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PUPATTO, Marcela Gomes. Ateliê de Costura: experiências e processos na Educação não 

formal. 2022. 106 p. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

RESUMO 

 

A pesquisa Ateliê de Costura: experiências e processos na Educação não formal teve como 

objetivo geral: Analisar os processos educativos desenvolvidos no projeto Ateliê de Costura, 

no Programa Tecnologias e Artes do Sesc Pinheiros e, como objetivo específico: Identificar, a 

partir das práticas presenciais, online e de ensino remoto, realizadas entre 2019 e 2020, como 

se desenvolveram estas experiências neste contexto de educação não formal. Compreendeu-se 

a relação estabelecida entre dois conceitos, a Costura, como ferramenta tecnológica e o Coser, 

como ação educativa, simbólica e metafórica de unir-se a alguém, na construção de experiências 

educativas significativas para as pessoas envolvidas no projeto. A base teórica da pesquisa é 

composta pelas contribuições de Trilla e Ghanem (2008) e Gohn (2015) (educação não formal), 

Freire (1967, 1996) (educação libertadora e pedagogia da autonomia), Noffs e Santana (2016) 

(transposição didática), Tardif (2014) (saberes docentes), Bondía (2002) (reflexões acerca da 

experiência), Hernández-Hernández e Sancho-Gil (2020) (currículo rizomático), dentre outros. 

A abordagem metodológica escolhida foi a pesquisa qualitativa por meio de análise documental 

e bibliográfica e narrativa. Tem-se observado diferentes perspectivas educativas no ensino 

presencial e remoto e uma indissociabilidade entre Costura e Coser, entre a tecnologia e as 

relações humanas. Estes estudos evidenciaram que o Ateliê de Costura, como instrumento de 

manifestação cultural e de criação artística, promove o desenvolvimento da profissionalidade 

docente por meio da utilização de novos materiais e ferramentas tecnológicas visando enfrentar 

os desafios no exercício da docência humanizada por meio de vínculos, nas modalidades 

presenciais, online e remota, com público diverso e desconhecido, e identifica a transposição 

didática como uma alternativa pedagógica para adequação de conhecimentos em um novo 

contexto. O Ateliê de Costura, suas experiências e processos, reafirmam a relevância da 

educação não formal na formação pessoal e tecnológica da pessoa, pois suas propostas 

educativas possibilitam a aprendizagem do manuseio das ferramentas técnicas como agulha, a 

máquina de costura, conhecimento de diferentes tipos de tecido, bem como promovem a 

autonomia do aprendiz, o favorecimento nas relações interpessoais, o fortalecimento da pessoa 

enquanto responsável pelo seu processo de aprendizagem, reafirmando, assim, o direito de 

todos à educação. 

 

Palavras-chave: costura; educação não formal; currículo; tecnologias e artes; Sesc São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUPATTO, Marcela Gomes. Ateliê de Costura (Sewing Workshop): experiences and 

processes in non-formal education. 2022. 106 p. Dissertation (Master of Education: 

Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

ABSTRACT 

 

The research Ateliê de Costura (Sewing Workshop): experiences and processes in non-formal 

education had as a general objective; to Analyze the educational processes developed in the 

Ateliê de Costura project, at the Program of Technologies and Arts in Sesc Pinheiros. As a 

specific objective it will identify, based on face-to-face practices, online and remote learning 

(carried out between 2019 and 2020) how these experiences were developed in this context of 

non-formal education. The relationship established between two concepts, Sewing Techniques, 

as the technological tool of sewing and to Sew, as an educational, symbolic and metaphorical 

action to get together with someone, was understood in the construction of significant 

educational experiences for the people involved in the project. The theoretical basis of the 

research is composed of the contributions of Trilla and Ghanem (2008) and Gohn (2015) (non-

formal education), Freire (1967, 1996) (liberating education and pedagogy of autonomy), Noffs 

and Santana (2016) (didactic transposition), Tardif (2014) (teaching knowledge), Bondía (2002) 

(reflections on the experience), Hernández-Hernández and Sancho-Gil (2019) (rhizomatic 

curriculum), among others. The methodological approach chosen was qualitative research 

through documental, bibliographic and narrative analysis. Different educational perspectives 

have been observed in face-to-face and remote teaching and an inseparability between Sewing 

Techniques and to Sew, between technology and human relationships. These studies showed 

that the Ateliê de Costura, as an instrument of cultural manifestation and artistic creation, 

promotes the development of teaching professionalism through the use of new materials and 

technological tools in order to face the challenges in the exercise of humanized teaching through 

making bonds, in the face-to-face, online and remote modalities, with a diverse and unknown 

audience, and identifies the didactic transposition as a pedagogical alternative for the adaptation 

of knowledge in a new context. The Ateliê de Costura, its experiences and processes, reaffirm 

the relevance of non-formal education in the personal and technological formation of the 

person, as its educational proposals make it possible to learn how to handle technical tools such 

as needles, the sewing machine, knowledge of different types of fabric and as well as promoting 

the learner's autonomy, favoring interpersonal relationships, strengthening the person as being 

made feel responsible for their learning process, thus reaffirming everyone's right to education. 

 

Keywords: sewing; non-formal education; curriculum; technologies and arts; Sesc São Paulo. 
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APRESENTAÇÃO: A COSTURA COMO PARTE DA VIDA 

 

 
Quem escreve, tece. 

Texto vem do latim “Textum”, que significa tecido. 

Com fios de palavras, vamos dizendo, 

 com fios de tempo vamos vivendo: 

Os textos são como nós, tecidos que andam. 

 

Galeano 

 

Bem antes de se tornar meu objeto de estudo, compreendo a costura como parte da 

vida… “O nós do passado. As anciãs da família, costureiras, presentes em mim, em minhas 

aulas e em minhas costuras. Quem sou eu nesse nó, nesses nós?” (PUPATTO, 2020, p. 127).  

Meu contato com a costura vem da infância, por influência direta da minha avó materna, 

a costureira Diva Amália Py Ignácio Gomes. Cito o nome completo pois aprendi com a 

jornalista e escritora Bianca Santana, durante a mediação de uma mesa do 2º Encontro 

Internacional Nós tantas outras1, no Sesc Avenida Paulista, em março de 2020, que, como 

mulheres, é preciso afirmar quem somos e reconhecer nossas origens. Eu sempre a via costurar 

em sua máquina Singer 247, fazendo pequenos reparos para a família. Sempre a observei, mas 

nunca toquei em sua máquina. Anos depois, já na universidade cursando Educação Artística, 

em 2007, ganhei minha primeira máquina de costura portátil da minha tia, também costureira, 

Nilma Gomes Brum. Fiquei instigada, e com algumas poucas instruções e um retalho, uma hora 

depois, tinha feito minha primeira carteira de documentos personalizada. Foi uma emoção 

enorme fazer algo por mim mesma, minha tia não acreditava que eu tinha feito o molde e 

costurado com tanta rapidez: “Essa menina aprende muito rápido, vai costurar melhor que eu”, 

lembro-me deste comentário. Em 2012, minha avó faleceu e, para minha surpresa, me deixou 

como “herança” sua máquina Singer 247. Antes de chegar em minhas mãos, minha mãe, 

Nilmair Ignácio Gomes, começou a usá-la. Ela aprendeu a costurar pouco depois do falecimento 

da minha avó, gostou tanto que criou a sua própria marca de artes em tecido, a Pretices (artes e 

“costurices” da Preta, seu apelido de faculdade). Em janeiro de 2016, ela me ensinou o básico 

 
1 De 4 a 7 de março de 2020, o Sesc São Paulo realiza, nas unidades 24 de Maio, Avenida Paulista, Bom Retiro, 

Consolação e Pompeia, a segunda edição do Encontro Internacional Nós tantas outras, em que conferencistas 

e grupos de trabalho abordam o poder do coletivo na construção de novos imaginários, além de discutirem as 

realidades das mulheres no Brasil e na América Latina. Para saber mais acesse: 

https://diariodoturismo.com.br/sesc-sao-paulo-promove-a-segunda-edicao-do-encontro-internacional-nos-tantas-

outras/ 

 

https://diariodoturismo.com.br/sesc-sao-paulo-promove-a-segunda-edicao-do-encontro-internacional-nos-tantas-outras/
https://diariodoturismo.com.br/sesc-sao-paulo-promove-a-segunda-edicao-do-encontro-internacional-nos-tantas-outras/
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do uso da máquina e resolvi trazer minha herança para casa. Comecei costurando artesanatos e, 

na sequência, participei da criação de figurinos de um espetáculo, unindo a costura à minha 

outra área de pesquisa, paixão e atuação profissional, o Teatro. Atualmente eu também produzo 

artesanias pela Pretices, que se tornou uma marca de mãe e filha. 

E como tudo que aprendo, gosto de ensinar e compartilhar. A costura pessoal se 

entrelaça com a minha atuação educativa no Espaço de Tecnologias e Artes (ETA) do Serviço 

Social do Comércio (Sesc) Pinheiros, no qual atuo como educadora desde 2011.  

Em 2017, criei o projeto Ateliê de Costura, que se propõe à pesquisa contínua de novas 

ações educativas que explorem a experimentação de técnicas, tecnologias e materiais referentes 

à costura em seu sentido amplo.  

Em 2020, o transformei em objeto de pesquisa, o que provocou muitas indagações 

referentes à costura e sua função socioeducativa, tais como: Quais as formações oferecidas no 

que tange à costura? Qual a formação proporcionada pelo Ateliê de Costura? O que o diferencia 

de outras formações relacionadas à costura? 

Espero desvelar a relevância das interrogações e ricas vivências que tive durante as 

minhas experiências e reflexões. Eu tive prazer em pensar e retratar meu trajeto, espero que 

desfrutem de boa leitura. 

 

Figura 1: Mãe e Filha (Pretices) 

 

Fonte: Bordado da Autora (2021). 
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INTRODUÇÃO: A COSTURA COMO OBJETO DE PESQUISA 

 

Nenhuma criação começa do nada, em especial a educativa e a artística. Começam com 

alguns referenciais e materiais articulados. Neste caso, esta pesquisa começa com uma linha e 

um nó. 

 

A linha 

 

Figura 2: Exercício de costura2 

 

Fonte: Patria da Costura (2013). Disponível em: https://patriadacostura.blogspot.com/2013/07/exercicios-de-

costura.html . Acesso em: 10 dez. 2021 

 

 

A escolha da linha da costura ou do bordado, bem como da linha de pesquisa, fazem 

todo o sentido para esta pesquisa. Desenvolvida dentro da linha de pesquisa de Formação de 

Educadores do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, pudemos refletir sobre as 

formações que exercemos e que recebemos ao longo de nossas trajetórias docentes, discentes e 

profissionais. 

Matogrossense radicada em São Paulo, há 18 anos atuo, ensinando e aprendendo, em 

diferentes projetos artísticos e educativos na educação não formal3. O mestrado possibilitou 

 
2 Exercício utilizado nos cursos de Introdução à Costura à Máquina no Ateliê de Costura com o objetivo de 

desenvolver destreza no uso da máquina. Normalmente é oferecido uma folha sulfite impressa com estas linhas 

pontilhadas e com a máquina somente com a agulha e sem linha, o participante costura furando o papel seguindo 

as linhas. Desta forma é possível visualizar o processo de aprendizagem e observar onde há mais dificuldade ou 

onde se pode melhorar. 
3 Nos Apêndices A e B é possível acompanhar a trajetória docente e discente da pesquisadora, por ano/função. 

https://patriadacostura.blogspot.com/2013/07/exercicios-de-costura.html
https://patriadacostura.blogspot.com/2013/07/exercicios-de-costura.html
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observar, pesquisar, refletir e identificar evidências sobre a educação não formal desenvolvida 

nestas instituições culturais pelas quais passei, além de compreender o que move públicos tão 

distintos para estes espaços. Alguns pontos observados foram a vontade de conhecer algo novo, 

de experimentar novas técnicas artísticas e novas tecnologias, de entrar em contato com outros 

pontos de vista, de pesquisar e conhecer artistas, o que tem evidenciado que estes movimentos 

tangem a busca por formação pessoal continuada em diferentes perspectivas – cultural e 

educacional – que envolvem o tecnológico, o subjetivo e o processo de criação. 

