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RESUMO: Este artigo apresenta algumas reflexões sobre uma investigação realizada no 
Programa de Doutorado em Artes y Educación da Universidade de Barcelona – Espanha. 
Procuro entrecruzar diferentes momentos relativos à experiência investigativa à medida que 
explicito alguns elementos relevantes para a realização da tese: a perspectiva narrativa 
combinada a aspectos da investigação etnográfica, como caminho metodológico; o espaço 
de educação não formal (atelier de cerâmica) como possibilitador de narrativas; e as 
identidades femininas, temática que norteou toda a discussão proposta na tese doutoral.  
 
Palavras-chave: narrativas, identidades femininas, educação não formal em artes. 
 
 
RESUMEN: Este artículo propone algunas reflexiones sobre una investigación realizada en 
el Programa de Doctorado en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona – España. 
Busco entrecruzar diferentes momentos relativos a la experiencia investigativa a la vez que, 
exploro algunos de los elementos relevantes para la realización de la tesis: la perspectiva 
narrativa articulada a la investigación etnográfica, como camino metodológico; el espacio de 
educación no formal (taller de cerámica) como favorecedor de narrativas; y las Identidades 
Femeninas, temática que direccionó las discusiones propuestas en la tesis. 
 
Palabras clave: narrativas, identidades femeninas, educación no formal en artes 
 
 
 
Notas Iniciais 

Na escrita do artigo que segue, busco apresentar algumas questões que permearam 

o processo investigativo que se desenvolveu a partir de minha inserção em um 

atelier de cerâmica, onde inicialmente frequentava como aluna para fazer cerâmica. 

Mas, logo no início, tive minha atenção voltada para as discussões que ocorriam 

neste espaço, sobretudo, em como os diálogos e fazeres de um grupo de mulheres 

poderiam resultar em objeto de estudo para minha investigação doutoral.  

Assim, considerando os diálogos, as narrativas, os fragmentos das histórias 

contadas e vividas por mulheres de diferentes idades, de diferentes contextos e de 

variadas vivências, participantes em um atelier de cerâmica, em um Centro Cívico, 

situado em um bairro da cidade de Barcelona, Catalunha, Espanha1 e tendo como 

perspectiva metodológica a investigação narrativa combinada a aspectos da 

investigação etnográfica, foi que esta investigação se desenvolveu.  
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A discussão central nesta investigação situou-se nas observações sobre os tipos de 

reflexões e narrativas sobre identidades femininas que poderiam emergir em um 

contexto de educação não formal de “fazeres ou de práticas artísticas”2 com 

cerâmica.  

O entrelaçamento entre identidades femininas, a educação não formal e as 

narrativas se constituiu como um desafio em minha caminhada, por serem campos 

que individualmente possuem uma natureza complexa e que exigem 

aprofundamento teórico para o seu entendimento e que eram praticamente 

desconhecidos e não figuravam no meu repertório até o momento de iniciar esta 

jornada.   

Com o tempo fui percebendo que estas escolhas não eram nada mais do que o 

reflexo das preocupações que eu trazia na minha bagagem. Indagações a que eu 

não havia dado muita importância até aquele momento, mas que devido às novas 

experiências, sobretudo a de viver em um país estrangeiro, de estar inserida em um 

contexto novo, com outros códigos, referenciais e problemáticas foram se tornando 

latentes e adquiriram especial significação para serem pensadas e discutidas nesta 

investigação. 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar como ocorrem os fazeres ou práticas 

artísticas, desenvolvidos num espaço de educação não formal (atelier de cerâmica), 

frequentado por um grupo de mulheres e verificar se esse espaço oportuniza as 

reflexões e narrativas - fazer(se)es – sobre identidades femininas.  

