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Resumo
Neste artigo pretendo abordar a lguns  dos desdobramentos dos processos criativos da pesquisa 
“Abordagens das práticas comunitárias em espaços públicos por meio da poesia têxtil”. Abordarei aqui 
as conexões, cruzamentos, reflexões, e questionamentos que surgiram durante a realização da pesquisa, 
e no meu processo criativo artístico de arte têxtil. No primeiro momento farei algumas abordagens dos 
conceitos e formas de como surgiu a poesia têxtil no projeto de pesquisa e o processo de organização e a 
relação com outras mulheres que estão imersas no meio literário alternativo da cidade de Goiânia, Goiás 
e João Pessoa, Paraíba. As abordagens teóricas se realizaram tendo como referência a arte conceitual, 
movimento artístico que vincula as imagens com o texto. E isso é um ponto que instiga a questionar a 
dicotomia entre texto e imagem. No decorrer do trabalho de campo surgiram questionamentos sobre a 
minha condição de criadora artística das artes visuais e pesquisadora da cultura visual. Essas reflexões se 
conectam à experiência que tive como aluna do programa de pós- graduação, e os enfrentamentos que tive 
como pesquisadora da arte-educação, cultura visual, e produtora das artes visuais. Pois, tive a oportunidade 
de entrar em contato com diversas teorias, conceitos e ideias da cultura visual. Mas o tema que mais me 
tocou foi principalmente às teorias com perspectiva de gênero, uma vez que elas têm fortes conexões com 
a minha pesquisa de campo e conceituais. A cultura visual, assim como a minha pesquisa, é constituída de 
ideias e diálogos que se constroem e deconstroem constantemente dando lugar mais a questionamentos 
do que respostas. Assim, penso que esses pontos de vista possam abrir caminhos a novas perspectivas e 
idealizem novas possibilidades que envolvem a relação entre processos criativos de arte têxtil e espaços 
públicos, áreas pelas quais transitam essa pesquisa.
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Abstract
In this article I intend to address some of the consequences of the creative processes of the research 
“Approaches of community practices in public spaces through textile poetry”. I will address here the 
connections, crossings, reflections, and questions that arose during the research, and in my artistic artistic 
process of textile art. In the first moment, I will make some approaches to the concepts and forms of how 
textile poetry emerged in the research project and the process of organization and relationship with other 
women who are immersed in the alternative literary environment of the city of Goiânia, Goiás and João 
Pessoa, Paraíba. The theoretical approaches were realized with reference to the conceptual art, artistic 
movement that links the images with the text. And that is a point that instigates to question the dichotomy 
between text and image. In the course of the field work, questions arose about my status as artistic creator 
of the visual arts and researcher of visual culture. These reflections are connected to the experience I had 
as a student of the graduate program, and the confrontations I had as a researcher of art education, visual 
culture, and producer of the visual arts. Well, I had the opportunity to get in touch with various theories, 
concepts and ideas of visual culture. But the theme that touched me most was mainly the theories with 
a gender perspective, since they have strong connections with my field and conceptual research. Visual 
culture, like my research, is made up of ideas and dialogues that are constantly built and destroyed, giving 
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rise to more questions than answers. Thus, I think that these points of view can open new perspectives and 
idealize new possibilities that involve the relationship between creative processes of textile art and public 
spaces, areas through which this research transpires.

Keywords: textile art; textile poetry; creative processes; gender and sexuality.

No transcurso das disciplinas do mestrado no Programa de Pós-graduação em Arte e 
Cultura Visual (PPGACV), na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) no Brasil, a proposta de pesquisa inicial mudou desde o primeiro instante, ao conhecer 
as novas abordagens da arte a partir de outros campos de conhecimento, principalmente das 
áreas das ciências sociais, antropologia visual, estudos culturais, cultura visual, história da arte e 
estudos de gênero.

Equilibrar a produção como artista e pesquisadora parece uma tarefa muito complexa, 
mas a metodologia da cartografia foi fundamental para poder visualizar o processo de pesquisa no 
qual a imagem e palavras chave muito importantes para poder desenvolver e visualizar a pesquisa. 
Gilles Tiberghien (2013), Carla Moura e Gisele (2012) e Girardi (2014) ajudaram a localizar-me 
como artista na multiplicidade de conceitos e imagens que envolve a pesquisa.