Ingressei em março de 2020 no mestrado e ao sermos aprovados, nenhum de nós, 

ingressantes, imaginávamos viver este contexto de isolamento trazido pelas restrições 

ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Tivemos apenas dois 

encontros presenciais durante todo o percurso desta pesquisa e foi um grande desafio a 

transposição para o ensino remoto. Assumir, simultaneamente, os papeis de estudante, 

monitora4 e pesquisadora permitiu, além da construção do conhecimento acadêmico, a 

transformação profissional e pessoal que se articulavam às mudanças sociais do novo contexto. 

Os professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) foram 

sensíveis, possibilitando encontros humanizados, criando, assim, uma nova forma de trabalhar 

nossas subjetividades na construção de conhecimentos científicos. Todos estávamos 

aprendendo e apreensivos. Foi possível abordar a atual situação mundial e brasileira da 

pandemia dentro do contexto educacional de cada um, explicitando seu impacto; fomos 

convidados a compartilhar medos, descobertas e processos. Observamos a educação, em todas 

as suas áreas de atuação, ser afetada por este novo contexto histórico, social e político; 

entretanto, as mobilizações das pessoas nas muitas comunidades do nosso país foram 

inspiradoras para a realização desta pesquisa.  

Em novembro de 2021, no fechamento desta pesquisa, fui acometida pela Covid-195. O 

medo, aquele presente diariamente em nossas vidas durante estes dois anos de pandemia e que 

no país já contabiliza 616 mil mortes6, bateu à porta. Eu e minha família, já vacinados, tivemos 

 
4 Sobre a monitora, Souza et al. (2020, p. 79) apresenta como funcionou este processo: “Na mesma semana em 

que foram comunicadas as orientações sobre as atividades remotas, os professores da linha de pesquisa Novas 

Tecnologias em Educação organizaram uma equipe de estudantes voluntários para atuar como monitores nas 

disciplinas do CED. Essa equipe, da qual as autoras deste capítulo fazem parte, teve como função principal oferecer 

auxílio técnico aos docentes e colegas no que diz respeito ao uso das plataformas digitais para a ministração das 

aulas e transferências de arquivos. Mais de 20 alunos monitores se mobilizaram e, juntos, participaram de um 

grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas, onde se comunicaram com frequência, trocando experiências 

e aprendizados enquanto exerciam a monitoria”. 
5 Doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
6 Portal G1 de notícias. Disponível em: https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-

mortes-casos-media-movel/. Acesso em: 12 dez. 2021. 

https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/
https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/
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sintomas leves, mas com certeza esta experiência me aproximou ainda mais das questões 

abordadas nesta pesquisa, como o afeto, o encontro e as trocas de experiências. 

Esta pesquisa, inicialmente, tinha como foco analisar experiências na educação não 

formal a partir do acompanhamento das ações educativas de três coletivos de costura, que 

atuavam, principalmente, na rua ou em espaços alternativos. A pandemia da Covid-19 nos 

impossibilitou a pesquisa de campo, alterando nossa metodologia e, por conseguinte, nosso 

objeto de estudo. Dos coletivos de costura partimos para o Ateliê de Costura, projeto que realizo 

desde 2017 no Espaço de Tecnologias e Artes (ETA) do Sesc Pinheiros. Muitos pontos foram 

alterados, mas a temática da costura foi mantida, bem como o foco na análise de experiências 

educativas na educação não formal. 

 

O nó 

Figura 3: Nó de costureira 

 

Fonte: Vulpes Bordados (2016).7 

 

 

O nó segura a linha para começar o bordado ou demarca o vai e vem do retrocesso da 

máquina no início da costura. Ou se apresenta como um nó-problema disparador da pesquisa: 

Quais os processos educativos realizados no projeto Ateliê de Costura e como se desenvolvem 

as experiências neste contexto de educação não formal? 

Foram traçados, assim, o objetivo geral: Analisar os processos educativos desenvolvidos 

no projeto Ateliê de Costura, no ETA Pinheiros e, o objetivo específico: Identificar, a partir das 

 
7 VULPES BORDADOS. ep 01 Nó de Costureira: Como começar o Bordado? 1 vídeo (5min27s). Publicado pelo 

canal Vulpes Bordados, 2016. Disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUq3GSENX

M2c&psig=AOvVaw1BR2u3bXkekFEt4_LoqDAd&ust=1639266158507000&source=images&cd=vfe&ved=0

CAwQjhxqFwoTCKi1hLy02vQCFQAAAAAdAAAAABAD. Acesso em: 10 dez. 2021. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUq3GSENXM2c&psig=AOvVaw1BR2u3bXkekFEt4_LoqDAd&ust=1639266158507000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCKi1hLy02vQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUq3GSENXM2c&psig=AOvVaw1BR2u3bXkekFEt4_LoqDAd&ust=1639266158507000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCKi1hLy02vQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUq3GSENXM2c&psig=AOvVaw1BR2u3bXkekFEt4_LoqDAd&ust=1639266158507000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCKi1hLy02vQCFQAAAAAdAAAAABAD
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práticas presenciais, online e de ensino remoto realizadas entre 2019 e 2020, como se 

desenvolvem estas experiências neste contexto de educação não formal.  

Para desatar este nó, adotamos a pesquisa qualitativa a partir de pesquisa bibliográfica, 

análise documental e narrativa, dado nosso contato direto com a situação investigada e com os 

participantes. 

Na primeira etapa da pesquisa, fizemos o levantamento da bibliografia nas áreas de 

educação não formal, bem como analisamos documentos institucionais, tais como: diretrizes, 

normas, gravações de aulas, fotografias, registros de aula e depoimentos. A maioria dos 

documentos e bibliografia foi acessada via internet devido às restrições da pandemia. 

Após a primeira etapa, acrescentamos à análise documental e bibliográfica, a narrativa 

pessoal, em primeira pessoa, como biografóloga, aquela que faz escrita de vida (FEIL, 2019), 

possibilitando uma escrita autoral com novos olhares para o tema investigado. Esta etapa foi 

emocionante, pois revivemos as atividades pelo contato com fotografias, gravações de aulas, 

registros e depoimentos de alunos dos cursos, o que impulsionou a escritura de 

microbiografemas para cada atividade. Para Kossovitch (1986/87, p. 57), “o biografema é uma 

livre-produção textual na medida em que não deriva de significado (como a biografia), mas, 

enfatizando imagens, cenas, gestos, fragmentos textuais, pulsões, opera significâncias”. 

A escrita deste trabalho está estruturada em Introdução, seguida da Metodologia 

embasada nos autores Creswell (2014), Gil (2019), Feil (2019) e Kossovitch (1986/87). 

 O segundo capítulo apresenta o alinhavar de conceitos do referencial teórico, 

explicitando os conceitos de experiência, costura e educação não formal, a partir dos autores 

Bondía (2002), Freire (1967, 1996), Trilla e Ghanem (2008) e Gohn (2015).  

O capítulo 3 apresenta o Sesc, o Sesc São Paulo, o Programa Internet Livre e o Programa 

Tecnologias e Artes. 

No capítulo 4 apresenta o Ateliê de Costura, desde seu histórico de criação à narrativa 

das ações desenvolvidas nos anos de 2019 e 2020, presenciais e online e remotas. 

Por fim, o projeto apresenta as evidências deste estudo, por meio das considerações e 

reflexões. 
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1 METODOLOGIA: A ESCOLHA DA TRAMA 

 

Para Creswell (2014, p.48), a pesquisa qualitativa é “um tecido intrincado composto de 

minúsculos fios, muitas cores, diferentes texturas e várias misturas de material”. E todo tecido 

é composto por tramas, linhas horizontais que trançam as linhas verticais – o urdume – no tear.  

Para melhor compreender as tramas que compõem a pesquisa Ateliê de Costura: 

experiências e processos na Educação não formal, a metodologia escolhida foi a pesquisa 

qualitativa, que permite a nossa observação e nos ofertam meios para registrar as relações entre 

as pessoas e as práticas educativas. 

Pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. A 

pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas materiais interpretativas que 

tornam o mundo visível. Essas práticas transformam o mundo. Elas transformam o 

mundo em uma série de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, 

conversas, fotografias, registros e lembretes para a pessoa (DENZIN; LINCOLN, 

2011, p. 03 apud CRESWELL, 2014, p. 49). 

Para tornar o mundo visível, definimos que esta pesquisa seria apresentada em primeira 

pessoa. Este não é um procedimento muito corriqueiro na academia, mas se fez necessário para 

expor as tramas da prática educativa proporcionada e vivida. 

Vale salientar que, antes da pandemia, as intenções deste estudo se voltavam para 

Coletivos de Costura e sua atuação educativa em espaços de educação não formal. Buscava-se, 

naquele momento, acompanhar as práticas presencialmente para compreender suas iniciativas, 

intencionalidades educativas e seu desenvolvimento em espaços públicos. Nossas estratégias 

metodológicas modificaram-se devido à crise sanitária da Covid-19, porém permanecemos com 

a abordagem qualitativa e mantivemos a temática da costura e o foco em experiências 

educativas na educação não formal. Escolher o Ateliê de Costura como objeto de pesquisa, 

projeto que criei e desenvolvo desde 2017, propiciou um olhar afetivo e reflexivo para as ações. 

A proximidade e a riqueza de detalhes são valorizadas como forma de troca de experiências e 

metodologias de trabalho. 

Segundo Tardif (2014), os saberes são diferenciados e alguns se dão externamente ao 

trabalho do professor (por exemplo: curriculares, disciplinares, da formação profissional etc.) e 

outros internamente (como, por exemplo: saber-fazer, experienciais etc.). “Neste sentido, os 

saberes experienciais não são como os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às 

certezas construídas na prática e na experiência” (TARDIF, 2014, p. 54). Cabe aos docentes 

liberar os seus saberes da prática cotidiana e da experiência vivida, de modo a levá-los a serem 

reconhecidos por outros grupos produtores de saberes e impor-se, desse modo, enquanto grupo 



32 

 

produtor de um saber oriundo de sua prática e sobre o qual poderia reivindicar um controle 

socialmente legítimo. 

O enfoque interpretativista, o mundo e a sociedade devem ser entendidos segundo a 

perspectiva daqueles que o vivenciam, o que implica considerar que o objeto de 

pesquisa é construído socialmente. Assim, a pesquisa qualitativa passou a ser 

reconhecida como importante para o estudo da experiência vivida e dos complexos 

processos de interação social (GIL, 2019, p. 65). 

Este trabalho parte do sensível, das experiências compartilhadas entre as pessoas. 

Chamá-las de sujeito da pesquisa parece nos afastar da humanidade presente nas relações. São 

pessoas, seres participantes que escolheram vivenciar a costura nas práticas educativas 

oferecidas no Ateliê de Costura, desenvolvido no Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc 

Pinheiros, nos anos de 2019 e 2020.  

Vivemos em um contexto em que se torna necessário ressaltar as histórias das pessoas, 

valorizando as experiências e as emoções presentes nos projetos educativos. Como “sujeitos 

ex-postos”8, apresento as Experiências que nos modificam, afetam e refletem uma prática 

educativa e formativa na educação não formal. Para Bondía (2002, p. 26), “o saber da 

experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana”, trata-se de um saber finito, 

ligado à existência de um indivíduo ou de uma comunidade particular, subjetivo, relativo, 

contingente, pessoal, singular e impossível de ser repetido. “Os pesquisadores qualitativos 

estudam coisas dentro dos seus contextos naturais, tentando entender, ou interpretar, os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas lhes atribuem” (DENZIN; LINCOLN, 

2011, p. 3 apud CRESWELL, 2014, p. 49). 

Para organizar o trajeto e alinhavo das epistemologias, organizamos e dividimos o 

processo da pesquisa em três momentos:  

1. Levantamento bibliográfico nas áreas de educação não formal, experiência e 

costura,  

2. Análise de documentos, tais como: diretrizes do Sesc, Revista E9, gravações de 

aulas, fotografias, registros de processos de aula e depoimentos,  

3. Narrativa das experiências e práticas educativas do Ateliê de Costura. 

Os conteúdos alcançados por meio do levantamento e análise das fontes documentais, 

bibliográficas e não bibliográficas – leis, diretrizes, relatórios, fotografias, planos de aula, 

gravações das aulas, conteúdos das redes sociais Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, 

 
8 O sujeito da experiência é um sujeito ex-posto” (BONDÍA, 2002, p. 24-25). 
9 Revista E [Sesc São Paulo] é a publicação editorial do Sesc São Paulo. Para conhecer, acesse: 

https://portal.sescsp.org.br/online/revistas/2_REVISTA+E. 

https://portal.sescsp.org.br/online/revistas/2_REVISTA+E
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vídeos de Youtube e sites, sustentam os argumentos desenvolvidos na pesquisa. As relações 

com os participantes deste estudo também foram alimentos para a escrita e suporte nos 

caminhos percorridos que outrora eram emaranhados de intuições. 