A partir deste objetivo geral, geraram-se objetivos específicos: visibilizar as histórias, 

diálogos e fazeres que surgiam em meio às atividades produzidas no atelier;  

perceber de que forma este espaço de convívio coletivo repercute nas concepções 

sobre identidades femininas destas mulheres, os fazer(se)es3; observar como as 

narrativas (orais e visuais) construídas individualmente e coletivamente articulam-se 

com o cotidiano; verificar que tipo de fazeres ou práticas artísticas ocorriam no 

atelier de cerâmica; refletir sobre como se constitui a trama entre ensino da arte, 

educação não formal e as Identidades Femininas. 
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Consolidar os objetivos investigativos foi uma parte importante no processo de 

realização desta pesquisa, eles foram sofrendo alterações, ajustes e mudanças à 

medida que o aprofundamento teórico, a coleta de materiais e a minha relação com 

as investigadas foi sendo construída e fortalecida. Da mesma forma, o 

aprofundamento teórico foi fundamental para a compreensão da singularidade das 

narrativas que iam sendo produzidas e como elas poderiam ser articuladas com as 

questões que poderiam emergir sobre identidades femininas em um atelier de 

cerâmica, um espaço supostamente caracterizado por possibilitar vivências e 

práticas artísticas não formalizadas ou não institucionalizadas. 

Em termos conceituais e para um maior aprofundamento das questões 

desenvolvidas nesta investigação, optei por considerar os fazeres ou práticas 

artísticas, realizadas no atelier de cerâmica, a partir de uma perspectiva da 

educação não formal, (Trilha, 1996; Garcia, 2005, 2006, 2008; Merchén, 2006; 

Gadotti, 2005; Ghon, 2008) por entender tais práticas e a dinâmica que existe em 

um atelier como uma possibilidade de construir conhecimento de forma colaborativa 

e compartilhada, em que as relações humanas e as práticas sociais podem estar 

atreladas ao processo de reflexão sobre as ações cotidianas. 

Por sua vez, o conceito de identidades femininas foi explorado a partir de uma 

perspectiva cultural, por acreditar que os discursos produzidos, as narrativas e 

relatos constituem-se como elementos significativos para o seu entendimento, 

estando relacionados com o contexto investigado. O entendimento deste conceito é 

constituído por significados relacionados aos processos de identificação (Hall, 2005; 

Braidotti, 2004; Louro, 2000; Silva, 2000; Scott, 1993) que concebe a identidade 

como algo móvel e instável.  

A investigação narrativa (Connelly y Clandinin, 2008; Bolívar,1998; Larrosa, 1995), 

por sua vez, caracteriza-se como um enfoque que se diferencia dos modos 

tradicionais de analisar e descrever experiências e vivências através de relatos. Ela 

designa uma maneira em que se pode construir e reconstruir a experiência 

investigativa mediante um processo reflexivo no qual o investigador, narrativamente, 

busca contar a história sobre as vidas relatadas. 
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O debate e as reflexões sobre como outras mulheres pensam as questões 

referentes às identidades femininas foi um aspecto que despertou minha atenção. 

Este interesse acentuou-se, à medida que novas experiências investigativas e 

também de cunho pessoal foram sendo permeadas por esta temática. 

Neste sentido, as relações entre o saber pessoal e o teórico tornaram-se um aspecto 

de grande relevância ao estarem combinados a abordagens investigativas que 

possibilitaram uma aproximação com valores construídos ao longo dos tempos e 

que estão subordinados ao contexto social, cultural e histórico em que as pessoas 

vivem. De certa forma conhecer e determinar estes espaços possibilita o 

reconhecimento do outro e de como ele se vê dentro de sua própria história.  

Desatando nós e construindo laços: a metodologia investigativa 

Nunca pensei com muito afinco que havia outras maneiras de investigar diferentes 

da que eu trazia na minha bagagem antes de iniciar o doutorado. Para mim, 

investigar era mergulhar no desconhecido, era desvendar um mistério, era contar 

uma história. Nunca achei que o “como” pudesse receber tanta atenção e até 

mesmo mudar os preceitos que possuía. Mas foi ainda durante a realização de um 

seminário do curso de doutorado que estabeleci meu primeiro contanto com a 

investigação narrativa, um dos momentos que considero crucial para as minhas 

escolhas posteriores, pois modificou meu entendimento e minhas relações com o ato 

de investigar.  

Situada dentro da matriz qualitativa, a investigação narrativa baseia-se tanto nas 

experiências vividas como também na educação, podendo ser considerada tanto 

como fenômeno investigado - ao relato oral ou escritos das participantes, seus jeitos 

de fazer, suas posturas - mas também, como método - os modos de recordar, 

construir e analisar os fenômenos narrativos.  Busquei construir uma estreita relação 

na dinâmica entre “investigadora” e “investigadas”, o que possibilitou uma interação, 

focalizada no contexto e na realidade em que os relatos e narrativas foram 

produzidos.  