As imagens cartográficas são parte cada vez mais intensa da multiplicidade que 
compõe o espaço atual e têm grande importância no modo como pensamos 
e agimos, no modo como imaginamos o espaço e configuramos a dimensão 
espacial de nossa existência (GIRARDI, 2014, p. 01).

A cartografia ajudou-me a visualizar algumas das problemáticas iniciais, e com isso 
surgiu tais questionamentos, produzir como artista, ou produzir como pesquisadora? Encontrar o 
equilíbrio entre ambos caminhos não é fácil, é um constante construir e desconstruir, uma vez que 
o tempo é um fator limitante para desenvolver ambas, mas é uma simbioses em meu processo 
pessoal, e não posso prescindir de nenhuma. E como observa Carla Moura e Adriane Hernandez 
(2012) sobre cartografia como metodologia e também como percurso pessoal nesse emaranhado 
de conceitos e teorias:

Começo conceituando o objeto mapa como um tipo específico de desenho que 
tem a função de demarcar um lugar (território) ou uma determinada porção do 
espaço num dado momento e a sua finalidade é a de facilitar a nossa orientação 
nesse espaço e aumentar o nosso conhecimento sobre ele. O mapa nos mostra 
uma área de um determinado ângulo, ou seja, é uma imagem desse lugar visto 
de cima, do topo numa escala bem menor que a real. (2012, p. 01).

A produção artística de esculturas têxteis é fundamental para os meus processos 
criativos como artista. No entanto, não pretendo desenvolver a escultura têxtil durante a realização 
da minha pesquisa, devido a fatores externos e a adaptação da mesma. E isso levou-me a explorar 
os caminhos ou os fios da poesia têxtil. Assim, a minha proposta inicial de projeto de pesquisa 
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“Abordagens das práticas comunitárias em espaços públicos por meio da escultura têxtil” mudou 
para “Abordagens das práticas comunitárias em espaços públicos por meio da poesia têxtil”. Para 
realizar essa mudança tomei como referência John Dewey (2010) que faz seguinte reflexão:

Um novo poema é criado por um dos que o lê poeticamente - não por que seu 
material bruto seja original, pois, afinal, todos vivemos no mesmo velho mundo, 
mas por que todo indivíduo traz consigo, ao exercer sua individualidade, um 
modo de ver e sentir que, em sua interação com o material antigo, cria algo 
novo, algo que antes não existia na experiência. ( 2010, p. 218 - 219).

Assim, penso que arte como experiência, é um termo apropriado para pensar as oficinas 
de poesia têxtil que foram desenvolvidas no percurso da pesquisa. Mediante a experimentação, 
trabalhei com esta metodologia para sensibilizar as pessoas que assistiram e participaram das 
diferentes propostas de oficinas que se cito neste artigo. 

Desdobramentos de pesquisa através das oficinas de poesia têxtil

A arte têxtil como experiência artística é um dos eixos principais da pesquisa, conforme 
foi apresentado anteriormente. As oficinas de poesia têxtil surgiram numa reunião com um grupo 
de poetas, pesquisadoras, editoras, professoras, escritoras, jornalistas e artistas da cidade de 
Goiânia, Goiás. Assim, mediante a aproximação com esse grupo ocorreu o cruzamento da pesquisa 
com as propostas para realizar o Mulherio das Letras - Edição Goiás (2017) Fig. 01. E dessa forma, 
o meu objeto de pesquisa mudou da temática escultura têxtil para a poesia têxtil. E além disso, 
essa temática dialoga com a expressão das palavras e arte têxtil como experiência artística que 
desenvolve processos criativos artísticos

.  
 Figura 1: Cartaz da primeira oficina de poesia têxtil, Mulherio das Letras Edição - Goiás, CCUFG (2017). 

Disponível em: https://centrocultural.ufg.br/n/98182-mulherio-das-letras-edicao-goias-convida-para-oficina-poesia-textil
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Durante os dias 24 de junho, 7 e 8 de julho de 2017, no evento O Mulherio das 
Letras – Edição Goiás aconteceram as primeiras oficinas realizadas por meio do departamento 
de Intercâmbio e Ações Educativas do Centro Cultural UFG (CCUFG), coordenado pela professora 
Carla de Abreu. Onde tive meus primeiros enfrentamentos como pesquisadora. 1) A interação da 
linguagem do texto e bordado precisou de um tempo maior, uma vez que, várias das mulheres 
que participaram desta atividade não tinham o conhecimento prévio do bordado. No entanto, as 
mulheres que sabiam, compartilharam seus conhecimentos na área e contribuiu para a interação 
de um jeito mais orgânico no grupo; 2) A atividade estava programada para durar um mês, mas 
no cartaz do dia do evento 8 de julho, o público queria participar do ateliê precisaria de um tempo 
considerável e portanto não poderiam participar das outras oficinas que oferecia o evento; 3) Não 
planejei uma atividade de poesia têxtil que pudesse realizar em um tempo menor, como com a 
duração de 3 hrs e que seria realizado no  dia do evento. A primeira oficina se caracterizou como 
um espaço de experimentação de experiências e práticas e teóricas. 