No entanto, para explorar outros ângulos e criar novas camadas artísticas e poéticas 

nesta costura, ampliamos nossas metodologias. Dessa forma, optamos pela narrativa e criação 

de microbiografemas10. Segundo Gil (2019, p. 67), a história oral “consiste na reunião de 

depoimentos considerados relevantes para os estudos de eventos, organizações ou 

comunidades”. 

A pesquisa narrativa fundamenta-se nas experiências pessoais expressas em histórias 

contadas pelas pessoas, consistem portanto em uma pesquisa focada em um ou pouco 

indivíduos cujos os dados são obtidos mediante o relato de suas experiências pessoais, 

sua ordenação cronológica e sua interpretação de seus significados (GIL, 2019, p. 65). 

Na composição das narrativas, observamos a necessidade de dividir as ações educativas 

não mais pelos anos, 2019 e 2020, mas por sua natureza, presenciais ou online e remotas, pois 

suas características alteraram o modus operandi do Ateliê de Costura como um todo. O lugar 

de realização foi alterado, bem como a organização do espaço, os acordos da prática educativa, 

a presença, a avaliação das ações. Outro destaque são os três eixos encontrados como 

propulsores das ações do Ateliê: Temáticas, Tecnologias ou Materiais, sendo que algumas 

atividades partem de mais de um eixo. 

Escolhemos duas formas distintas de relato para as 14 experiências desenvolvidas no 

Ateliê de Costura, nos anos de 2019 e 2020.  

Para as atividades presenciais, a narrativa e os registros fotográficos impulsionaram a 

criação de microbiografemas que, para Haroldo de Campos (2006 apud FEIL, 2019, p. 7), 

“acontece quando a vida e a obra se encontram”. A partir do reconhecimento dos traços 

biografemáticos, detalhes que somente adquiriram sentido na escrita dos textos, fez-se os 

biografemas, conforme o Método Biografemático apresentado por Feil (2019, p. 5): 

O Método Biografemático tem como peculiaridade (1) o modo de se apropriar de um 

objeto (perceber, numa Forma, um pormenor ainda não significado), e (2) o fato de 

ter como decorrência a produção de escritura, que (3) parte sempre da vida (por isso 

“biografema”).  

 
10 Trata-se de conceber a escritura, nas palavras de Leyla Perrone-Moisés (2007, p. 50-51 apud FEIL, 2019, p. 3), 

“como “ensino escritural”: um “ensino artístico” na medida em que implica o ensino de uma postura e não de um 

know-how; na medida em que não envolve a transmissão de um saber e sim a exibição de uma postura que tende 

a produzir ao invés de sistematizar. O que permanece não é “o que foi dito”, mas sim a tendência em querer 

produzir uma nova escritura”. 
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Para as atividades online e remotas, foram realizados o detalhamento das ações 

desenvolvidas e utilizadas as fotografias do processo de realização do curso Palavras Bordadas, 

que resultaram na produção “Avessos: registro imagético do curso Palavras Bordadas”. 

De fato, esta organização foi evidenciando as questões da pesquisa, integrando os 

assuntos abordados, apontando especificidades das experiências e processos na educação não 

formal, validando os documentos, tornando o texto ora didático ora poético, passível de 

ampliação de conhecimento e replicação de metodologias por educadores na área de pesquisa 

desta dissertação.  
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2 ALINHAVANDO CONCEITOS A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 

 

Conceitos 

Nunca fui afeita aos conceitos. 

Eles definem. Aprisionam. 

Mas ancoram, nas leis das escrituras, as ideias. 

Talvez seja a hora de deixar os conceitos voarem 

E se encontrarem nos céus das possibilidades. 

Biografema 1 

 

Começar as aulas em ambiente remoto na PUC-SP, com certeza, foi um desafio. Desafio 

em desfocar da atual situação de isolamento e cumprir toda uma demanda de quase um e-mail 

por dia, explicando um novo afazer. Muitos cadastros, cadastros truncados, três plataformas 

para aprender e administrar ao mesmo tempo: Microsoft Teams, Moodle e o próprio site da 

PUC-SP. Fiquei muito confusa e confesso que não estava nem um pouco interessada nisto no 

momento. Por quê? Porque tudo fora, fora de mim, no mundo, parecia maior que a necessidade 

de voltar às aulas que, teoricamente, não falariam do nosso cotidiano. 

Me aproximei da minha orientadora, professora doutora Neide de Aquino Noffs, no 

primeiro dia de aula e solicitei o ingresso em sua disciplina como aluna ouvinte. Somos 

orientados a cumprir, inicialmente, os créditos das disciplinas obrigatórias, porém a dela era 

optativa. Estar no “Seminário de Projetos Integrados; Formação de Educadores da Educação 

Básica; Pedagogia da Infância, tempos e lugares” foi essencial para conhecê-la presencialmente 

e posteriormente para me manter no mestrado. Logo no primeiro encontro remoto do Seminário, 

fomos convidados a falar de nós. Nós, como seres humanos, já normalmente inseridos em 

realidades diferentes e que, de repente, haviam sido reinseridos em outras realidades tão 

desafiadoras quanto às primeiras. A metodologia de aula adotada semanalmente, da relação 

entre texto-vida-vivência de cada um, trouxe um respiro à semana que se perdia no tempo do 

isolamento. 

As ferramentas tecnológicas em si, inicialmente, foram empecilhos para alguns. Muitas 

novidades para além da nova situação de isolamento-quarentena-coronavírus-Covid-19. 

Fomos, aos poucos, tentando desmistificar a tecnologia e tornando-a mais próxima; 

acostumando-nos a sermos filmados, gravados, expormos nossas casas, antes privadas e agora 

públicas. Conhecemos uns aos outros pela voz, pela imagem, algo que não conseguimos gravar 

e aprofundar em apenas dois encontros presenciais anteriores. 

As aulas se pareciam com as presenciais, mas perdemos muito dos sorrisos, das trocas 

de olhares aos falarmos. Senti falta do tato, do estar com o outro, do intervalo, do café 
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compartilhado, das rampas e o ir e vir de tantos estudantes e sonhos que passeavam pelo 

campus, tão importantes para mim. Este mestrado foi “afetado por esta experiência”. 

 

2.1 Trajetos da Experiência à Educação não formal 

 

 O conceito de Experiência escolhido para esta pesquisa provém de Bondía (2002), 

aquela presente na vagareza, nos detalhes, nos afetos, nas relações. Na educação pensada a 

partir da relação entre Experiência e Sentido.  

Segundo Bondía (2002, p. 20), costuma-se pensar a educação a partir da relação 

ciência/técnica, em uma perspectiva positiva e retificadora, que explora a educação como 

diversas tecnologias pedagógicas produzidas pelos cientistas, técnicos e especialistas a serem 

aplicadas com maior ou menor eficácia pelos sujeitos técnicos (pessoas que trabalham com 

educação) ou a partir da relação teoria/prática, em uma perspectiva política e crítica, na qual 

os sujeitos críticos (pessoas que trabalham com educação), “armados de distintas estratégias 

reflexivas, se comprometem, com maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas 

na maioria das vezes sob uma perspectiva política”. 

 Em contraponto, o autor apresenta reflexões acerca de uma educação embasada na 

relação Experiência/Sentido. Para Bondía (2002), a Experiência é aquilo que nos passa, nos 

acontece, nos toca; metáfora de travessia, perigo e paixão, em oposição à informação, à opinião, 

ao periodismo (aliança perversa entre informação e opinião), à falta de tempo (velocidade) e ao 

trabalho, que, segundo o mesmo, são inimigos mortais da experiência. Sentido é o sujeito da 

experiência, o território de passagem, “algo como uma superfície sensível que aquilo que 

acontece afeta de algum modo, produz afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, 

alguns efeitos [...] O sujeito da experiência é um sujeito ex-posto” (BONDÍA, 2002, p. 24-25). 

 Compreendemos a educação, desta forma, pela relação Experiência/Sentido. Não há 

Experiência sem Sentido, ou seja, não há experiência sem sujeitos expostos e dispostos ao 

encontro. As pessoas e as relações estabelecidas são o que movem as práticas educativas do 

Ateliê de Costura.  

 Os cursos do Ateliê de Costura possuem uma estrutura que envolve a elaboração de 

cada proposta desde a duração, quantidade de vagas e materiais que serão disponibilizados até 

o fechamento e a avaliação. Cada atividade parte de um tema, um material ou um artefato pré-

moldado, que se experimenta a partir de uma proposta pedagógica elaborada com uma 

intencionalidade educativa definida. Porém, como as atividades se desenvolvem, depende 

muito de cada grupo, do encontro daquelas pessoas. A cada nova proposta, um novo grupo se 



   

 

37 

forma e novas possibilidades de aprendizado se abrem. As pessoas vêm dispostas a aprender 

algo novo, a costurar, a trocar o que sabem. E como educadora, estimulo sempre esse 

aprendizado coletivo. 

Ao pesquisar a intersecção entre costura e educação não formal encontramos muitos 

cursos e espaços de formação profissionalizantes, bem como a sua utilização como ferramenta 

de valorização social, como meio de promoção social, como geração de renda. É importante 

relembrar que, no que se refere à escala de produção da indústria têxtil, a costura é uma das 

últimas profissões que ainda se mantém no fazer manual e não raramente ouvimos notícias 

relacionadas à exploração desta profissão neste contexto, infelizmente. O documentário “Estou 

me guardando para quando o carnaval chegar”, produzido em 2019, pela Netflix, do diretor 

Marcelo Gomes, deflagra uma destas situações ao expor “o impacto da frenética produção de 

jeans sobre a cidade de Toritama, em Pernambuco, onde os moradores não veem a hora do 

Carnaval chegar” (ADORO CINEMA, 2021, n.p.).  

Entretanto, o Ateliê de Costura, em suas práticas educativas, apresenta a costura 

desconectada da feitura de resultados, logo distante de uma possível formação 

profissionalizante, voltada ao mercado ou à produção em massa, ou seja, da lógica capitalista. 

Compreender que a única possibilidade de transformação social é pelo trabalho é o que o 

capitalismo nos obriga a acreditar e a perpetuar. O Ateliê, como Freire em sua Pedagogia da 

Autonomia (1996, p. 9-10), 

[...] se encontra cortado ou permeado em sua totalidade pelo sentido da necessária 

eticidade que conota expressivamente a natureza da prática educativa, enquanto 

prática formadora. Educadores e educandos não podemos, na verdade, escapar à 

rigorosidade ética. Mas, é preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética 

menor, restrita, do mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro. [...] A 

ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de 

gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se 

trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E a melhor 

maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos 

educandos em nossas relações com eles. Na maneira como lidamos com os conteúdos 

que ensinamos. 

A transformação social também é possível com o desenvolvimento do senso crítico, pela 

compreensão de que é possível mudar a realidade em que se vive a partir de outras lógicas 

sociais, da compreensão de suas potencialidades e de como sua criatividade pode desenvolver 

algo para o bem comum. Parte, inicialmente, de uma transformação interna, da compreensão 

de si para além da lógica do mercado.  

Saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo pelo qual o 

homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples 
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ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época. Esta, por 

outro lado, se realiza à proporção em que seus temas são captados e suas tarefas 

resolvidas [...] Sua humanização ou desumanização, sua afirmação como sujeito ou 

sua minimização como, dependem, em grande parte, de sua captação ou não desses 

temas. [...] Exatamente porque, só na medida em que se prepare para esta captação, é 

que poderá interferir, ao invés de ser simples espectador, acomodado às prescrições 

alheias que, dolorosamente, ainda julga serem opções suas (FREIRE, 1967, p. 44). 

Assim, é possível observar a existência de outras possibilidades do ensino da costura 

para além da formação profissional, como o Ateliê de Costura, que busca desenvolver, com os 

participantes, outras formações e compreende a costura como habilidade de vida, convívio, 

concentração, artesania, lazer, resgate cultural, ampliação de repertório, realização pessoal, 

tentativa e erro, criação e afeto. O ato antropológico de costurar, tecer, bordar, cortar, desenhar, 

medir, planejar, alinhavar, modelar, criar peças únicas, segundas peles, embelezar, evidenciar 

traços, comunicar-se, enredar-se... é um modo de estar e de se colocar no mundo.  