La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación 
educativa es que los seres humanos somos organismos contadores 
de historias, organismos que individual y socialmente, vivimos vidas 
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relatadas.  El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la 
forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. De esa 
idea general se deriva la tesis de que la educación es la 
construcción y la reconstrucción de historias personales y sociales; 
tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y 
también personajes en las historias de los demás y en las suyas 
propias (…) (Por eso) entendemos que la narrativa es tanto el 
fenómeno que se investiga como el método de la investigación. 
(CONNELLY Y CLANDININ, 2008, p.11 -12). 

Como contamos nossas experiências, como selecionamos informações sobre nós 

mesmos em cada situação que se apresenta como nossas histórias geram outras 

histórias: a narrativa situa-se como prática social em que, ao contar ou ouvir 

histórias, vamos construindo identidades e subjetividades, aonde se vão situando 

nossas experiências no contexto de mundo. Assim, nossas vidas passam a ser 

constituídas por muitas histórias e dentro deste complexo jogo narrativo damos 

sentido a quem somos, pois o “quem sou eu” não está em minha essência, não é 

algo que eu descubro e sim, é algo que fabrico, construo, modifico ou até mesmo 

invento, dentro de uma polifonia de conversações permeadas de narrativas que é a 

vida.  

Constituímos assim, um entrelaçamento em que vamos costurando nossas histórias 

com as histórias de outras pessoas, as suas histórias com as quais passo a me 

relacionar, passam a fazer parte de minha história também. Neste sentido, Larrosa 

(2002) nos explica que as pessoas de forma individual encontram-se imersas em 

estruturas narrativas que as antecedem e que posteriormente se fazem presentes 

em suas próprias construções, organizando sua existência, cobrando sentido e 

significado em sua vida. 

¿Y, para esa transformación, para ese alivio ¿acaso contamos con 
otra cosa que con los restos desordenados de las historias 
recibidas? Y eso que llamamos autoconciencia o identidad personal, 
eso que, según parece, tiene forma esencialmente narrativa, ¿no 
será quizá la forma siempre provisional y a punto de derrumbarse 
que le damos al trabajo infinito de distraer, de consolar o de calmar 
con historias personales aquello que nos inquieta? (LARROSA, 
1995, p.193). 

As histórias que contamos ou ouvimos passam a fazer parte de nossa história, 

situando quem somos e quem são os outros, definindo assim, as identidades4 (sexo, 

raça, gênero e assim por diante) onde construímos nossa subjetividade a partir das 
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formas linguísticas que empregamos. Na verdade, encontramos aqui dois lados de 

uma mesma moeda, a produção discursiva em que nos construímos como sujeitos e 

também onde muitos “estereótipos” são erroneamente construídos e passam a fazer 

parte de nosso repertório de conceitos. 

Mas foi a intensificação de minha inserção no campo onde passei a considerar que a 

pesquisa poderia valer-se de outras possibilidades metodológicas que combinadas à 

investigação narrativa gerariam novos matizes proporcionando maior profundidade 

aos materiais coletados, assim, as observações participantes (inserção direta do 

investigador no contexto estudado), o diário de campo e notas de campo 

(instrumentos específicos da investigadora em forma de anotações e gravações) 

adquiriram um caráter também etnográfico. As notas de campo foram a cada 

encontro sendo transformadas em relatos que auxiliaram na construção de uma 

memória da pesquisa, também realizei entrevistas semiestruturadas com algumas 

das participantes, bem como, a gravação em áudio de algumas sessões e o registro 

fotográfico.   

Percebi que ao articular pigmentos e matizes destas perspectivas investigativas, 

teria em mãos um repertório mais extenso de estratégias e que me propiciariam 

aproximar-me e explorar as narrativas, o campo e inclusive, a posterior escritura da 

tese de forma mais maleável, flexível e abrangente. 