A segunda oficina aconteceu durante o Encontro Nacional do Mulherio das Letras 
do Brasil, realizado em outubro de 2017, no Espaço Cultural Usina em João Pessoa, Paraíba. 
A experiência dessa oficina provocou um deslocamento geográfico maior, portanto tive levar 
materiais que pudessem ser transportados por via aérea, assim como pensar em alguma dinâmica 
que fosse relacionada ao evento e ao lugar onde seria desenvolvida a oficina de poesia têxtil. O 
primeiro contacto para o evento foi por meio da rede social Facebook com Valeska Asfora, que era 
uma das organizadoras do encontro nacional, ela estava procurando a oficina de poesia têxtil. Ela 
havia tomado conhecimento sobre a oficina mediante as publicações da rede do Mulherio das 
Letras - Goiás. Assim, ela entrou em contato com as organizadoras Alda Alexandre e Carol Piva. 
Iniciamos o contato para ver a possibilidade de realizar a oficina no evento ao qual Valeska nos 
contacto com Dina Faria que estaria organizando o Espaço da Cultural Usina. A proposta de Dina 
era realizar outras abordagens e interpretações da literatura por meio da performance, a poesia 
têxtil, a música e instalação no espaço. Essa oficina foi pensada para um público transitório, e nela 
pretende-se abordar a violência contra a mulher exercida por meio das palavras na vida cotidiana 
em espaços privados e públicos que podem levar ao feminicídio. As formulações da Rita Segato 
expõe alguns dos sistemas que exercem violência sobre os corpos das mulheres no livro La guerra 
contra las mujeres (2016). Nesse livro ela expõe o seguinte: 

No presente volume, minhas formulações iniciais sobre gênero e violência 
permanecem 1) O termo <violência sexual> confunde, por que, embora a 
agressão seja executada por meios sexuais, o objetivo do mesmo não é de 
ordem sexual, mas da ordem do poder; 2) não se trata de agressões originadas 
na pulsão libidinal traduzidas em um desejo de satisfação sexual, mas que 
a libido é orientada aqui ao poder e a um mandato de pares ou irmãos do 
sexo masculino que exige prova de pertencer ao grupo; 3) o que confirma o 
pertencimento ao grupo é um tributo que, por exação, flui do feminino para 
o masculino, construindo-o como resultado desse processo;4) a estrutura 
funcional ordenada hierarquicamente que o mandato de masculinidade origina 
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é análogo à ordem da máfia; 5) por meio de desse tipo de violência, o poder é 
expresso, exibido e consolidado de forma truculenta diante do olhar público, 
representando, portanto, um tipo de violência expressiva e não instrumental 
(SEGATO, 2016,  p.18).

Este tema está muito presente em Latinoamérica pelo alto grado de violência que 
exercida impunemente sobre o corpo das mulheres incluso depois da morte. Portanto, a proposta 
que surgiu para trabalhar na oficina foi a seguinte: 

1) Um trecho de tecido de cor preto, a cor do luto, que representa uma 
perda; 

2) Eu marcaria a borda do corpo de uma mulher, para deixar uma linha 
que representa nosso corpo sem vida, que clama por justiça. Essa marca 
simboliza também o momento inicial de uma perícia policial. 

3) As mulheres poderão escrever com giz alguma das palavras que nos 
tem ferido e diferentes momentos de nossas vidas.

4) E usaria essa palavra para pensar sobre as demais palavras que 
nos ferem no dia a dia, e que estão presentes como sombras que nos 
atormentam quando estamos vulneráveis e as vezes choramos diante da 
impotência de não puder enfrentá-las.

 5) Esses processos têm a proposta de visibilizar, enfrentar e compartilhar 
experiências para encontrar “talvez” uma solução.

6) Compartilhar as nossas vulnerabilidades, nossas dores e nossas 
alegrias entre mulheres sempre nos renova e nos fortalece.