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de 

estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. 

Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que 

ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura 

(FREIRE, 1967, p. 43). 

Desta forma, a definição de costura é ampliada como possibilidade de desenvolvimento 

artístico, criativo, cultural e de resolução de problemas. Para Gohn (2015, p. 17), 

Os processos de aprendizagem na educação não formal ocorrem a partir da produção 

de saberes gerados pela vivência. [...] As vivências constituem-se em momentos de 

situações-problema, desafios a serem enfrentados e superados. [...] Os resultados 

desse processo configuram identidades ao sujeito aprendiz, constroem repertórios que 

delineiam a própria história desses sujeitos. 

Busca-se, deste modo, a costura como processo de emancipação pessoal pelo e para o 

processo de criação.  

Valoriza-se o tempo do fazer, o processo e a forma de aprender. O tempo da costura 

coaduna com o tempo da experiência. 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar 

para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se 

nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 

o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 

falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte 

do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (BONDÍA, 2002, p. 

25). 

Dois conceitos dão suporte à análise das ações educativas do Ateliê de Costura: a 

Costura e o Coser. Compreende-se por um lado, a Costura como ferramenta tecnológica 

educativa que se utiliza da linha e da agulha para unir algo. De outro lado, evidencia-se o Coser 
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como ação educativa, simbólica e metafórica, de unir-se a alguém, ampliando, desta forma, a 

compreensão da costura como tecnologia e suas possibilidades de interação e integração 

humanas. 

As práticas educativas iniciam-se por exercícios de segurança e habilidade no manuseio 

das ferramentas (agulha, máquina de costura, entre outros) de forma a serem repetidos. Porém, 

o foco está na transposição do uso da ferramenta tecnológica, valorizando-se o processo de 

criação individual e coletivo e a tentativa de resolução dos desafios que surgem durante o 

percurso do aprendizado. Para Gohn (2015, p. 19),  

a aprendizagem gerada nos processos de educação não formal busca a necessária 

flexibilidade diante de uma realidade apenas relativamente formalizada, valorizando 

o contexto do erro e da dúvida. [...] A educação não formal aglutina ideias e saberes 

produzidos via o compartilhamento de experiências, produz conhecimento pela 

reflexão, faz o cruzamento entre saberes herdados e saberes novos adquiridos. Atua 

no campo no qual os indivíduos agem como cidadãos, dotados de vontades, em busca 

da realização de dados objetivos. Entendemos a educação não formal como aquela 

voltada para o ser humano como um todo, cidadão do mundo. 

Compreender o erro – o costurar, o descosturar e o “re-costurar” – e a dúvida como parte 

do processo de aprendizagem; ter tempo, espaço, condições específicas e ser estimulado a criar 

e a vivenciar a experiência educativa desta forma, em instituições culturais e espaços não 

formais, ampliam as possibilidades de formação pessoal, subjetiva e tecnológica do ser social. 

Para Gohn (2015, p. 11), a “educação não formal é um processo sociopolítico, cultural e 

pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o sociopolítico como a formação do 

indivíduo para interagir com o outro em sociedade”. 

A educação não formal tem objetivos análogos à educação formal, tais como a 

intencionalidade educativa e “a formação de um cidadão pleno, mas tem também a 

possibilidade de desenvolver alguns objetivos que lhes são específicos, via a forma e espaços 

onde se desenvolvem suas práticas” (GOHN, 2015, p. 19), suas finalidades, duração e 

avaliação. Ambas são complementares, porém distintas. 

A educação não formal possui, geralmente, estruturas organizacionais mais abertas, 

flexíveis, participativas e adaptáveis aos usuários e às necessidades específicas, pois não 

precisam seguir diretrizes normativas específicas ou um currículo prescrito. 

Nesse sentido, a concepção de currículo adotada nesta pesquisa parte da reflexão de que 

a educação não formal se desenvolve a partir de um currículo flexível, “como uma experiência 

de relações entre afetos, corporeidades e saberes [que] “se espalha como um rizoma em vez de 
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espalhar ramos a partir das raízes ou construir sobre uma base””11 (RAJCHMAN, 2000-2007, 

p. 30-31 apud HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ; SANCHO-GIL, 2020, p. 1061). 

 O Ateliê de Costura do Sesc Pinheiros é compreendido como um espaço para a 

experiência do encontro de subjetividades (como nos conhecemos e narramos) e de saberes 

(como nos vinculamos com o que conhecemos), sendo que “a importância do afeto e do espaço 

passa a ser viabilizadora dos encontros pedagógicos por considerá-los [...] como produtos de 

inter relações sempre em construção”12 (HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ; SANCHO-GIL, 2020, 

p. 1062). 

Aprender “tem a ver com o que afeta o sujeito e o leva a mudar seu olhar sobre si mesmo, 

os outros e o mundo”13 (ATKINSON, 2011 apud HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ; SANCHO-

GIL, 2020, p. 1053). 

Neste sentido, devido ao fato de o Ateliê de Costura se desenvolver em um espaço de 

educação não formal, o Sesc Pinheiros, evidenciaremos alguns aspectos relacionados à 

educação não formal. 

 

2.2 Contextos da Educação não formal 

 

A educação não formal não pode ser definida de forma única, pois não há um único 

lugar específico em que esta é exercida ou encontrada e não há regras ou leis que demarcam 

precisamente sua atuação; talvez, por isso, seja tão complexo estudá-la. Além do mais, definir 

um ser pela sua negação, torna a tarefa mais imprecisa. Não podemos confundir educação não 

formal com metodologia, com um espaço educativo específico ou defini-la apenas como o que 

não é formal. 

Seu campo de atuação é amplo e é preciso reconhecer suas potências e diversidades. 

Talvez futuramente seja necessário acrescentar palavras para especificar cada vez mais a 

educação não formal, como por exemplo educação não formal em museus, educação não formal 

em instituições culturais, educação não formal em escolas livres, educação não formal em 

Organizações não Governamentais (ONGs), dentre outros. O conceito ultrapassa o 

 
11 Tradução livre do original: “Lo que nos lleva a pensar el currículo como una experiencia de relaciones entre 

afectos, corporeidades y saberes “se propaga como un rizoma en lugar de echar ramas a partir de las raíces o 

construir sobre un cimiento” (RAJCHMAN, 2000-2007, p. 30-31 apud HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ; 

SANCHO-GIL, 2020, p.1061). 
12 Tradução livre do original: “la importancia del afecto y el espacio se convierte en un posibilitador de Encuentros 

pedagógicos al considerarlos […] como productos de interrelaciones siempre en construcción (HERNÁNDEZ-

HERNÁNDEZ; SANCHO-GIL, 2020, p. 1062). 
13 Tradução livre do original: “tiene que ver con lo que afecta al sujeto y le lleva a cambiar la mirada sobre sí 

mismo, los otros y el mundo” (HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ; SANCHO-GIL, 2020, p. 1053). 



   

 

41 

institucionalizado, os rótulos, a educação social, a atuação das escolas livres, o que se aprende 

nas visitas aos museus ou às instituições culturais, em ONGs, dentre tantos. Abarca o entre, o 

não definido ou ainda desconhecido – o que pode vir a ser descoberto e apreendido. E como 

definir o que está em constante construção? 

 A educação não formal existe muito antes da presença de um termo que a defina. A 

partir dos anos 1960 e 1970, discussões teóricas apresentam questões e debates sobre a 

educação, mas o termo educação não formal só começou a propagar-se a partir do último terço 

do século XX, com a publicação da obra A crise mundial da educação, de Coombs (1968), que 

enfatizava a necessidade de desenvolver meios educacionais diferentes dos convencionalmente 

escolares para atender às crescentes e heterogêneas demandas da educação. 

A educação formal compreenderia “o ‘sistema educacional’ altamente 

institucionalizado, cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado que 

vai dos primeiros anos da escola primária até os últimos da universidade”; a educação 

não-formal, “toda atividade organizada, sistemática, educativa, realizada fora do 

marco do sistema oficial, para facilitar determinados tipos de aprendizagem a 

subgrupos específicos da população, tanto adultos como infantis”; e a educação 

informal “um processo, que dura a vida inteira, em que as pessoas adquirem e 

acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e modos de discernimento por meio 

das experiências diárias e de sua relação com o meio” (COOMBS, 1975, p. 27 apud 

TRILLA; GHANEM, 2008, p. 33) 

 No quadro, a seguir, são apresentadas por Trilla e Ghanem (2008) quatro rubricas, com 

aspectos relevantes de discursos pedagógicos ideologicamente muito heterogêneos sobre o 

papel da escola, com o surgimento de novos termos e diferentes autores. Estes tópicos foram 

extraídos da obra Educação Formal e Não Formal (TRILLA; GHANEM, 2008, p. 21-29) e 

organizados pela autora. 

 

Quadro 1: Contexto Teórico do surgimento da Educação Não Formal - Jaume Trilla e Elie 

Ghanem 

Rubricas Aspectos do discurso  Termos/Autores  

o discurso 

reformista da 

crise da educação 

Reformar, modernizar, readaptar os sistemas 

educacionais vigentes (diagnosticados como 

obsoletos) para melhor atender às expectativas e 

demandas da educação que a sociedade 

depositava na escola, mesmo sem levar em 

conta os contextos sociais, políticos e 

econômicos que geravam esta “crise” (p. 21-22). 

A crise mundial da educação, de 

Coombs (1968) - surgimento do 

termo educação não formal, 

Aprender a ser, de Edgar Faure 

(1972), e o relatório Educação – 

Um tesouro a descobrir, de 

Jacques Delors (1990), sendo estes 

dois últimos publicados pela 

Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) (p. 23). 



42 

 

as críticas 

radicais à 

instituição 

escolar 

Autores críticos à instituição escolar, 

diferentemente dos anteriores, estendiam as 

críticas da defasagem entre os sistemas 

educacionais e os sistemas sociais com igual 

radicalismo ao seu marco social, político e 

econômico, identificando seus vínculos e 

correspondências. Reafirmavam a necessidade 

de identificar vínculos e correspondências entre 

os sistemas educacionais e os sistemas sociais. 

Acabavam por reforçar “o descrédito da escola”, 

“a perda de confiança em suas possibilidades”, 

a criação de rótulos (escola como aparelho 

ideológico de Estado etc.) e “levaram alguns a 

pensar que a ação educativa seria salva e 

reabilitada simplesmente afastando-se dessa 

instituição” (p. 25).  

Autores sob as rubricas: do 

paradigma da reprodução 

(Althusser, Bourdieu e Passeron, 

Baudelot e Establet, Bernstein, 

Bowles e Gints, Apple etc), os 

hiper críticos que defendiam a 

desinstitucionalização da ação 

educativa (I. Illich, E. Reimer, J. 

Holt e os precursores com P. 

Goodman) e as reflexões 

foucautianas sobre os mecanismos 

da microfísica do poder.  

a formulação de 

novos conceitos – 
educação 

permanente 

Educação permanente (primeiro recurso 

terminológico de que a linguagem pedagógica 

se valeu para legitimar novas instituições, novos 

meios e recursos educacionais não escolares, 

mas ainda ligada à “educação do mundo de 

Montesquieu”, que as pessoas podem nos educar 

desde que nascemos até quando morremos, mas 

que “exige a disponibilidade de muitos outros 

recursos educacionais além dos escolares” (p. 

25).  

Em torno da educação permanente 

orbitam outros termos como 

formação contínua, educação de 

adultos, andragogia, educação ao 

longo da vida. [...] Outra 

necessidade era a criação de 

conceitos que abrigassem a 

extensão espacial ou institucional 

do fato educativo, de seu 

deslocamento do escolar: educação 

aberta, formas não convencionais 

de ensino, educação extra-escolar, 

ensino não regrado, educação não 

formal e informal. E, por último, 

destacam-se conceitos que 

salientam a amplitude do universo 

educacional e a necessidade de 

abordagens holísticas e 

integradoras para as políticas 

educacionais: “sociedade 

educativa” ou “sociedade de 

aprendizagem”, “sistema 

formativo integrado”, “cidade 

educadora”, etc. (p. 26). 

o paradigma do 

meio educacional 

Era necessário modificar a ótica pela qual a 

pedagogia contemplava a ação educativa como 

a relação pessoal e direta entre educador e 

educando. Era preciso levar em consideração o 

meio/contexto onde acontecia a ação, as 

relações e influências deste no processo 

educativo (p. 27).  