Quando iniciei as leituras sobre etnografia, já vislumbrava alguns pontos de 

tangência entre ela e a investigação narrativa, por entender que essencialmente 

todas as investigações etnográficas são narrativas, no entanto nem toda 

investigação narrativa é etnográfica, já que para sê-lo é necessário um olhar 

complexo sobre a vivência intensa, sobre a cultura e os fenômenos sociais. 

Hacer etnografia es como tratar de leer (em el sentido de “interpretar 
um texto”) um manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de 
incoherencias, de sospechas enmiedas y comentarios tendenciosos 
y además escrito, no em las grafias convencionales de 
representación sonora, sino em ejemplos volátiles de conducta 
modelada. (GEERTZ, 1995, p. 24).  

Ver a cultura como um manuscrito ou como um texto rico de sinais e signos, que 

precisa ser lida nas entrelinhas, nas lacunas e espaços que podem estar cheios ou 
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vazios, uma narrativa que se constrói de matéria e de movimento, propicia uma ideia 

bastante complexa do significado de uma investigação etnográfica. 

Um dos pontos importantes na investigação etnográfica se centra na observação e 

participação do investigador no campo, este tipo de investigação, requer ações que 

exigem uma dose certa de equilíbrio, aprendizagem, deixando que as convicções 

pessoais e culturais se desconstruam, ou até mesmo se desorganizem pelo 

contexto, que no caso, eu não sabia muito bem como manejar, confirmando o que 

comenta James Clifford (2001, p. 41).  

La observación participante obliga a sus practicantes a 
experimentar, en un nivel tanto intelectual como corporal, las 
vicisitudes de la traducción. Requiere un arduo aprendizaje del 
lenguaje, y a menudo un desarreglo de las expectativas personales 
y culturales.  

Neste caso, o autor afirma que a observação participante exige qualidades de 

taquígrafo, que oscila continuamente entre o “dentro” e “fora” dos acontecimentos. 

Neste movimento constante, encontrei-me tentando dar conta daquilo que meus 

sentidos percebiam e ao mesmo tempo, dar sentido para aquilo que acontecia, 

preenchendo de significados e os relacionando a contextos mais amplos. Desta 

maneira, conforme Clifford (2001), os acontecimentos particulares adquirem um 

significado mais profundo ou mais geral e, segundo esta visão, se a observação 

participante for tomada no sentido hermenêutico, ela poderia atuar como um diálogo 

entre a experiência e a interpretação.  

As ideias expostas por Rockwell (1987) traduzem com certa exatidão ao dizer que 

“Os caminhos percorridos são construídos no próprio andar da pesquisa, 

dependendo, dentre outros fatores, da interação pretendida, do objeto que se 

constrói e das concepções dos sujeitos e do próprio pesquisador”. (apud VIÉGAS, 

2007, p. 105). 

A partir destas afirmações vemos que uma investigação, sobretudo etnográfica, 

desenvolve-se partindo de todo o contexto implicado, onde tanto investigador como 

investigado vão pouco a pouco estabelecendo e construindo caminhos para que se 

possam caminhar. 
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Levando em conta o caso escolhido para ser investigado, um grupo de mulheres 

num atelier de cerâmica, acredito que uma aproximação etnográfica se fez 

necessária pelo interesse central em perceber como este grupo de mulheres 

construía suas relações, como se comportava e atuava dentro de um cenário 

pequeno, um espaço relativamente homogêneo. 

Outro aspecto relevante para considerar um olhar etnográfico para esta pesquisa foi 

o longo período de tempo de exposição ao campo investigado (de maio de 2010 a 

abril de 2012), sendo este tempo, não só de coleta de materiais, mas, também com 

outras finalidades, já que o convívio no espaço do atelier transcendia para laços de 

amizade e convívio social fora dos muros do Centro Cívico. 

Também, outro ponto importante que faz parte do cenário investigado diz respeito à 

posição que os relatos dos sujeitos ocuparam e como tratei de alcançar conhecer 

suas histórias, levando em conta a subjetividade e, ao mesmo tempo, o fato de tratar 

de pessoas e de suas vidas cotidianas, seus fazeres como marcas de identidades. 

Os relatos e narrativas são considerados como fragmentos que pertencem a uma 

corrente incessante, que pertencem a um tempo-espaço, que são singulares e por 

isso precisam ser explorados com requintes de ética e cuidado. 