A oficina foi realizada a partir das 10 hrs e finalizo aproximadamente as 17 hrs, no 
transcurso do dia as mulheres que participaram da oficina de poesia têxtil, em num primeiro 
momento parecia fácil. Mas antes de escrever alguma palavra, tiveram um grande momento de 
silêncio e introspecção que conectou com algum momento no qual foram violentadas por meio 
das palavras; depois deste momento começavam a escrever e as que tinham um tempo maior 
disponível colaboravam com o bordado. A oficina procurou visibilizar as palavras que violentam as 
mulheres no cotidiano e o resultado foi o seguinte:  Fig. 02.
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Figura 02: Bordado, #Ocupação do Mulherio das Letras, oficina de poesia têxtil, Usina Cultural, (2017). 

Foto: Itandehuy Castañeda. Fonte: Arquivo da autora.

A terceira oficina aconteceu mediante o convite da professora Micheline Lage, que 
já havia participado da primeira oficina do CCUFG. Ela me convidou para realizar a oficina no dia 
30 de novembro de 2017. Para a oficina pensei em bordar palavras que fossem inspiradas em 
poemas de escritoras da cidade de Goiânia.  Para esta oficina convidei Alda Alexandre, já que ela 
é uma poetisa local, e naquele momento ela estava desenvolvendo uma série de poemas. A ideia 
de convidar a uma poetisa na oficina foi com o objetivo de aproximar as alunas e alunos do IFG 
(Instituto Federal de Goiás), aos processos criativos de uma poetisa. E assim a oficina de poesia 
têxtil participou da sétima edição de Amostragem na área de linguagens; a oficina aconteceu no 
período da tarde, e as alunas, os alunos e funcionários do IFG participaram de uma tarde de poesia 
têxtil. E dialogamos, recitamos poesia e abordamos o tema das publicações independentes. E essa 
foi a primeira vez a oficina que tivemos a participação de homens no bordado. Fig. 03. 

Figura 03. Foto: Itandehuy Castañeda, Festa da familia (2017). Fonte:Arquivo da autora, Disponível: https://www.
facebook.com/poesiatextil/photos/pcb.2179816232249365/2179814842249504/?type=3&theater
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A quarta oficina ocorreu por meio do convite da professora Maria Alice Carvalho, que 
soube das oficinas mediante as mídias sociais e convidou-me para realizar em dezembro 2017, no 
período da manhã, a oficina de poesia têxtil no CEPAE, UFG (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação da UFG). O público dessa oficina era composto de pessoas de diversas idades, uma vez 
que era um evento da comunidade estudantil, de pais, professores e funcionários que se reuniam 
para compartilhar o fechamento do ano 2017 no CEPAE. Na oficina participaram, crianças de 7 
a 12 anos, adolescentes de 13 a 17 anos, funcionárias e professoras de 20 a 60 anos. Algumas 
meninas aprenderam a arte de bordar e as professoras e funcionarias realizaram colagem de 
tecidos e fios. Nesta oficina trabalhamos com a dinâmica que se implementou no IFG. Na dinâmica 
que foi livre para trabalhar com a linguagem das palavras e da imagem levei livros de poesia de 
poetas locais, só que em nessa atividade não tivemos a participação de poetas. Fig.04.

Figura 04. Foto: Itandehuy Castañeda, Festa da familia (2017). Fonte:Arquivo da autora, Disponível: https://www.
facebook.com/poesiatextil/photos/pcb.2179816232249365/2179814842249504/?type=3&theater

 

As pessoas que participaram do ateliê de poesia têxtil expressaram o seu poder de 
criação por meio do bordado, das cores, texturas, tamanhos e suportes. Esses suportes deram 
às palavras e a poesia uma visibilidade plástica e poética que projetam a individualidades e 
autenticidade de cada pessoa; e ao mesmo tempo se estabeleceram uma diversidade de laços 
afetivos, de trabalho, econômicos, acadêmicos, e artísticos, etc. 

A poesia nesta pesquisa foi integrada de maneira única e criativa, ela é o fio condutor 
das palavras entre as oficinas de poesia têxtil e a pesquisa. E vejo que a oficinas ganharam um 
percurso itinerante e imprevisível mediante os convites, e isso provoca em mim a necessidade de 
aprofundar teoricamente em cada uma das oficinas e estabelecer um diálogo com as autoras e 
autores que influenciam esta pesquisa. 

