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1 Introdução/ Desenvolvimento 

Vivemos em um ambiente fortemente marcado pelo positivismo. Nossa educação (e, 

consequentemente, nossa relação com o mundo) foi moldada pelo seu paradigma, de modo que 

o aceitamos naturalmente e temos certa resistência quando algo diferente nos é proposto. 

As  Metodologias  Integrativas,  segundo  Giannella,  Araújo,  Oliveira  Neta  (2011), 

confrontam a visão tecnicista e determinista que prega a existência de uma única maneira válida 

de ver o mundo, a científica, guiada por uma racionalidade linear. Ainda de acordo com esta 

visão, há apenas um sujeito apto a produzir conhecimento: o cientista.

O mundo estaria fortemente dividido entre o certo e o errado. Seriam diametralmente 

opostos o corpo e a mente, a emoção e a racionalidade, a natureza e a cultura. As Metodologias 
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Integrativas  pretendem ultrapassar  essas  visões  e  resgatar  a  integralidade  do  conhecimento 

humano:

“Dito de outra forma, todos os esforços para abrir a esfera pública à 

participação efetiva dos cidadãos serão pautados na consciência de que 

precisamos  ‘destronizar’ o  código  analítico-racional  e  multiplicar  as 

formas de leitura, interpretação e simbolização da realidade de acordo 

com a  riqueza  das  capacidades  humanas.”  (GIANNELLA;  MOURA 

2009, pág. 7) 

Quando Giannella e Moura (2009) falam em “destronizar” o código analítico-racional, 

devemos ter em mente que ele nem sempre está nesse lugar de destaque absoluto. Quando bem 

pequenos, aprendemos de forma lúdica, através de brincadeiras, cantigas, contação de histórias, 

atividades artísticas.

À medida que crescemos, vamos sendo levados a deixar esse tipo de aprendizado para 

trás. O único meio legítimo de se obter o conhecimento passa a ser através da leitura e escrita, 

aparece  a  dominância  dos  chamados  “códigos  lógico-verbais”.  Nosso 

corpo/instintividade/emotividade/criatividade  passam a  serem postos  em segundo plano,  em 

detrimento da “mente”. Passamos a ser apenas cabeça.

O  Mulheres  da  Palha  é  um  projeto  multidisciplinar  que  tem  como  objetivo  o 

empoderamento social e econômico das artesãs da palha da carnaúba, na comunidade do Horto, 

em Juazeiro do Norte. 

Teve início no ano de 2011 com os cursos de Comunicação Social, Design de Produto e 

Administração, a fim de capacitar as artesãs a melhorar a elaboração de seus produtos, atingir 

novos mercados consumidores e melhorar a comunicação interna e externa do grupo.

O Laboratório Transdisciplinar Paideia passou a integrar oficialmente o projeto 

em 2012, a pedido das próprias artesãs, após perceberem-se incomodadas por problemas 

de relacionamento entre si. O objetivo das atividades realizadas pelo laboratório é 

fortalecer os laços entre essas mulheres, de forma que possam, elas mesmas, mediar e 

solucionar conflitos internos. A capacidade de se autogerir enquanto grupo de trabalho é 

essencial para atingir os objetivos de empoderamento econômico propostos no início do 

projeto.
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2 Metodologia/ Resultados 

Giannella, Araújo, Oliveira Neta (2011) definem as metodologias integrativas como não 

tecnicistas,  que  visam  propiciar  a  produção  de  conhecimento  interativo  e  que  pretendem 

valorizar as competências reais dos sujeitos envolvidos em cada processo e mobilizar a riqueza 

do ser humano. Os métodos utilizados com o grupo de artesãs abrangem o lúdico e despertam a 

sensibilidade e a intuição. 

Reconhecemos que o comportamento das artesãs, assim como o de qualquer sujeito, não 

é  linear.  Não  agimos  guiados  apenas  pela  racionalidade,  mesmo  quando  deveríamos.  A 

dimensão da fala, portanto, não surte efeitos diretos e imediatos como se gostaria. 