A escolha de construir uma metodologia investigativa articulada a duas perspectivas, 

a narrativa e etnográfica, foi um caminho bastante complexo, mas ao mesmo tempo, 

simplificador. Se por um lado conhecer estas diferentes perspectivas requer 

aprofundamento e familiaridade, por outro, transitar por suas vias podendo 

estabelecer conexões, criar encaixes e recortes possibilitou-me montar um cenário 

com maior riqueza de detalhes, de nuances e matizes. 

Um dos motivadores desta tomada de decisão foi o texto de Measor e Sikes (2004) 

que, embora tratando de histórias de vida, possibilitou fazer uma inferência em 

relação às narrativas, quando explicita que na trama social existe uma corrente 

incessante de pessoas que interatuam e este constante movimento de ações 

conjuntas são partes intrínsecas desta trama.  

Utilizando as palavras de Plummer, as autoras explicam que “Narrar la propia vida 

es um proceso incesante, fundamentado empíricamente, de construcción de uma 
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verdad cambiante” (apud, MEASOR E SIKES, 2004, p.272) e por isso, percebo 

também, as particularidades e riquezas que o contexto investigado oferece por 

observar que não é em busca de uma verdade absoluta que estou atrás e, sim, de 

aproximar-me e de conhecer vidas que poderiam ser de qualquer outra pessoa, mas 

que são estas por fazerem parte de um espaço e  tempo específico que é o “aqui e 

agora”. 

As reflexões metodológicas foram constituídas de maneira flexível e 

articuladas, apoiando-se nas contribuições da investigação narrativa e em alguns 

aspectos da etnografia que, tanto na dimensão teórica, como também pessoal, 

podem ser consideradas um divisor de águas e um marco em minha maneira de 

posicionar-me frente a uma investigação, de enfocar a coleta de materiais, de 

transitar no campo, e, sobretudo, a maneira de construir relações com as 

participantes/colaboradoras. 

Um espaço de educação não formal como possibilitador de narrativas: o atelier 
de cerâmica 

Quando pensamos em educação e ao mesmo tempo, identificamos diferentes 

tipologias ou modalidades para ela, indubitavelmente, estamos levando em conta 

que a educação é um processo pelo qual todos nós, em determinado contexto ou 

momento, passamos e que estão ora mais explícitos, ora implícitos em nosso 

cotidiano.  

Em um sentido mais amplo, a educação é considerada como um processo que 

inscreve o ser humano em uma esfera de interação, que nasce primeiramente nas 

nossas casas, no contato com as pessoas que estão em nosso entorno, com quem 

convivemos e com quem aprendemos as primeiras noções de mundo e, 

posteriormente, ao nos inserirmos no contexto de educação formalizada por meio de 

instituições de ensino.  

Dentro das perspectivas educativas, podemos dizer que a escola sempre teve lugar 

privilegiado e, em muitos casos, sendo um sinônimo do que significa educar. No 

entanto, num panorama muito heterogêneo que se tem hoje, o sentido de educação 

ganhou um espaço e um papel muito mais amplo e significativo na sociedade. 
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Atualmente não é só a escola que educa, pois esse papel passou a ser disputado 

com espaços/mecanismos concorrentes que podem se apresentar muito mais 

sedutores e sagazes.  

Este novo mundo, exige também novas posturas e por consequência disso, a 

educação (antes propriedade exclusiva do sistema escolar) vem sendo ampliada de 

forma a ultrapassar os muros das instituições (e da educação formal5) para estar 

também, em espaços onde a educação pode acontecer de uma maneira informal6, 

ou ainda não formal. 

A Educação Não Formal propõe outro modo de estabelecer relações entre o ensino 

e a aprendizagem que em muito, está vinculada com as práticas dos saberes e 

fazeres no cotidiano, vistas com outra importância. As relações entre educador e 

educando também se estabelece de forma diferente, o que proporciona um espaço 

educativo mais aberto e relacionado às necessidades sociais e culturais dos grupos 

ou comunidades. 

A Educação Não Formal é mais difusa, menos hierárquica e menos 
burocrática. Os programas de Educação Não Formal não precisam 
necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de 
“progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, 
conceder certificados de aprendizagem. (GADOTTI, 2005, p.2). 