Um dos apontamentos que será apresentado no decorrer dessa pesquisa é o 
questionamento que vem sendo desenvolvido desde o século XX mediante dois atravessamentos 
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dos estudos culturais, na distinção entre o que é considerada “alta cultura” e “baixa cultura”, 
conceitos que são citados por Raimundo Martins e Pablo Sérvio (2012), em que dialogam 
principalmente com John Storey:

Os estudos culturais não se opõe à dita alta-cultura, mas se opõem à ideias de 
que seria uma cultura universal e imutável (simplesmente “o melhor que se 
pensou e disse”) e à forma como a alta-cultura é mobilizada para fazer, marcar 
e manter distinção social e desigualdades de classe. Sem o requerido capital 
para decifrar o “código” de objetos canonizados da arte, as pessoas são tornadas 
vulneráveis socialmente para condescendência daqueles que tem o capital 
cultural requerido. O que é cultural é apresentado como natural, e assim é usado 
para justificaria o que é social (STOREY apud MARTINS e SÉRVIO, 2012, p.93-94).

Estes foram alguns dos questionamento que surgiram a partir das análises de caso 
de cada um das oficinas realizadas. As oficinas estabeleceram vários canais de diálogo com 
outros públicos mediante diversos meios e metodologias como a hipermídia, para visibilizar o 
desenvolvimento dessa pesquisa e abrir o diálogo com o público participante, amigos, colegas, etc.

Desdobramentos artístico como artista visual por meio das esculturas textêis

 O meu ponto de partida é uma das principais referências do mundo da arte ocidental 
do século XX, a Escola de Bauhaus. Essa escola marcou o século por meio das propostas artísticas, 
arquitetônicas e desenho na Alemanha e que depois foram difundidas pelo mundo. E, conforme 
observa Gabriela Mosqueda em seu artigo “As mulheres da Bauhaus: pioneiras e vanguarda” 
(2017), apesar de ser uma escola de grande visão, projeção e vanguarda, faltou à Bauhaus espaços 
e abertura para o desenvolvimento artístico das mulheres, e isso se impôs como um fator limitante 
para a participação delas:

Na década de os anos 20´s às mulheres já era permitido estudar nesta escola e 
muitas outras instituições acadêmicas, no entanto em outras ainda foi proibido 
durante anos - mas o mesmo Walter Gropius, fundador da Bauhaus, alertava 
para a diferença entre os trabalhos ‘femininos’ e aquelas artes de natureza 
‘masculina’, oferecendo às mulheres os ateliês de tecido em tear, entretanto 
os homens eram direcionados para a pintura, a arquitetura, e escultura em 
madeira. (2017, p. 01).

Os “dispositivos históricos” do qual fala Foucault (1988), se fizeram presentes na 
Bauhaus, sendo um fator limitante para o desenvolvimento criativo das mulheres nos diversos 
campos de conhecimentos e trabalhos, devido as construções sociais e culturais que condenam 
as mulheres a espaços determinados pelo gênero. “Com sua ênfase no sexual, a “diferença sexual” 
é antes de qualquer coisa a diferença entre a mulher e o homem”. Lauretis (2000), o binarismo 
do sexo influenciou os fazeres artístico na época e hoje também. A artista têxtil Anna Albers 
desenvolvia seu trabalho com a mesma complexidade da pintura da época mas com o suporte da 
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tecelagem, e por ser considerado um trabalho menor, foi catalogado na área decorativa e não na 
área da pintura. Guacira Lopes observa que:

A inscrição dos gêneros - feminino ou masculino - nos corpos é feita, sempre, 
no contexto de una determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa 
cultura. As possibilidades da sexualidade - das formas de expressar os desejos 
e prazeres - também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. 
As identidades de gênero e sexuais são, por tanto, compostas e definidas por 
relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder (2000, p 08).

O gênero tem sido um diferenciador muito marcante em diversas culturas ocidentais, 
o qual me leva a questionar, por que as atividades relacionadas ao tecido e bordado é geralmente 
associada a uma atividade feminina? Essa indagação provocou o surgimento de novas perguntas 
que também estavam presentes na pesquisa, mas que ainda não eram visíveis, tais como: Onde 
está a produção artística pessoal? Onde está a mulher artista nesta pesquisa? Tendo como ponto 
de partida esses questionamentos, surgiu a necessidade de criar uma série de esculturas têxteis 
que se entrelaçam com a minha feminilidade e a pesquisa.

