educam. Vimos, pois, que a presença da microestética é reafirmada 

referindo-se ao modo como cada uma das mães se organiza enquanto subjetividade, 

numa processualidade em que são atravessadas e atravessam a realidade em um 

movimento contínuo de forças vivas.  

Este trajeto fronteiriço entre o desvelamento de uma dimensão estética de 

constituição do ser se exprimindo pelo fazer a obra e a si – a que aprendemos a 

conhecer como microestética do cotidiano – e um processo de subjetividade 

evidenciado pela potência de diferenciação de si pela reinvenção do ato criativo, me 

remete às idéias lançadas pela artista plástica mineira Lygia Clark (1920-1988), 

concebendo um fazer artístico indissociado de uma perspectiva de mudança de estado 

ou desterritorialização, para o qual a interação verdadeira com o que se está fazendo (ela 

refere-se à obra, ao artista e ao expectador) determina uma prerrogativa propositiva. 

Vemos, que, como num jogo de afinidades, a proposta de Lígia Clark e minha 

experiência com as mães aproximam-se uma da outra: propositivas estivemos, eu e as 

mães do bairro Jardim Iracema, adentradas pelo território da arte, para de dentro de cada 

uma de nós, provocarmos o estímulo à vida, como agentes propositoras de experiências, 

catalisando incursões em direção ao si mesmo.     

Pudemos ver ainda que as complexidades das situações educativas que 

acontecem nestes espaços formativos envolvem diferentes pontos de vista, conflitos de 

valores e antagonismos, diante de suas singularidades, instabilidades, multifaces, 

difíceis de traduzir a partir de um único referencial conceitual. Portanto, entre relevantes 

referenciais teóricos, importante se fez acrescentar o olhar da biociência através dos 
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estudos do biólogo chileno Humberto Maturana, para nos contemplar com a idéia das 

redes de conversações e a dimensão das emoções como orientadoras de nosso viver, 

marcadamente visíveis, não apenas no grupo com as mães, mas também no contato com 

educadores e educadoras durante todo este percurso dissertativo. Aprendizado da 

perspectiva de vida com base matrística apropriando-se de nós.  

Ademais, muitas foram as parcerias que se iam construindo em rede, 

interligando-se umas às outras propiciadas pelos encontros com todos que fazem parte 

do projeto social Criança Feliz. A acolhida, abertura e engajamento da gestão do projeto 

diante da proposta do bordado em grupo, feita e rediscutida em conjunto foram 

fundamentais para urdir um ambiente propício para a (auto)formação, invadindo 

espaços não previstos, como no caso dos quintais, implicando no re-desenhamento das 

subjetividades envolvidas. 

 

Ao bordar com outras mulheres vem a fome de a ninguém nada faltar.  

                                                                                      (Ângela Dumont) 

 
A pesquisa por mim desenvolvida, em parceria com outros educadores e 

educadoras, levou-me de forma bastante singular a ampliar aprendizados referentes à 

autoformação, ao me permitir transitar por mais de um território de pesquisa, quase-

lugares de mim, encontros e desencontros de chegada e acolhida a outros. 

Por transitar no meio do caminho, encontro uma rosa. Rosa é nome de uma 

mulher e foi com ela que, em um segundo cenário, nos propomos a refletir sobre os 

modos como se dão os exercícios de autoria e autoralidade nos quais está imbuída a 

microestética do cotidiano, na escola. Rosa é professora na sala de leitura da escola 

Demócrito Rocha. Esta escola, como outras, evidencia-se como palco de práticas 

organizativas reguladas por dispositivos formais que garantem a sua existência. Nela 

convivem modelos de conduta junto aos processos de instruir, educar e socializar que, 

por sua vez, produzem sujeitos homogeneizados (idéia de uniformidade), fundamentais 

para a sobrevivência da sociedade. Como acontece com o ser individual, as instituições 

também são abaladas pela irrupção de um acontecimento produzido por um conjunto de 

diferenças. A prática refletida na biblioteca da escola, tendo à frente a professora Rosa, 

mostrou promover  o ser diferenciando-se: ser outro consigo mesmo e na interação com 

o outro – condição fundante para a reflexão sobre formação, subjetividade, coletivo e 

autoralidade. 
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Utilizando-se de estratégias de proposição, Rosa trabalha dentro do limite da 

peculiaridade da educação em prática, lançando mão da dimensão artística para gerar 

uma potência mobilizadora do ser em ação, numa perspectiva ético-estético-afetiva, 

transgredindo em processos de criação, com a Arte, para romper com as dimensões de 

fragmentação, hierarquização e homogeneização, fortemente impregnadas em nosso 

cotidiano. Na afirmação dos aprendizados (a)colhidos no coletivo, em todo o seu 

percurso formativo, seja nos movimentos sociais, seja na Associação de Corais Um 

Canto em Cada Canto – celebrado na voz de todos os arte-educadores que comigo 

estiveram  e que por lá passaram, Rosa reafirma sua autoralidade, ex-pondo-se ao re-

criar o cotidiano. Sua prática pedagógica significa um impulso ou possibilidades 

essenciais de um vir a ser.  