Conforme Ghon (2008), categorias como espaço, tempo e conhecimentos a serem 

desenvolvidos, adquirem outra dimensão, porque são flexíveis e estruturados de 

forma a atender às necessidades de quem os procura, pois a abordagem dos 

conteúdos se flexibiliza de acordo com os interesses do grupo. “Assim o espaço 

também è algo criado e recriado segundo os modos de ação previstos nos objetivos 

maiores que dão sentido ao fato de determinado grupo social estar se reunindo” 

(GHON, 2008, p. 101).  

Genericamente, Trilla (1998) também aponta que a Educação Não Formal se orienta 

por metodologias próprias de ensinar e de aprender, com educandos e educadores 

característicos, com conteúdos funcionais e adequados ao grupo a que se destina, 

com espaço e tempo flexíveis, com gestão e financiamento de diferentes fontes. 
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Os fazeres ou práticas artísticas realizados no atelier de cerâmica foram incluídos 

dentro da modalidade de educação não formal por serem relacionadas ao conceito 

mais básico desta modalidade, que é a questão da flexibilidade em sua estrutura e 

organização em espaços não institucionalizados, no caso, um atelier de cerâmica. 

Como modalidade educativa ela se apresenta através de uma estrutura mais difusa, 

menos hierarquizada e burocrática, se comparada à educação formal. As atividades 

e práticas que se enquadram nesta modalidade não precisam seguir 

necessariamente um sistema sequencial de “progressão” e sim, privilegiar o 

desenvolvimento e os avanços que cada participante obtém, respeitando o seu ritmo 

e o seu tempo. Além disso, o atelier de cerâmica se caracterizou como um espaço 

de construção de subjetividade, de práticas artísticas e de formação de 

conhecimento em arte, mas também de vivências sociais.  

Paralelamente ao ato de “fazer cerâmica” foi percebido que também se estabeleciam 

relações de conhecer e de aprender, o que segundo Garcia (2008), na educação 

não formal o jeito de organizar e de acontecer as relações do processo ensino-

aprendizagem entre educando/educador é diferenciado, onde todo o processo de 

conhecimento possui o entrelaçamento das ações “da prática, dos saberes e dos 

fazeres cotidianos”. 

Neste sentido, a educação não formal é um campo que se ajusta à situação em que 

o aprender e o saber ocorre por outras vias, um caminho que entrelaça o 

conhecimento, mas que deixa espaço para que as perspectivas individuais 

floresçam e articulem-se de maneira maleável à realidade de cada pessoa, onde os 

saberes cotidianos e os conhecimentos específicos, (no caso, a técnica cerâmica) 

ocorram em meio a trocas de informações, vivências, experiências que resultam na 

ampliação do universo de conhecimentos dos envolvidos. 

A relação que estabelecida entre a educação não formal e a cerâmica, possui ainda 

outro vértice, que é a possibilidade de desencadear a discussão sobre uma série de 

questões que pertencem ao cotidiano e que, muitas vezes, estão à margem dos 

debates acadêmicos. Questionar que tipo de narrativas e reflexões sobre 

Identidades Femininas poderiam emergir em um contexto de um atelier de cerâmica, 

frequentado por mulheres, nada mais é que a tentativa de aproximação às 
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perspectivas de mulheres que muitas vezes permanecem reclusas em seus 

cotidianos, atreladas a um universo criado para elas e não por elas. 

No âmbito desta investigação, o atelier de cerâmica era um espaço feminino, tanto 

por ser frequentado somente por mulheres, mas também, porque de certa maneira, 

estas mulheres acabaram fazendo deste espaço e do trabalho com a cerâmica uma 

espécie de extensão de suas casas, estabelecendo assim, uma relação de 

familiaridade e intimidade. 

A cerâmica servia como mediadora e um modo de construir narrativas, enquanto as 

mulheres se ocupavam de modelar o barro, de encontrar formas em meio à textura 

da argila, iam também construindo relatos e narrativas sobre a vida, dividindo 

pensamentos e sentimentos, lembrando episódios e passagens ou simplesmente 

compartilhando as impressões sobre o cotidiano. 

Partindo destas considerações, dois pontos importantes passaram a receber 

atenção: as questões envolvendo o público/privado e a visibilidade/invisibilidade que 

as ações realizadas naquele espaço poderiam revelar.  