A leitura do texto “A Mulher como artista” de Judy Chicago (1971), auxiliou-me a 
ter uma confiança maior e recorrer a minha individualidade como artista nesta pesquisa. Sei 
que será um duplo trabalho, porém espero poder estabelecer laços entre a minha pesquisa e 
produção pessoal, sei que é possível porque outras pesquisadoras e artistas como Mónica Meyer 
conseguiram fazer.

Permitam que eu volte a teoria O´Keeffe para dizer que, na minha opinião, 
ela foi a primeira grande artista mulher por que fundamentou sua obra na 
vivência de uma mulher. O que nos leva, em primeiro lugar, à natureza da 
“vagina” como uma imagem. Os homens dizem: “Olha só, veja essas pintura, 
parecem vaginas”. Ora, claro que parecem vaginas, por que a primeira 
batalha que toda mulher artista tem de enfrentar é a definição da natureza 
da mulher, por que não é ponto pacífico o fato de que a mulher é um indivíduo 
ativo, agressivo e criativo. (CHICAGO, 1971, p.40)

Estas leituras influenciou-me a explorar mediante a escultura têxtil novas formas, 
cores, materiais, texturas e cheiros que a produção artística pessoal poderiam ter. Pensei que 
cada peça deveria ter um cheiro específico, pois cada um de nós temos um perfume único. 
Os odores e perfumes nos remetem a lembranças inconscientes que formam parte de nossas 
experiências sexuais. A proposta é aproximar o expectador à peça e ter uma maior interatividade 
com a exploração experimentação das texturas, odores e sensações através dos diversos tecidos 
e cores. Fig. 05.
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Figura 05. Foto: Itandehuy Castañeda, Buceta têxtil, (2017). Fonte:Arquivo da autora, Disponível: https://www.
facebook.com/poesiatextil/photos/a.2148294845401504/2148294848734837/?type=1&theater

Uma das referências que busquei para desenvolver o meu trabalho de pesquisa é o 
trabalho artístico e pessoal de Mônica Mayer. Algumas das temáticas com as quais ela trabalha 
são similares as que também reflito na pesquisa e trabalho artístico que desenvolvo atualmente, 
e que procura interagir com o público mediante diversas plataformas digitais, tendo como centro 
de informação o projeto Pinto mi Raya (1989), disponível na internet. Essa é uma plataforma 
de referência, quanto a materiais de arquivos de grupos de artistas a partir dos anos de 1970, e 
atualmente no México.

¿Qui é pinto mi raya?
Pinto mi raya surge em 1989 como um espaço alternativo o galeria de autor, 
dentro do marco de outros projetos similares promovidos por artistas da nossa 
setenteira geração (também conhecida como a geração dos grupos) como 
foram El Achivero o La Agencia, asem como os outros artistas mais jovens 
como La Quiñonera é o Salón des Aztecas. A sede originas de esta mini-
galeria foi Sombrerete #505 na colonia Condesa. Nosso objetivo foi criar um 
espaço qui, a diferença do que se podia expor nesse momento museus e 
galerias, permitiria mostrar obra lúdica é crítica, sublinhando a importância 
do processo. Desde então, mais que apresentaruma visão  depurada  da  
produção  artística,  nos há  interessado  promover interações e mostrar 
processos. (Monica Meyer, Víctor Lerma, 1989, p. 40).

Alguns dos referentes que apresento são caminhos que ajudam a direcionar e 
entrelaçar os fios condutores da pesquisa. A experimentação conduziu-me a acertos e desacertos, 
mas formam parte do meu caminhar, pois o percurso da vida é processual e tortuoso. Para finalizar 
insiro aqui uma citação de Walter Benjamin (2008).

Pois o importante, para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o 
tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência. O seria 
preferível falar do trabalho de Penélope do esquecimento que daquilo que em 
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geral chamamos de reminiscência? Não seria esse trabalho de rememoração 
espontânea, em que a recordação é a trama e o esquecimento a urdidura, o 
oposto do trabalho de Penélope, mais que sua cópia? Pois aqui é o dia que 
desfaz o trabalho da noite (2008, p. 37).

Portanto, continuo entretecendo os fios do tempo e conceitos que vão formando 
este grande sudário, e ao mesmo tempo aprendendo e desaprendendo no qual constantemente 
encontro-me entrelaçada a esta grande trama enredada, e isso me leva a um labirinto de perguntas, 
algumas com respostas e outras talvez só o tempo revele aquilo que me inquieta e me leva a 
buscar realizar as minhas paixões na vida.
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