A nova lente que representa o 

paradigma do meio educacional 

facilita à pedagogia a descoberta 

desses novos espaços distintos 

daqueles característicos dos 

sistemas educacionais 

convencionais e reforça a 

conveniência de buscar formas 

adequadas de intervir neles (p. 27-

29). 

Fonte: Autora (2021). 
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Além desta perspectiva teórica das discussões sobre educação, neste mesmo período, na 

segunda metade do século XX, há uma expansão de propostas de educação não formal que se 

relacionam a uma série de transformações sociais, econômicas, tecnológicas do período, tais 

como apresentadas por Trilla e Ghanem (2008): 

● Incorporação de setores sociais excluídos dos sistemas educacionais 

convencionais (adultos, idosos, mulheres, negros, indígenas, populações minorizadas em seus 

direitos); 

● Necessidade de reciclagem e formação continuada, recolocação profissional 

(pelas transformações no mundo do trabalho); 

● Ampliação do tempo livre (para alguns grupos sociais); 

● Mudanças na instituição familiar e em outros aspectos da vida cotidiana 

(mulheres inserem-se no mercado de trabalho, entre outros aspectos, tornam necessárias novas 

instituições e meios educacionais antes exercidas, de maneira informal, pela família); 

● Presença crescente dos meios de comunicação de massa na vida social (mais de 

90% das populações com acesso à TV, a notícias padronizadas e indução ao consumo e, após 

os anos 2000, a massividade e conectividade das redes através da internet); 

● Desenvolvimento de novas tecnologias que permitiam formação e aprendizagem 

à margem dos sistemas da escolaridade convencional (TV, internet, cursos EAD); 

● Necessidade de implementação de ações educativas em setores 

socioeconomicamente marginalizados (população em conflito, pessoas com deficiência) – seja 

buscando a justiça social e o estado de bem-estar, seja buscando o controle social. 

Estes fatores deflagram o surgimento da educação não formal em um contexto histórico, 

político e social capitalista em que já se apresentava o crescimento das desigualdades sociais. 

A educação não formal veio explicitar uma necessidade social de apresentar espaços educativos 

diversos que abarcassem setores, por vezes não considerados da sociedade, desenvolvendo-se 

a partir de uma intencionalidade educativa, de um currículo flexível e em diferentes formatos, 

em diferentes instituições.  

Cabe destacar que a educação não formal não pode ser entendida como espontaneamente 

formadora de valores humanos e afinados com os objetivos do conhecimento científico, ou 

artístico ou de construção de cidadania. Esse trabalho de pesquisa propõe o uso do termo não 

formal afinado em suas raízes com a intencionalidade da ação educativa. É tal intencionalidade 

que lhe atribui valor. Para Trilla e Ghanem (2008, p. 31), a educação não formal pode ser 

caracterizada "por seus aspectos de procedimento ou metodologias educacionais ou o agente, a 
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instituição ou o marco no qual em cada caso se gera ou se localiza o processo educacional". De 

acordo com os mesmos autores, a educação não formal também apresenta diferentes âmbitos 

de atuação: 

● Formação ligada ao trabalho – formação na empresa, escolas-oficinas, formação 

para o primeiro emprego; 

● Da educação social – voltada para as pessoas em conflito social, como os centros 

de acolhida, programas educativos para o cárcere e de pessoas em situação de rua; 

● Da própria escola – por meio das atividades extracurriculares, das visitas a 

museus, em conjunto com ONGs ou instituições públicas ou privadas; 

● Do lazer e da cultura – o tempo livre e o desejo de acesso e usufruto da cultura 

num sentido nem acadêmico nem utilitarista geraram também uma importante oferta 

educacional não formal. Este aspecto se aproxima das diretrizes das ações do Sesc, que serão 

apresentadas a seguir, em capítulo específico sobre o Sesc. 

Estes diferentes âmbitos, hoje adicionados de outros campos de atuação, tornam ampla 

a dimensão da educação não formal e compreende-se que ela, 

não se destina aos pobres, embora essa perspectiva já se encontre em sua origem. Ela 

pode e acontece para qualquer público, de qualquer idade e faz parte do percurso 

formativo das classes sociais de modos variados ao lado do percurso escolar 

(PALHARES, 2009 apud FERNANDES, MAZZA, 2018, p. 508-509). 

Ao longo da vida, somos formados por diferentes experiências educativas que nos 

constituem como seres expostos ao mundo. Como sujeitos da experiência, articulamos o que 

aprendemos e construímos saberes na práxis. 

[...] A educação, propriamente dita, é um conjunto, uma somatória que inclui as 

articulações entre a educação formal, aquela recebida na escola, regulamentada e 

normatizada por leis, via um conjunto de práticas que se organizam em matérias e 

disciplinas; a educação informal, aquela que os indivíduos assimilam pela família, 

pelo local onde nascem, religião que professam ou por meio do pertencimento a uma 

região, território e classe social da família; e a educação não formal, que tem um 

campo próprio, embora possa se articular com as duas anteriores (GOHN, 2015, p. 

16). 

Vale salientar que, em nenhuma hipótese, a educação não formal 

substitui ou compete com a educação formal, escolar. Poderá ajudar na 

complementação desta última, via programações específicas, articulando escola e 

comunidade educativa localizada no território de entorno da escola; ou mesmo dentro 

da própria escola, articulando saberes curriculares normatizados e atividades 

extraclasses, usualmente vistas como complementares do educando (GOHN, 2015, p. 

19). 

Defende-se aqui a educação como direito de todos, respeitando-se a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 que afirma: “Art. 205. A educação, direito de todos e 
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dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Em segundo lugar, que cumpre, assim, à sociedade colaborar e não substituir. Sendo 

assim entendida, a educação não formal faz parte intrínseca do conceito de educação como 

direito.  

O Sesc São Paulo, como instituição, vai ao encontro desta perspectiva quando organiza 

seus quadros e seus esforços na direção da integração entre a cultura, base de toda a educação, 

e as finalidades constitucionais da educação, no sentido amplo e generoso de seu conceito. 
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3 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 

3.1 Sesc 

 

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

voltada para o interesse público, criada e mantida pelo empresariado do comércio de bens, 

serviços e turismo e tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos 

trabalhadores deste setor e sua família. “Sua base conceitual é a Carta da Paz Social e sua ação 

é fruto de um sólido projeto cultural e educativo que trouxe, desde a criação pelo empresariado 

do comércio e serviços, em 1946, a marca da inovação e da transformação social”14. 

De acordo com documentos da natureza jurídica da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC) de Bens, Serviços e Turismo (2005), o Sesc foi criado a partir do Decreto-lei 

n.º 11 9.043, de 25/6/46, em seu art.1º, que: 

● atribuiu à Confederação Nacional do Comércio “o encargo de criar o Serviço 

Social do Comércio (Sesc), com a finalidade de planejar e executar, direta ou 

indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão 

de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral 

e cívico da coletividade” (caput), tendo em vista, especialmente “a assistência em 

relação aos problemas domésticos (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e 

transporte); providências no sentido da defesa do salário real dos comerciários; 

incentivo à atividade produtora; realizações educativas e culturais, visando a 

valorização do homem; pesquisas sociais e econômicas” (art. 1º) [...] O Serviço Social 

do Comércio muito poderá contribuir para o fortalecimento da solidariedade entre as 

classes, o bem-estar da coletividade comerciária e, bem assim, para a defesa dos 

valores espirituais em que se fundam as tradições da nossa civilização;” (CNC, 2005, 

p. 11-13). 

O Sesc, atualmente presente em todo o território nacional, desenvolve suas ações a partir 

de diretrizes e resoluções determinados pelo Departamento Nacional. Ao longo de sua 

trajetória, se tornou um espaço para toda a comunidade onde está inserido, não apenas para os 

trabalhadores do comércio, bens e serviços; oferecendo “vivências e oportunidades por meio 

da educação não formal, com amplas relações entre arte e tecnologia, meio ambiente e saúde, 

esporte e comunicação” (SESC, 2019, p. 06). 

A instituição é composta por um Departamento Nacional, órgão normativo que 

elabora e acompanha as diretrizes nacionais da instituição, e 27 Departamentos 

Regionais, responsáveis pela oferta de atividades e serviços em cada unidade 

federativa. O Sesc conta com um modelo de gestão autônomo, que possibilita aos 

 
14 Portal Sesc São Paulo. Disponível em: https://portal.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/apresentacao/. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 

https://portal.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/apresentacao/
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Departamentos Regionais atuarem de acordo com as demandas de suas respectivas 

regiões, preservando, assim, as características e contextos locais15.  

Cada Departamento Regional possui autonomia de atuação, desenvolvendo ações que 

visam à promoção da cidadania, do conhecimento, a reflexão e a participação atendendo às 

distintas demandas locais. Cada unidade é planejada e organizada para oferecer múltiplas 

oportunidades de acesso à cultura e a educação, por meio de apresentações artísticas, cursos, 

oficinas vivências, atividades esportivas, entre outros. 

A arte, a educação, a cultura, o esporte e a saúde, fazem parte do cotidiano. Essas 

áreas se mostram alinhavadas umas às outras e evidenciam a importância da 

participação de todos no processo dessa “costura”. É o entrelaçar das coisas que se 

aprende a olhar para o planeta como quem olha para o próprio quintal (SESC, 2019, 

p. 27). 

Em seu amplo campo de atuação, o Sesc também oferece unidades escolares da 

educação básica, infantil, ensino fundamental e médio. Entretanto, concentramos nossa atenção 

no Departamento Regional do Estado de São Paulo, cuja ação educativa é realizada no campo 

da educação não formal. 

 

3.2 Sesc São Paulo 

 

O Sesc no estado de São Paulo desenvolveu, nas últimas décadas, uma abordagem da 

educação transformadora ao explicitar sua conexão com a dimensão cultural. 

Entendida como ação permanente a se espraiar por diversas fases da vida dos 

indivíduos e não restrita a ambientes ou formatos pré-definidos, ela imprime um viés 

educativo em cada uma das atividades, serviços, espaços e relações humanas que 

constituem o cotidiano do Sesc. Atualmente, esse viés representa o denominador 

comum que dá coesão à diversidade de temas, saberes e processos desenvolvidos pela 

Instituição (SESC SÃO PAULO, 2021, p. 09). 

O Sesc São Paulo possui 44 unidades operacionais, presentes na capital, na grande São 

Paulo, no litoral e interior. Focado no âmbito do lazer e da cultura, o Sesc São Paulo 

inicialmente desenvolve a educação não formal relacionada à educação social através do lazer, 

conforme descrito em seu registro institucional: 

O lazer, contrariamente ao sentido negativo do ócio, passava a ser entendido como 

um instrumento de excelente condutibilidade para a difusão da educação social. No 

lazer, o indivíduo poderia repousar ou se divertir, recrear-se e entreter-se, ou ainda 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 

voluntária ou sua livre capacidade criadora, após cumprir suas obrigações 

profissionais, familiares e sociais (ALMEIDA, 1997, p. 87). 

 
15 Portal Sesc. Disponível em: https://www.sesc.com.br/institucional/sistema-cnc/. Acesso em: 02 jan. 2022. 

https://www.sesc.com.br/institucional/sistema-cnc/
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Com o passar dos anos e a verticalização de suas ações programáticas voltadas à cultura 

e à educação, o Sesc São Paulo amplia o conceito e as áreas de atuação da educação não formal 

da educação social para a educação permanente. 

A educação permanente, conceito norteador do Programa Educação, constitui uma 

disposição efetivada em três dimensões principais: complementaridade, continuidade 

e não-formalidade. A complementaridade representa um posicionamento institucional 

em face do sistema formal de ensino, na medida em que compreende que, no estado 

de São Paulo, estas duas modalidades de ação educativa devem convergir para 

objetivos análogos sem que uma substitua a outra; a continuidade refere-se à 

constatação de que os processos educativos não devem se restringir a etapas 

específicas da vida dos indivíduos; e a não-formalidade enfoca o caráter voluntário e 

vivencial da educação permanente, predispondo-a a proposições potencialmente 

críticas e inovadoras. A educação, neste contexto, tem como finalidade: estimular o 

desenvolvimento do senso crítico e da autonomia dos indivíduos e coletividades; 

consolidar a importância da convivência e do respeito à diversidade cultural; atualizar 

o compromisso com a transformação social na direção da diminuição da desigualdade 

de oportunidades entre os cidadãos; ressignificar os processos educativos, 

localizando-os em contextos progressivamente amplos, sempre em relação com outras 

áreas da ação e dos saberes humanos (SESC SÃO PAULO, 2016, p. 17). 