Passei a dar-me conta de uma relação muito mais profunda entre a vida privada 

destas mulheres e o atelier de cerâmica como vida pública, ou espaços de 

invisibilidade versus espaços de visibilidade. Segundo Certeau (1994), existe um 

espaço de “invisibilidade social” que muitas das mulheres que conhecemos ou que 

somos vivem, por isso é corriqueiro a busca por espaços repletos de atos que 

preenchem uma parte daquilo que nos constitui. Tais espaços denunciam uma 

ordem cultural, dentro da sociedade em que vivemos, eles podem não ser 

materializados por espaços físicos e sim por meio de ações repressivas e muitas 

vezes silenciosas que coíbem o desenvolvimento do ser em sua plenitude. 

Fui percebendo que ir ao atelier, significava uma prática social importante para cada 

uma das mulheres, era um espaço de falar sobre suas perspectivas, compartilhar 

ideias, trocar opiniões, de ouvir e ser ouvida, e o “fazer cerâmica” sempre se 

mostrou como um elemento importante, mas, muitas vezes, duvidava que ele fosse 

o real sentido para cada uma daquelas mulheres estarem ali.  
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Foi possível considerar que o atelier de cerâmica se constituiu em um espaço no 

qual as mulheres também iam fazendo-se, em meio aos fazeres ou práticas 

artísticas em cerâmica, encontravam espaços para compartilhar suas alegrias e 

tristezas, encontravam apoio e compreensão, escutavam-se mutuamente, 

aprendendo, trocando e crescendo, enquanto pessoas. Constituía um espaço que 

aliava o fazer cerâmica, enquanto atividade manual e intelectual, à reflexão sobre 

suas vidas e sobre o mundo, resultando no(s) fazer(se)es. 

Considerações finais 

Quando estruturei esta proposta investigativa, focalizei como tema de interesse as 

questões que envolviam as identidades femininas. No entanto, no decorrer desta 

investigação, fui percebendo que mais que o processo de conhecer-se, ou conhecer 

as perspectivas a respeito das identidades das mulheres do atelier, existiam outros 

processos de conhecimento que são inerentes à própria capacidade humana. Foi 

então que a educação não formal, enquanto campo capaz de possibilitar inúmeros 

desdobramentos adquiriu maior relevância e passou a compor um dos vértices deste 

trabalho investigativo, somando-se às narrativas e às identidades femininas. 

Articulado às prerrogativas básicas da educação não formal, o atelier de cerâmica 

apresentou como peculiaridade a capacidade de fomentar e estimular cada uma das 

mulheres frequentadoras daquele espaço de encontro, de conversa, de convivência, 

de fazer cerâmica, também de narrar suas vidas, de desvelar seus posicionamentos 

e refletir sobre suas identidades femininas e, ainda, como um espaço de aprender e 

de ensinar, de troca de saberes, de pesquisa, na orientação e aprendizagem do uso 

de diferentes materiais em cerâmica. 

O atelier de cerâmica consolidou-se como um espaço de resistência e de reflexão 

sobre as identidades femininas, por possibilitar que este grupo de mulheres 

construíssem novas narrativas e exercitassem formas de pensar sobre suas vidas e 

sobre suas identidades. Constituiu um espaço de crescimento interior, onde o 

conhecer-se também se articulava com o conhecimento de mundo, tanto de coisas 

especificas, como também genéricas, que permeavam a vida cotidiana e que são 

necessárias para que as pessoas vivam de forma mais consciente e reflexiva. 
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Ainda, constituiu-se como um espaço agregador, democrático, de convivência e de 

respeito às posições do outro, onde as trocas e relações ocorrem de forma livre, que 

estimula as conversas e o intercâmbio de informações e conhecimentos, 

possibilitando, desta forma circular melhor no mundo, de conhecer e participar dos 

códigos sociais, de inserir-se no contexto, questões tão importantes e que deveriam 

permear todas às relações de ensinar e de aprender.  