Ela se sabe escolhendo ser educadora: um ser que escolheu educar como forma 

de produzir a si mesma no processo de (auto) formação. Neste caminho de escolhas, 

Rosa demonstra saber que ou adere-se a estereótipos para proteger-se ou recusa-se a 

esses modos dominantes para produzir algo diferente das lacunas e quase-lugares de 

onde novas formas se recuperam. 

Em desalinhos e re-alinhos de si, onde vida e arte não se alienam, Rosa escolhe a 

autoria em experimentar inventando o novo. Para ela, criar é existir, afinal, importa o 

processo criador visto como um processo de crescimento contínuo. Porém, criar não 

significa poder fazer tudo livremente, fazer qualquer coisa a qualquer momento. Criar 

também significa criar a si em um movimento de auto-descoberta das próprias 

limitações e possibilidades, inclusive, do uso da intuição como potente fonte de 

conhecimento. Rosa reconhece que numa constante e nem sempre doce aprendizagem, 

interligam-se aspectos múltiplos e muitas vezes divergentes entre si que, por sua vez, 

integram-se gerando uma nova síntese.  

Esse processo em que se dá a compreensão do ser sobre si, em níveis crescentes 

de entendimento, corresponde à base para o aparecimento de novas possibilidades de ser 

e criar. Assim vimos acontecer com Rosa no contexto da biblioteca escolar: criar e viver 

caminham juntos, com toda a beleza e a dor que ambos comportam. É dessa forma que 

ela vem encontrando os sentidos que orientam sua autoralidade e a estética do seu que 

fazer. 

Assim, no caso dessa experiência que acontece em um espaço formal, a pesquisa 

aponta que um movimento de autoralidade, expresso por fazeres artísticos, para alcançar 

inteireza, pode ser mediado pelo exercício da microestética, como parte de um processo 
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formador que põe em jogo a existencialidade da pessoa em seus diversos âmbitos de 

atuação na vida. Vimos que a experienciação com a microestética realiza a conexão 

entre educação popular em seus núcleos críticos e o cotidiano escolar, ao trazer os 

extratos da vida do educador e da educadora para serem elaborados reflexiva e 

esteticamente. 

A pesquisa mostra ainda que, para o exercício de processos de autoralidade, 

apesar dos limites e adversidades que dificultam sua conquista, se faz necessária a 

articulação com outras experiências e grupos, no sentido de fortalecer os processos de 

diferenciação de si. Conquistar a autorização parece ser o caminho propício para se 

viver um processo de autonomização na formação. 

Foi também com Rosa, em nossa condição de aprendentes que, nestas trilhas 

dissertativas, viemos “brincando” para um derradeiro possível lugar de (re)criação: o 

terreiro do reisado do Ancurí. 

 

Eu só falo arrodeando.  
Não sei se é porque as trilhas sertanejas são assim. 

(Ariano Suassuna ) 
 

Repensar a nossa formação de educadores me leva necessariamente a considerar 

a processualidade de nossa condição humana, inseridos em práticas coletivas que 

colaboram na construção da subjetividade. Para avançar neste terceiro cenário de 

formação, com o objetivo de descortinar os percursos relevantes que se tecem na 

trajetória de construção autoformadora dos educadores que atuam em um projeto 

social, em meio à experiência cultural e estética de reconstrução da brincadeira de 

reisado, fomos desvendando como se constitui e se constrói o educador social dentro 

desta prática cultural, como elabora este sujeito seu conhecimento e suas ações, 

tomando-se como importante agente prescritor, capaz de contribuir objetivamente para a 

manutenção ou a transformação dos sentidos dos processos de subjetivação, tendo por 

mediação a prática brincante do reisado. 

As práticas institucionais caracterizam-se pelo movimento de unificação e 

reificação dos modos de existir. Seguir modelos que deram certo parece uma prática 

institucionalizada, de uma demanda que também se institucionaliza, dispensando o risco 

pelo movimento de busca de algo novo que possa surgir. Perseguir a idéia de 

reconstituição de um reisado significou seguir uma ordem contrária a que 

institucionaliza formas e princípios de ser; representou para nós, educadores e 
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educadoras envolvidos, estando em um processo de (auto)formar-se, seguir  por um 

caminho desejante, um possível devir, algo que não se conhecia sendo re-encontro, algo 

que inspirava um caminho de alegria. Isto se deu através de uma experiência estética em 

uma linguagem expressiva diferenciada, propiciadora de nossa formação, pois, ampliar 

os recursos para uma leitura e compreensão da realidade complexa formada por 

antagonismos nos levou a apreendê-la pela dimensão do brincar em seu contexto 

múltiplo e singular de intervenção no coletivo.     