O cerne de suas ações educativas destina-se a ações relacionadas "à cultura, ao esporte, 

à saúde e à alimentação, ao desenvolvimento infantojuvenil, à terceira idade, ao turismo social 

e a demais áreas de atuação”16, caracterizando-se como espaço de educação não formal e 

permanente, que procura valorizar as pessoas ao estimular a autonomia, a interação e o contato 

com expressões e modos diversos de pensar e sentir (SESC SÃO PAULO, 2021).  

Para Assali (2019, p. 52), a educação não formal caracteriza-se por espaços educativos 

que possuem a intencionalidade de criar ambientes e situações de interação coletivos, visando 

capacitar indivíduos a serem cidadãos do mundo, no mundo, fortalecendo vínculos, identidades 

e pertencimento. Neste sentido, o Sesc São Paulo em consonância à missão do Departamento 

Nacional e às diretrizes técnicas e administrativas da Diretoria Regional do Estado promove 

ações programáticas educativas em diferentes vertentes que se aproximam ao conceito de 

rizoma de Deleuze e Gattari (1980/2004, p. 49): 

O rizoma procede por variação, expansão, conquista, captura, injeção. [...] o rizoma 

está relacionado a um mapa em produção, em construção, sempre desmontável, 

conectável, alterável, modificável, em múltiplas entradas e saídas, em suas linhas de 

fuga (apud HERNÁNDEZ-HERNANDÉZ; SANCHO-GIL, 2020, p. 1059)17. 

 
16 Portal Sesc São Paulo. Disponível em: https://portal.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/apresentacao/. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 
17 Tradução livre do texto original: “El rizoma procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección. 

[...] el rizoma está relacionado con un mapa en producción, en construcción, siempre desmontable, conectable, 

alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 

1980/2004, p. 49 apud HERNÁNDEZ et al., 2020, p. 1059). 

https://portal.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/apresentacao/
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Cada unidade mantém suas ações e programas focados inicialmente em seu público 

prioritário e estende sua atuação ao entorno, gerando impactos sociais, culturais e econômicos 

nas regiões em que estão inseridas e em diferentes ramificações. Focaremos agora na Unidade 

de Pinheiros, lócus desta pesquisa. 

 

3.3 Sesc Pinheiros 

 

O Sesc Pinheiros, como unidade permanente, abriu as portas ao público em 18 de 

setembro de 2004, na Rua Paes Leme, 195, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A unidade 

tem formato arquitetônico de um prédio, composto por cinco subsolos, o térreo e sete andares. 

Suas instalações contam com o Teatro Paulo Autran (o maior de toda rede Sesc em São Paulo, 

com 1010 lugares), um auditório (98 lugares), parque aquático (piscina recreativa, de 

hidroginástica e semiolímpica, cobertas e aquecidas; deck e solário), dois ginásios 

poliesportivos cobertos, salas de expressão corporal e ginástica multifuncional, sala de múltiplo 

uso, áreas de exposições, Espaço de Tecnologias e Artes (ETA), Comedoria (nome dado ao 

espaço de alimentação do Sesc), Odontologia, Central de Atendimento, onde o público faz sua 

credencial plena, inscreve-se em cursos, em oficinas e efetiva reservas no programa de turismo 

social; serviços de bilheteria para os espetáculos que o Sesc realiza em suas unidades no estado 

de São Paulo e duas Lojas (térreo e foyer do Teatro Paulo Autran) com produtos do Selo Sesc18 

e publicações das Edições Sesc19. 

A unidade Pinheiros oferece diariamente programações de diversas linguagens 

artísticas, como artes cênicas, música, cinema, artes visuais, literatura, tecnologias e artes. 

Durante a pandemia, seguindo as diretrizes do Sesc Nacional e do Departamento Regional, o 

Sesc Pinheiros fechou suas portas e manteve suas programações com ações online e ações 

sociais, com períodos e projetos de abertura gradativa, seguindo os protocolos de segurança 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Para manter seu compromisso social e educativo neste momento, o SESCSP lançou 

mão de diferentes ações como Mesa Brasil20 e mobilizou suas redes sociais com 

 
18 O Selo Sesc “tem como objetivo registrar e difundir diferentes manifestações artísticas que valorizam a cultura 

nacional, em suas dimensões contemporâneas e de memória cultural. Muitas obras-primas da música popular 

brasileira foram registradas em CDs e DVDs. O Selo Sesc se estende desde projetos especiais de grandes artistas 

nacionais e gravação de músicos que se apresentam nas ruas, até projetos atuais de música erudita” (SESC, 2019, 

p. 66). 
19 “A instituição edita livros de cultura, arte, história, memórias, filosofia, educação, esportes, por meio das Edições 

Sesc” (SESC, 2019, p. 66). 
20 O Programa Mesa Brasil Sesc é uma Rede Nacional de Bancos de Alimentos que atua contra a fome e o 

desperdício, que atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por 
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programações para seus diferentes públicos como #sescaovivo, #EmCasaComSesc, 

EAD SESC Digital, entre outros (SOUZA et al., 2020, p. 86-87). 

Um dos programas educativos que manteve suas ações e precisou se adaptar às novas 

demandas foi o Ateliê de Costura, desenvolvido incialmente apenas no formato presencial, no 

terceiro andar da unidade, no Espaço de Tecnologias e Artes da unidade Pinheiros. Porém, antes 

de adentrar à análise das ações educativas desenvolvidas em 2019 e 2020 no Ateliê de Costura, 

é preciso conhecer um pouco da trajetória do Programa Tecnologias e Artes, onde o projeto se 

desenvolve. 

 

3.4 Programas Internet Livre e Tecnologias e Artes 

 

O Programa Internet Livre, do qual o Programa Tecnologias e Artes provém, tinha como 

objetivo democratizar o acesso às redes, à internet. 

O programa Internet Livre, que antecedeu os atuais Espaços de Tecnologias e Artes, 

surgiu em 2001 e, inicialmente, tinha como principais objetivos dar acesso à rede 

mundial de computadores – que estava se popularizando desde meados dos anos 90 

no Brasil – e promover a alfabetização digital. Naquele ano, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, somente 8,6% dos lares 

tinham computadores com acesso internet. Só em 2006, esse número chegaria a ainda 

tímidos 16,9% no país21. 

As salas de Internet Livre, concebidas especialmente para o programa, continham 

equipamentos de última geração, computadores, projetores, telas, TV de Plasma e acesso à 

internet banda larga e os educadores, à época chamados de web-animadores, eram responsáveis 

pela programação permanente oferecida ao público, programando e desenvolvendo ações 

relacionadas à cultura digital. O programa Internet Livre visava desenvolver:  

Ações que abordam o uso criativo cotidiano dos aparatos tecnológicos e dos softwares 

livres, oferecendo ambientes e recursos para o desenvolvimento de cursos, oficinas, 

laboratórios, palestras e seminários abordando o amplo campo da Cultura Digital. As 

atividades realizadas buscam aproximar o público da produção artística 

contemporânea, e ainda visam a dinamizar uma relação de colaboração e troca de 

experiências entre as pessoas, aproveitando as facilidades de sociabilidade e 

comunicação das diferentes ferramentas tecnológicas e informáticas, bem como a 

manipulação de dados digitais (SESC SÃO PAULO, 2015, p. 38). 

 
entidades sociais cadastradas. Além disso, também atua em caráter emergencial com um trabalho de logística 

humanitária, mobilizando parceiros, arrecadando e distribuindo doações para pessoas atingidas por calamidades 

em todo o país. Disponível em: http://www.sesc.com.br/portal/site/mesabrasilsesc/entenda 

https://www.youtube.com/watch?v=a6cy2L0qlTY. Acesso em: 09 set. 2021. 
21 Portal Sesc São Paulo. Disponível em: 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS

+E+ARTES. Acesso em: 20 ago. 2021. 

http://www.sesc.com.br/portal/site/mesabrasilsesc/entenda
https://www.youtube.com/watch?v=a6cy2L0qlTY
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES
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O Sesc Araraquara, em 2001, foi o primeiro a receber uma sala de Internet Livre. Em 

2004, o Sesc São Paulo já contava com salas em 20 unidades. Neste mesmo ano, inaugurou-se 

a unidade Pinheiros, com sua sala de Internet Livre, no segundo andar, ao lado da Biblioteca e 

espaço de leitura. Foram muitos anos no mesmo espaço, com computadores de mesa, até o 

andar ser reformulado e se tornar o espaço expositivo da unidade. O espaço da Internet Livre, 

em Pinheiros, ocupou outros ambientes provisórios até se instalar no terceiro andar, ao lado da 

Sala de Múltiplo Uso, próximo ao auditório e à Central de Atendimento, onde, atualmente e 

após a reformulação do Programa, se localiza o Espaço de Tecnologias e Artes - ETA Pinheiros. 

O Sesc São Paulo está comprometido com a missão e os valores do Sesc em acompanhar 

as mudanças e inovações em suas áreas de atuação a cada novo contexto histórico e social. Com 

a ampliação do acesso aos recursos tecnológicos, internet banda larga presente em residências 

e celulares com internet móvel, percebeu que a proposta inicial de disponibilizar espaços de 

acesso à internet e pesquisa na área da cultura digital já não era suficiente à nova era.  

Em 2014, mais da metade (54,9%) dos domicílios no Brasil estavam conectados à 

internet. E, então, já não é mais o computador o meio de acesso principal – a era dos 

smartphones, da conexão sem fio e da ubiquidade da rede estava posta. A noção da 

tecnologia como extensão do corpo humano – e este como instância primeira da 

inventividade –, o alargamento de possibilidades acarretado pelo conceito e também 

sua indissociação das expressões artísticas apontavam o horizonte de uma nova 

proposta22.  

Neste sentido, iniciou-se uma transformação no programa Internet Livre. Algumas 

ações foram mantidas, como o letramento digital, que são: 

Ações que abordam o uso de dispositivos eletrônicos e da Internet para o 

empoderamento e o protagonismo pessoal e social a partir de dinâmicas que valorizam 

as relações de colaboração e de trocas de experiências entre as pessoas. As atividades 

realizadas buscam aproximar o público dos aparatos sociotécnicos a partir de um 

aspecto crítico e dialógico no amplo campo da cultura digital (SESC SÃO PAULO, 

2016, p. 58). 

Além da manutenção destas ações, o Programa Tecnologias e Artes também manteve a 

pesquisa relacionada à cultura digital e o acesso à Internet Livre, com sessões de acesso à 

internet por meio de notebooks disponibilizados pelo Sesc São Paulo. A escolha do nome, neste 

tipo de acesso, teve como objetivo manter a característica e nomenclatura do programa Internet 

 
22 Portal Sesc São Paulo. Disponível em: 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS

+E+ARTES. Acesso em: 20 ago. 2021. 

 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES
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Livre que deu início a esta proposta no Sesc São Paulo, de compartilhamento de acesso às novas 

tecnologias. 

Observando-se o movimento maker mundial, do faça-você-mesmo e a procura por 

espaços possíveis de criação e experimentação artísticas e tecnológicas, outras ferramentas, 

tecnologias e explorações artísticas adentraram o campo de pesquisa do programa, tais como 

como a impressão 3D, corte à laser, marcenaria, costura, artes visuais, entre outros.  

A mudança do programa Internet Livre para o programa Tecnologias e Artes não 

aconteceu de forma abrupta. Nós, educadores, já ministrávamos cursos e oficinas em diferentes 

linguagens e estas foram sendo incorporadas como parte das experimentações artísticas e 

tecnológicas dos novos ETAs. Ao expandir os conceitos de tecnologia e arte, a costura, foco 

deste estudo, adentrou as pesquisas do Programa Tecnologias e Artes. A tecnologia aqui é 

compreendida de forma ampla, como conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam 

a resolução de problemas. Desse modo, é possível englobar a agulha para a costura e mesmo o 

ato de costurar como ferramentas tecnológicas. 