Por sua vez, o enfoque narrativo proporcionou uma aproximação com a vida destas 

mulheres, com seus relatos, diálogos e perspectivas criando cumplicidade e laços 

que se tornaram parte, quase indissociável, da investigação. Isso permitiu um 

reconhecimento de minha subjetividade que se foi combinando e ocupando 

diferentes espaços, ora como a “aluna” em um atelier de cerâmica, ora como a 

“investigadora” que estava ali observando e tomando notas e em outras 

simplesmente como mais uma das participantes que frequentava este espaço, a 

filha, a irmã, a neta e também a mãe, espaços que ao longo de minha vida fui 

ocupando, experimentando, aceitando ou negando, uma junção entre a 

“investigadora” e as “investigadas” acabou por evidenciar outro tipo de saber em que 

todas nós estivemos implicadas. 

 
NOTAS 
 
1 Houve um consenso entre investigadora e investigadas de que não se revelaria a localização exata do bairro 
onde se encontra o Centro Cívico em que esta pesquisa foi realizada, nem os nomes das participantes do atelier 
de cerâmica. Esta decisão teve em vista proteger a privacidade das participantes, outorgando maior liberdade e 
autonomia para que suas narrativas e relatos fossem divulgados. Assim, se adotou por convenção que o local de 
realização desta investigação foi identificado ao longo do texto como “um atelier de cerâmica em um Centro 
Cívico de um bairro de Barcelona, Espanha” e as participantes foram identificadas através de pseudônimos 
escolhidos por elas. 
2 Conforme Coli (1995), a concepção de arte está relacionada com as vivências culturais de cada grupo social, 
assim, construímos pré-conceitos fundamentados nas experiências que tivemos e com isso, passamos a utilizar 
essa bagagem para definir o que é arte ou não. Embora esta investigação não vise debater sobre a natureza da 
atividade com cerâmica, realizada pelas mulheres do atelier, encontrei dificuldade para situar este fazer. Assim, 
adotei ao longo da pesquisa o termo “fazeres ou práticas artísticas”, por acreditar que são terminologias que dão 
margem para diferentes interpretações que o fazer cerâmica delas possa ter. Passei a referir-me às atividades 
realizadas no atelier como fazeres ou práticas artísticas, por entender que esta nomenclatura engloba toda e 
qualquer experiência estética ou não, vivenciada naquele espaço, ao mesmo tempo em que está conectada ao 
universo cotidiano das mulheres, suas perspectivas e modos de ver o mundo. 
3 A expressão “Fazer(se)es”, foi se constituindo ao longo desta investigação como um termo de duplo sentido, 
por se referir ao sentido de construção subjetiva que acontecia à medida que as relações, os diálogos, as 
narrativas e relatos acompanhavam o fazer manual do atelier. Enquanto as mãos dedicavam-se ao fazer e 
executavam um trabalho manual, ocorriam também às construções internas, as reelaborações íntimas motivadas 
e estimuladas pelas trocas que ocorriam entre as participantes. Assim, entre os diálogos e os fazeres foi também 
uma maneira de irmo-nos “fazendo”, de irmo-nos construindo e desvelando nossas perspectivas e percepções 
sobre as Identidades Femininas e sobre o mundo.  
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4 Neste sentido considero pertinente a colocação de Silva (2000, p. 73): “Em primeiro lugar, a identidade não é 
uma essência; não é um dado ou um fato – nem da natureza, nem da cultura. A identidade não é fixa, estável, 
coerente, unificada ou permanente. Também não há uma homogeneidade da identidade. Desse modo, ela não é 
definitiva, acabada, idêntica, nem transcendental. De qualquer forma, é possível asseverar que a identidade é 
uma produção, um efeito, um processo de construção, um elemento relacional e uma performance”. 
5 A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada principalmente pelas escolas e 
universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, com estruturas 
hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores dos ministérios da 
educação. (GADOTTI, 2005, p.2). 
6 Esta inseparablemente unida a cualquier situación de aprendizaje vivida por una persona hasta que acaba su 
vida, que no haya sido planificada específicamente para enseñar. Nunca se deja de aprender, las experiencias 
vividas ayudan a desarrollar nuevas estrategias que permiten enfrentarse a las siguientes situaciones, así como 
no cometer los mismos errores. Es decir, se produce aprendizaje aunque nadie haya previsto que lo hubiera. 
(MERCHÉN, 2006, p.12). 
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