É  preciso  complementar  o  âmbito  da  fala  e  proporcionar  situações  vivenciais,  que 

explorem o  uso  do  corpo  e  da  emotividade,  que  criem novas  formas  de  reflexão  e  novos 

sentidos de coletividade. As atividades performáticas são utilizadas como estratégia para criar 

essas situações. 

A  performance aqui  não  deve  ser  vista  simplesmente  como uma  categoria  artística 

(como o são, por exemplo, o teatro e a dança, apesar de apropriar de suas linguagens), e sim 

como prática cotidiana e transformadora, como diz Dan Friedman (2003):

“Performance  is  not  a  rarified  craft  requiring  special  training 

(acting),  nor  is  it  a  institutionally   to  the  stage  (theatre,  film, 

television).  It  can  be  done  by  any  of  us  […]  We  understand 

performance to be the universal human capacity to be both who we 

are and who we are not at the same time” (FRIEDMAN, 2003, p. 

2-3)4

O intuito é fazer com que as pessoas envolvidas no projeto possam se enxergar de outra 

maneira, mostrar que elas podem ser diferentes daquilo que as condições socioculturais locais as 
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[...] Nós entendemos que a performance é a capacidade universal do ser humano de ser aquilo que é e o 
que não é ao mesmo tempo” (tradução nossa)
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levaram a ser. As linguagens artísticas ajudam a “distanciar das contradições dentro de nossas 

subjetividades  e suas estruturas  de  sentimento para  transformá-las,  na  busca por entender o 

coletivo” (BARON, 2011, p. 4).

Nas ações do projeto são realizadas:

• Dinâmicas  integrativas  com  a  finalidade  de  fortalecer  o  espírito  de  grupo  e  a 

criatividade.

• Rodas de escuta desenvolvendo a técnica do triálogo, em que se praticam as posições de 

falante,  ouvinte  e  observador,  visto  que  no  cotidiano  não  prestamos  atenção 

verdadeiramente na fala do outro.

• Vivências de acolhida e aconchego corporal.

• Performance utilizando leitura de imagens corporais criadas.

• Teatralização de dinâmicas típicas do grupo.

3 Considerações Finais

Durante esses quase oito meses de projeto, a mudança de comportamento das artesãs 

entre si foi notável. O fato de terem a oportunidade de reconhecer seus conflitos internos em 

atividades  vivenciais  realizadas  por  elas  mesmas  ou  pelos  bolsistas  do  projeto  ajudou  no 

desenvolvimento de uma postura autocrítica por parte das mesmas. 

Também durante as atividades, eram instigadas a apontar caminhos para resolver seus 

percalços. Não apenas as artesãs, mas também os outros integrantes do projeto, se depararam 

com situações em que tiveram que escolher entre continuar ou não com as atividades propostas.

À medida que tomam consciência de que são responsáveis por suas ações, e que estas 

têm consequências que afetam todo o grupo, diminui a necessidade de mediação externa. 

“A responsabilidade surge quando nos damos conta de se queremos ou 

não as consequências de nossas ações; e a liberdade surge quando nos 

damos conta de se queremos ou não nosso querer,  ou não querer  as 

consequências de nossas ações. Quer dizer, responsabilidade e liberdade 
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surgem na reflexão que expõe nosso pensar (fazer) no âmbito de nossas 

ações, num processo no qual não podemos nos dar conta de outra coisa 

a  não  ser  que  o  mundo  que  vivemos  depende  de  nossos  desejos.” 

(MATURANA, 1999, p. 33-34).

Estamos em processo de finalização do projeto. Durante o primeiro ano, em 2011, o 

grupo teve grande taxa de evasão, chegando a 2012 com apenas cinco artesãs. As principais 

razões das desistências foram falta de retorno financeiro imediato e conflitos internos. Após a 

entrada do Paideia,  o número estabilizou-se.  As mulheres que chegaram até aqui  cresceram 

quanto  à  organização,  capacidade  e  qualidade  do  trabalho,  assim  como  com  relação  à 

capacidade de estarem juntas; acreditamos terem elas hoje mais chances do que antes de dar 

continuidade ao grupo, mesmo após a finalização do projeto.
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