Em 2015, criou-se então o Programa Tecnologias e Artes ou ETA, como são conhecidos 

pelo público frequentador do Sesc São Paulo “para reafirmar, em uma nova configuração, 

princípios do antigo programa Internet Livre e para ampliar os conceitos de "tecnologia" e de 

"arte" em centenas de programações por mês”23. 

Os espaços de tecnologias e artes são compreendidos como espaços para a “criação, 

difusão, fruição e preservação de manifestações vinculadas às artes visuais e às tecnologias”24.  

A primeira atividade que desenvolvi no ETA, com costura, foi em novembro de 2015, 

no Sesc Santos, a convite da educadora da unidade, Patrícia Campos, que criou um projeto com 

diferentes cursos que envolviam a criatividade e experimentação no universo da costura. 

Ministrei duas oficinas: Agulhas e Linhas - Oficina de Patch Apliquê em peças customizadas e 

Ateliê Livre de Costura: Patch Apliquê, Pixel Cruz e Abayomi, com os educadores Erika Kogui 

e Daniel Ramos.  

No ETA (Espaço de Tecnologias e Artes), educadores especializados e artistas 

convidados propõem cursos, oficinas e vivências em artes híbridas, em áreas como 

fabricação digital, software livre, hackerismo, cultura digital, audiovisual, fotografia, 

design, inclusão e letramento digital, editoração, animação, moda, marcenaria, games, 

 
23 Portal Sesc São Paulo. Disponível em: 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS

+E+ARTES. Acesso em: 20 ago. 2021. 
24 Portal Sesc São Paulo. Disponível em: 

https://portal.sescsp.org.br/servicos/9_ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES#/content=13espacodetecnol

ogiaseartes. Acesso em: 20 ago. 2021. 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12288_DA+INTERNET+LIVRE+AO+ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES
https://portal.sescsp.org.br/servicos/9_ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES#/content=13espacodetecnologiaseartes
https://portal.sescsp.org.br/servicos/9_ESPACO+DE+TECNOLOGIAS+E+ARTES#/content=13espacodetecnologiaseartes
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inovação urbana, entre outros. Assim como os hack, fab e media labs, a proposta é 

estimular a experimentação por meio da convergência de tecnologias e linguagens. 

Nas atividades, a costura se combina à eletrônica ou a marcenaria pode se unir à 

impressão 3D. Mais que o produto final, o importante é o aprendizado, o processo e o 

"fazer junto". No ETA, se valoriza a convivência, a diversidade, o protagonismo e a 

reflexão crítica por meio de atividades criativas (PORTAL SESC SÃO PAULO, 2021, 

n.p, grifos nossos). 

Um ano se passou até eu criar o Ateliê de Costura no Sesc Pinheiros. O projeto surgiu 

da observação de uma procura crescente do público frequentador por atividades que abordassem 

técnicas têxteis manuais, concomitante às reformulações do programa Tecnologias e Artes que 

possibilitaram a vinda de cinco máquinas de costura à unidade, o que impulsionou o início das 

atividades na área. 
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4 ATELIÊ DE COSTURA 

 
A educação é um ato de amor,  

por isso, um ato de coragem. 

 

Paulo Freire (1967) 
 

 

Nesta etapa da pesquisa descrevo as minhas experiências de amor e coragem como 

educadora/pesquisadora, buscando valorizar a riqueza de detalhes como forma de troca de 

experiências e metodologias de trabalho na área da costura e no contexto da educação não 

formal. 

Esta pesquisa é focada nas ações educativas no Ateliê de Costura desenvolvidas entre 

2019 e 2020. Antes de adentrar as ações deste período, compartilho brevemente o histórico 

desse projeto e o tema propulsor da primeira oficina desenvolvida.  

 

4.1 Histórico - Projeto Ateliê de Costura 

 

Em 2017, eu criei o projeto Ateliê de Costura, que se propõe à pesquisa contínua de 

novas ações educativas que explorem a experimentação de técnicas, tecnologias e materiais 

referentes à costura. Todos os meses desenvolvemos e programamos oficinas e cursos 

relacionadas à costura em seu sentido amplo, abarcando costura criativa, iniciação de costura, 

experimentação da técnica, criação e modelagem, brinquedos educativos entre outros. Os 

encontros são conduzidos por mim e por educadores e artistas contratados. 

Desenvolvido até a presente data, o Ateliê de Costura, através de seus cursos, 

proporciona aos participantes o contato com a técnica – como manusear agulha, máquina de 

costura, uso de materiais e procedimentos – e a convivência, interação, autonomia, faça-você-

mesmo e aprendizagem em grupo – propiciando, assim, uma formação pessoal e uma formação 

tecnológica na área. 

Os temas surgem em diálogo com o público frequentador do Sesc Pinheiros e através 

de pesquisa da educadora e da equipe técnica. Busca-se identificar áreas de interesse e novas 

técnicas para o desenvolvimento das ações. O único curso que se repetia semestralmente era o 

de Iniciação à Costura nas ações presenciais, devido à grande procura. 

 

4.1.1 O início 
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Comecei a pesquisa de temas, entre outubro e novembro de 2016, para a realização da 

primeira atividade em janeiro de 2017, nas férias, período em que, normalmente, são oferecidas 

oficinas para a família. Devido ao meu horário fixo de trabalho durante a semana, das 19 às 22 

horas, a primeira oficina foi direcionada a pessoas acima de 12 anos. 

Inicialmente, propusemos esta primeira atividade e a partir de observações diretas e 

conversas com os participantes do Ateliê foi possível dar continuidade ao projeto. 

Dessa forma, foi possível propor ações que envolvessem a costura nas suas mais 

variadas vertentes e identificar quais delas se aproximaram mais das pessoas que participam e 

proporcionar possibilidades de desenvolvimento, através do contato artístico e com a técnica 

da costura. Além disto, a observação propiciou a repetição de projetos que apresentam grande 

demanda, bem como aprimorar as ações. 

 

4.1.2 O primeiro tema 

 

Ateliê de costura: criação de seres imaginários 

Esta temática tem sua origem no ano de 2015, ainda quando trabalhava no Sesc Bom 

Retiro, no Programa Internet Livre e desenvolvia atividades em parceria com o Programa 

Curumim25. Realizei o projeto Seres Imaginários para conversar sobre tecnologia, criação de 

perfis e personas nas redes sociais e o impacto da mediação tecnológica nas relações desde a 

infância, aproximando o assunto das crianças pelas suas relações com os amigos imaginários. 

Nesta perspectiva, o projeto Seres Imaginários foi desenvolvido durante um ano e poderia ser 

descrito em uma outra pesquisa. No entanto, das minhas reflexões surgiram algumas questões:  

a)  Por que não trabalhar o tema com adultos? 

b)  O que são seres imaginários?  

c)  Qual o contato do adulto com realismo fantástico?  

A partir destes questionamentos, surgiu esta primeira ação educativa – Ateliê de 

Costura: Criação de Seres Imaginários – Curso de criação e experimentação em costura de 

seres imaginários por meio de pesquisas na internet e exploração de técnicas de desenho. Cada 

participante desenvolverá seu próprio projeto, assim como corte do tecido, colagem e costura, 

para aplicação em propostas 3D. 

 
25 "O termo “Curumim”, que em tupi quer dizer “criança”, é o nome dado ao programa para crianças de 7 a 12 

anos que começou nos anos 80 e se desenvolve até hoje, e que olha para as crianças como pessoas em formação, 

respeitando a singularidade de cada uma (SESC, 2019, p. 27.) Para saber mais, acesse: 

https://portal.sescsp.org.br/servicos/27_CRIANCA#/content=37curumim.  

https://portal.sescsp.org.br/servicos/27_CRIANCA#/content=37curumim
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O Ateliê de costura: criação de seres imaginários propôs a criação de desenho e molde 

do seu ser imaginário, seguido da iniciação à técnica da costura à máquina, resultando na 

materialização do seu ser imaginário em 3D, com enchimento em fibra siliconada. 

 

Figura 4: Desenho – pré-projeto do Ser Imaginário 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

 

 

Figura 5: Ser Imaginário 3D 

 

Fonte: Autora (2017). 
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Figura 6: Seres Imaginários  

 

Fonte: Autora (2017). 

 

4.2 Ações educativas do Ateliê de Costura - 2019 e 2020 

 

Como dito anteriormente, escolhemos dois anos para identificar as práticas educativas 

do Ateliê de Costura, 2019 e 2020. 

Comparando os indicadores sobre o Ateliê de Costura, desenvolvido no período de fevereiro de 

2019 a março de 2020, com o período de pandemia, de abril a dezembro de 2020; foi possível 

constatar mudanças significativas. Nestes dois anos de crise sanitária, vivenciamos a introdução 

de práticas remotas em nosso cotidiano e aprendemos diversos termos que utilizaríamos em 

nossa prática educativa humanizadora, tais como isolamento, distanciamento, protocolos, entre 

tantos outros.  

Ao descrever as práticas metodológicas, por exemplo, foi necessário separar por 

presencial e remoto. As narrativas aqui apresentadas poderão ser ressignificadas ao se avaliar o 

remoto vivido para o então retorno ao presencial. Talvez o híbrido, com ações presenciais e 

online, se apresente como proposta.  

Certamente, o Ateliê de Costura, como nós, será transformado por toda esta experiência. 

 

4.3 Práticas educativas presenciais - 2019 a março de 2020 

 

A prática narrada, a seguir, conta de um espaço físico, de pessoas, de encontros, de 

experiências educativas anteriores a março de 2020, início da pandemia no Brasil. 
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4.3.1 Retomando os processos educativos do Ateliê de Costura no ETA do Sesc Pinheiros 

No Sesc Pinheiros, o ETA é um espaço de convivência, localizado em um corredor entre 

o auditório e a Central de Atendimento. Este espaço, é simultaneamente ocupado com cursos, 

oficinas, palestras, notebooks com acesso à internet e mesas que viram espaços de co-working, 

onde estudantes fazem grupos de estudos, pessoas leem ou aguardam o show do auditório 

começar. 

 

Figura 7: ETA Sesc Pinheiros 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Figura 8: Varais de divulgação do ETA Pinheiros 

  

Fonte: Autora (2020). 
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Às 18 horas, “bato” o cartão. Entro para trabalhar quando a maioria das pessoas já está 

retornando para casa. Ou seja, trabalho no contraturno do trabalho regular, no horário voltado 

ao descanso, lazer e/ou educação/formação de adultos. O público adulto é o atendimento 

prioritário no meu horário de trabalho.  

Quando temos cursos, normalmente iniciam-se às 19 horas e às 18h30 já começo a 

organizar tudo. Peço gentilmente às pessoas presentes no espaço, caso não estejam inscritas no 

curso, que liberem as mesas para que eu comece a transformação.  

Nos cursos de costura do Ateliê de Costura, tudo é montado diariamente. Trago as cinco 

máquinas domésticas de costura (Singer Facilita Pro 2918), aviamentos organizados em 

bancadas móveis com gavetas, que facilitam o transporte e que modificam a configuração do 

espaço. Monto uma mesa somente com as máquinas de costura. Com as outras duas, formo um 

retângulo e coloco cadeiras ao redor. Apesar do formato pontiagudo das mesas, gosto de 

reafirmar que todos os meus cursos começam em Roda, espaço circular que permite que todos 

se olhem e quebra a hierarquia entre educadora e educandos. A roda possibilita nos 

reconhecermos como grupo.  

Essa organização, sozinha, acontece apenas no primeiro dia dos cursos, como 

apresentação do espaço e dos materiais. Faz parte do Ateliê de Costura que todos participem da 

montagem e da desmontagem do espaço. Este é um dos primeiros acordos da prática educativa, 

reforçando a importância de cuidar e zelar pelo espaço coletivo. 

As pessoas, aos poucos, vão chegando, sentam-se nas cadeiras, conversam entre si. 

Algumas se conhecem, outras não. A lista de presença é solicitada anteriormente, quando as 

inscrições são feitas na Central de Atendimento, ou na hora, quando as ações têm inscrições no 

dia. Não existe uma seleção, as pessoas inscrevem-se no curso por ordem de chegada. 

Normalmente são oferecidas entre 10 e 20 vagas. Até o ano de 2020 não havia cursos online 

desenvolvidos pelo ETA Pinheiros. 