O corpo, nesta experiência de busca do ser em alegria, mostrou-se como 

evidente afluxo de nossas sensações, emoções captadas para além da percepção, pois 

que esta se sobrepõe ao visível, reafirmando a necessária urgência humana e 

epistemológica de dar vazão ao movimento do corpo, em sua potência integradora, tão 

repudiada nestes tempos de fazeres ditos contemporâneos. 

Vimos através da pesquisa que nos espaços não-formais, como no caso do 

projeto social que acolhe a experiência do reisado, a associação Santo Dias, parece ser 

fundamental a vinculação do educador social às experienciações da cultura local e o 

exercitar-se em redes sociais, quando os percursos podem ser mediados pela 

microestética do cotidiano. Nesta direção, podemos ver como os educadores sociais 

descobrem-se ao desenvolver práticas de educação não-formal significativas, atuando 

nos marcos de uma proposta socioeducativa, a partir da qual a produção de saberes faz 

dialogar culturas locais existentes que passam a re-significar alguns eixos valorativos.  

Neste fazer, os processos de participação consciente – autonomia e emancipação 

– vão tomando lugar pela produção de saberes e aprendizagens e dando corpo a um 

caminho de formação para o educador social, que se constrói pela experiência prática no 

contexto social onde atua como trabalhador. 

Por fim, em todos os três cenários pesquisados, envolvendo escola e projetos 

sociais, este estudo pôde fazer perceber que a microestética do cotidiano proporciona 

que o trabalho com a artisticidade dos sujeitos educadores possa ser vivido como 

possibilidade de singularização do ser, o que reverte para maior liberdade e ação 

autoral, portanto formativa. 

A microestética como forma de (nos) fazer no mundo torna-se mais clara: 

formar-se em prática é uma escolha, assim como é uma escolha o lugar e as pessoas 

com as quais vamos constituindo nossas subjetividades, motivados a perseguir em 

movimentos que nos diferenciam, nossas singularidades.   
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No contexto do reisado, um brincante menino – Eudázio – junto com outros arte-

educadores e arte-educadoras, além de tantos outros brincantes, como Domar e Nilo, 

ajudaram na pesquisa de nossas próprias experiências, nesta busca coletiva de dar 

visibilidade ao reisado para descobrir que a reflexão sobre a prática é ela mesma uma 

prática de formação. O reisado do Ancurí hoje caminha mais firmemente. Neste 

momento, estão acontecendo oficinas de voz e canto e confecção de um novo figurino 

com seus componentes, nos quais alegremente eu me incluo, não só como uma 

educadora que brinca, mas como alguém que colabora com a construção de um percurso 

de desejos. 

Para finalizar, mesmo que temporariamente, esta longa conversa, reconheço que, 

de toda a trajetória destes processos de compreensão de nosso curso de crescimento 

como educadores e educadoras autoformando-se, fica a confiança re-estabelecida no 

que podemos ser e fazer. Os sentidos que eu trazia da escola e de todas as outras 

experiências foram os mesmos que me levaram à construção de um caminho legítimo de 

pesquisa, que se refere a experiências autênticas, originais, vivenciais. Perceber e 

refletir sobre os contextos formativos que acontecem fora do âmbito acadêmico com as 

pessoas que os constituem, pelo olhar de uma educadora que também os habita, foi o 

que me diferenciou, (auto)formando-me nestes tempos da pesquisa, portanto auto-

biográfica e permitindo-me participar de uma invenção imbricada com a reinvenção da 

existência, incorporando a minha subjetividade. Escolho, portanto, como parte desta 

subjetividade, quase concluir falando de amor, caro e precioso tempero para nossos dias 

presentes, pesquisantes e vindouros:  

 

De amor nestes tempos de contemporaneidade, não sei ao certo, de tão 
pequenos que somos gente. Convém sentir o corpo e de como ele responde 
aos estímulos que vem daí, do caminho, do que se faz, do como se faz e do 
que se descobre. Encontros que vão protegendo a gente da solidão dos 
homens e das mulheres e neles se vão descobrindo lugares de cheiros que 
seguram a pessoa-mulher aprendente e a lembrança destes lugares possíveis 
de se estar e se achar te leva sempre a voltar mais uma vez e mais outra. 
E nesse caminhozinho que se deixa aparecer, fazendo de conta que não se 
está vendo, pode-se descobrir algo que nem sempre se sabe dizer com as 
palavras, talvez se diga bordando: que na vida, a de todo dia, cabe o gosto de 
olhar, de pegar, de cheirar, de constituir-se esteticamente em comunhão. E 
apenas em comunhão. É neste perene reestruturar-se – recriando-se – que se 
reencontra a intensificação do viver. (Jornal de Pesquisa) 
 
 
Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra 
verdadeira seja transformar o mundo. (Paulo Freire) 
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