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RESUMO 
 
O presente artigo propõe o caminho da autoformação pelo viés da (auto) criação do ser 

educador e do ser educadora mediado pela microestética do cotidiano. Como parte de 

uma pesquisa dissertativa, metodologicamente apóia-se na proposta autobiográfica e, 

desse modo, desbrava histórias de vida construindo lugares de diálogo entre o ser 

educadora no qual me constituo e as mulheres bordadeiras que fazem parte do projeto 

social Criança Feliz, situado na cidade de Fortaleza. 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. 

Palavras-chave: Autoformação – Microestética – Criação 

ABSTRACT 

This article proposes the way of self-configuration of the  (self-) creation of an educator 

mediated by day-by-day micro-aesthetics. As part of a research essay, methodologically 

rests on the autobiographical proposed and thus finds life stories building places of 

dialogue between being an educator - in which I establish; and women embroiderers 

who are part of the social project Criança Feliz , located in Fortaleza. In the research,I 

face the necessity of generating spaces and times of self- production, involving practices 

of day-by-day micro-aesthetics where the crossing of affecting and being affected works 

production of day-by-day sense and potentiate the subject as a propositional wight and 

creator of  itself. 
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Introdução 
     

“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.  

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 

nós mesmos – o apreender sentidos – nos processos de autoformação vividos por todos 

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

A compreensão sobre os processos de autoformação de educadores  e sua 

relação com a estética do cotidiano diz da problemática de minha pesquisa de 

dissertação, intitulada Autoformação como exercício do tornar-se educador(a): uma 
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reflexão sobre autoralidade e  microestética do cotidiano. Na pesquisa, entre escolhas e 

margens, tento rastrear as experiências vividas por educadores, em diversos cenários, 

em dois dos quais eu também me incluo.  

Assim é que aqui, como uma margem importante, coloco em cena,  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.  

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 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. 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. Propomo-nos, para este recorte, 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 junto ao grupo de mães bordadeiras do bairro Jardim Iracema, localizado em 

Fortaleza, no qual coordeno a atividade de bordado. 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  

sua autoformação em projetos sociais quando mediados por  uma microestética presente 

no cotidiano? 

A 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. 
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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.  

 

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 

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 
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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. 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. 

                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 de equipamentos e serviços básicos necessários. Segundo Fuck 
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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. 

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. 

 
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? 

 

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: 
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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 

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: 

 

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 

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 
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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. 

                  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.  
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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” 
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? 

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. 

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 
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diferenças e identificações (heteroformação/transformação), consigo mesma 

(autoformação), com as coisas e os outros seres em seu conjunto e as instituições 

(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 (1996) 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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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. 

 

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 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. 

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 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 
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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. 

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. 

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. 

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.  

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.  

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 

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 
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bordado, que em si possui um valor estético reconhecido pelo grupo, a microestética do 

cotidiano está relacionada à organização da subjetividade destas mulheres. 

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. 

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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