O ETA é um local de passagem e pode ser considerado um local inapropriado a práticas 

educativas que exijam foco. Neste sentido, é preciso reafirmar a importância de criar uma 

situação educativa focada na mediação entre o Ateliê de Costura e o espaço designado. Esta 

mesma condição, de passagem, propicia a visibilidade das ações e o espaço reverbera. Neste 

espaço, eu converso com as pessoas sobre o projeto, conquisto mais adeptos. É um ambiente de 

mediação muito significativo, um lugar de escuta de narrativas pessoais. Ouço muitas histórias 

familiares envolvendo a costura e mais repetidamente sobre o desejo de costurar.  
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Além da possibilidade da mediação, o espaço aberto também tem grande importância 

em ações educativas de duração de um dia e permite que a aproximação da pessoa que está 

passeando pelo ETA. 

Durante a oficina de Fuxicos, chegou um rapaz. Ficou em pé, olhando o que 

estávamos fazendo. Eu estava explicando o passo a passo do alinhavo, que quando 

puxamos a linha, no tecido circular, vira um fuxico. Ele ficou atento durante todo o 

processo. Então terminei a explicação, me voltei a ele e perguntei se ele gostaria de 

aprender. Ele se aproximou, vocalizou que sim e me explicou que era surdo. Eu não 

falo LIBRAS, mas tenho o meu sinal e sei dizer que não falo LIBRAS. Ele ficou feliz 

e me respondeu que não havia problema, pois ele fazia leitura labial. Olhei para o 

grupo, que agora estava focado em nós e perguntei aos participantes se tudo bem eu 

ensiná-lo, assim todos teriam a explicação novamente. A turma foi acolhedora e ele 

se sentou ao meu lado e acompanhou o curso até o final do dia. Me agradeceu, 

agradeceu a turma e foi embora. 

Gosto da simplicidade dos encontros possíveis. Ele chegou, observou e quis entrar. Se 

sentiu convidado. Este espaço também possibilita este convite. 

Os cursos de costura do ETA são concorridos e atraem diferentes públicos. As vagas se 

esgotam rapidamente, por isso informava ao público para, de preferência, se inscreverem no 

primeiro dia em que abriam as inscrições. Todo este registro está vinculado às ações presenciais 

até o mês de março de 2020. Conforme dito anteriormente, o fluxo foi totalmente modificado 

com as ações online.  

 

Figura 9: ETA com Ateliê de Costura 

 

Fonte: Autora (2018). 
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4.3.2 Como começam os cursos? 

 

Em roda. Normalmente as pessoas sentam-se próximas a algum conhecido ou 

simplesmente onde se sentem mais confortáveis. Começo com a apresentação do ETA, o que é 

e quais cursos estão sendo desenvolvidos naquele espaço naquele momento. Depois me 

apresento rapidamente e lanço quatro perguntas para começarmos o diálogo, a partir de uma 

escuta qualificada: 

- Qual o seu nome? Fale sobre você. 

- Como soube ou como chegou até este curso? 

- Por que escolheu fazer esse curso? 

- Tem alguma experiência com costura?  

Neste momento, já faço a conferência da lista de presença, conforme as pessoas vão se 

apresentando. Para possibilitar um vínculo com as pessoas, no momento da escuta, associo o 

nome da pessoa a uma especificidade ou particularidade e anoto as informações, para eu reler 

e lembrar depois. Escrever me ajuda a materializar a situação, a criar as associações, a me situar 

quando quero me dirigir a alguém e fazer o arremate final, alinhavando as expectativas do grupo 

com a realidade do curso. Após cada apresentação, eu acolho a pessoa com a expressão “Seja 

bem-vinda, (nome da pessoa)” e isto já vai favorecendo o início da formação de vínculos. 

Repetir o nome também me ajuda a memorizá-lo, associando à imagem da pessoa. 

 Neste momento, me deparo com as expectativas, as mais variadas possíveis. Todas 

envolvem costura e o que entenderam do tema da oficina, por isso a comunicação através dos 

textos que vão para o site, para a Revista E e a escrita prévia da proposta, de forma clara e 

objetiva, é tão importante. 

 Ao final de todas as apresentações, compartilho a intencionalidade do curso, 

alinhavando as possibilidades dentro da duração do curso.  

 Os combinados, a partir do percurso formativo, são: 

- Todo Ateliê de Costura se monta e se desmonta em grupo. Reservo de 15 a 30 

minutos para colocar tudo no lugar. No primeiro dia normalmente reservo 30 minutos, para que 

todos conheçam onde se guarda cada insumo/máquina/material da aula; 

- Assumo e informo ao grupo que o tempo de aprendizagem de cada um é 

diferente e alguns terão que ficar mais tempo do que outros em uma parte do processo formativo 

e isto é um procedimento possível e normal; 

- As máquinas de costura serão compartilhadas (em duplas ou trios); 

- Os materiais estão disponíveis a todos, de uso e cuidado coletivo; 
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- Caso não possam comparecer, deverão informar com antecedência. 

Após o acolhimento, começamos a parte introdutória de cada curso. A montagem do 

Ateliê de Costura, bem como a introdução das aulas foram igualmente desenvolvidas em todas 

as atividades presencias apresentadas no quadro a seguir.  

 

Quadro 2: Práticas educativas presenciais - 2019 a março de 2020 

Práticas educativas presenciais – 2019 a março de 2020 

Ação Educativa Descrição da Ação Educadoras (es) 

Público- 

Alvo/ 

vagas 

Horário/ 

Local 

CUSTOMIZAÇÃO 

DE CAMISETAS 

Dias 02 e 03/02/19 

Oficina de customização de camisetas 

com escrita e/ou aplique de tecidos 

através da costura manual e à máquina. 

Não é necessário experiência anterior. 

Necessário trazer sua própria camiseta. 

Encontros de 3 horas de duração. 

Marcela Pupatto 

(educadora do 

ETA do Sesc 

Pinheiros) 

Livre/ 

15 

vagas 

14 às 17h 

–  

ETA 

Pinheiros 

Presencial 

MAPAS 

AFETIVOS 

Dias 23 e 24/02/19 

Oficina onde os participantes criam 

mapas afetivos pensando caminhos e 

trajetos pelo bairro de Pinheiros, 

utilizando bordado, costura manual ou 

máquinas de costura. Encontros de 3 

horas de duração. 

Marcela Pupatto 

(educadora do 

ETA do Sesc 

Pinheiros) 

A 

partir 

de 14 

anos/ 

10 

vagas 

14 às 17h 

–  

ETA 

Pinheiros 

Presencial 

CARTOGRAFAR: 

ateliê aberto de 

tecnologias e artes 

De 06/04 a 30/06/19 

Espaço aberto para troca e 

experimentação de materiais, técnicas e 

ferramentas, explorando o campo 

híbrido entre artes visuais, 

manualidades e tecnologias a partir da 

ideia de cartografias. As propostas 

fluidas são ativadas pelas pelas 

educadoras do Espaço de Tecnologias e 

Artes que exploram mapas, redes, 

desenhos, espaços a partir de diversas 

linguagens como desenho, fotografia, 

costura, marcenaria, tecnologia, 

bordado, experimentações digitais e 

outros processos, sempre em diálogo 

com o mundo maker e hacker. 

Tem como proposta o encontro, a troca 

e o aprendizado livre e mútuo de 

técnicas artísticas e saberes, mediados 

pelo entendimento amplo dos mapas 

como registros da memória, do corpo, 

do som, do tempo, de geografias e 

diferentes formas de tecnologias. 

Encontros de 3 horas de duração. 

Priscila Quedas, 

Fábia Branco e 

Marcela Pupatto 

(educadoras do 

ETA do Sesc 

Pinheiros) 

Livre/ 

15 

vagas 

14 às 17h 

–  

ETA 

Pinheiros 

Presencial 
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LINHA NA 

AGULHA: ateliê de 

experimentação em 

costura e 

modelagem 

De 10/04 a 26/06/19 

Ateliê para quem quer começar a 

costurar, mas nunca colocou uma linha 

na agulha. Serão ensinadas técnicas 

básicas de costura e modelagem para 

iniciantes, desde pontos à mão, 

manuseio de máquinas de costura, como 

tirar medidas, básico da modelagem até 

ser feita uma peça. Encontros de 3 horas 

de duração. (Proposta apresentada pela 

artista-educadora contratada) 

Patricia Cardoso 

(artista - 

educadora 

contratada) e 

Marcela Pupatto 

(educadora 

assistente) 

A 

partir 

de 14 

anos/ 

15 

vagas 

19 às 22h 

–  

ETA  

Pinheiros 

Presencial 

COSTURA E 

CORTE À LASER 

De 29/05 a 26/06/19 

A atividade explora as possibilidades 

criativas e técnicas que a utilização de 

tecnologia de corte a laser pode trazer 

para o mundo da moda e do corte e 

costura, em uma mescla de saberes 

manuais tradicionais e das 

possibilidades criativas de tecnologias 

de fabricação digital. Acontece em dois 

módulos: o primeiro explora a 

tecnologia de corte a laser em si, e o 

segundo explora as técnicas e materiais 

de costura para criação de roupas e 

adereços com o corte à laser. 

Módulo 2: Oficina de experimentação 

de cortes de tecido a laser para criação 

de necessaires que serão costuradas à 

mão ou máquina, mesclando 

tecnologias de fabricação digital com 

saberes tradicionais. Encontros de 2 

horas de duração. (Proposta apresentada 

pela educadora do ETA Paulista em 

conjunto com os artistas-educadores 

contratados) 

Patricia Campos 

(educadora do 

ETA do Sesc 

Avenida 

Paulista), 

Marcela Pupatto 

(educadora do 

ETA do Sesc 

Pinheiros) e 

Dupla (artistas - 

educadores 

contratados) 

Livre/ 

15 

vagas 

14 às 17h 

–  

ETA 

Avenida 

Paulista 

Presencial 

COSTURA À 

LASER 

De 23 a 25/07/19 

Usando software livre vetorial e corte a 

laser serão criados moldes vazados para 

aplicação em tecidos. Como resultado, 

os tecidos poderão ser costurados, 

confeccionando bolsas, ecobags, 

almofadas e outros utensílios. 
Encontros de 3 horas de duração.  

Patricia Campos 

e Marcela 

Pupatto 

(educadoras do 

ETA do Sesc 

Av. Paulista e 
Pinheiros) 

A 

partir 

de 

14 

anos/ 

10 
vagas 

19 às 22h 

–  

 ETA 

Pinheiros 

e ETA 

Avenida 

Paulista 

Presencial 

TEXTOS- 

TÊXTEIS: costurar 

histórias 

De 07/08 a 25/09/19 

Os participantes desenvolverão uma 

estrutura de pano com cenários para 

contar histórias. Por meio de um bate 

papo sobre brincadeiras da infância, 

serão escolhidas imagens que farão 

parte do cenário. 

Integrando o registro pessoal e técnicas 

de costura, a oficina propõe valorizar a 

criatividade e a memória afetiva na 

produção do objeto e na escolha dos 

personagens para contar histórias e criar 

Zina Leal (artista 

- educadora 

contratada) e 

Marcela Pupatto 

(educadora 

assistente) 

A 

partir 

de 14 

anos/ 

10 

vagas 

19 às 22h 

–  

 ETA 

Pinheiros 

Presencial 
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de forma livre. Encontros de 3 horas de 

duração. (Proposta apresentada pela 

artista-educadora contratada) 

CADA EU É UMA 

PEÇA: costura a 

partir de nossas 

histórias 

De 12/11 a 03/12/19 

A proposta desta atividade é 

confeccionar uma peça que pode ser 

utilizada como figurino e como uma 

peça super moderna em seu guarda 

roupas, para tanto a ideia é utilizarmos 

Capulanas, tecidos de origem Africana 

que causam encanto por onde passam, 

mas também podem ser identificadas 

com uma peça de afirmação de 
identidade. Um tecido aculturado por 

todo povo Africano, as Capulanas 
carregam histórias e afetividade. Em 

meio ao processo a ideia é 

promovermos um diálogo descontraído 

sobre Capulanas, sobre cada uma de nós 

e finalizarmos nosso figurino cheio de 

afetividade. Encontros de 3 horas de 

duração. (Proposta apresentada pela 

artista-educadora contratada) 

Cléo Dias 

(artista - 

educadora 
contratada) e 

Marcela Pupatto 
(educadora 

assistente) 

A 

partir 

de 
14 

anos/ 
15 

vagas 

19 às 22h 

–  
 ETA 

Pinheiros 
Presencial 

BONECXS 

De 09 a 30/01/20 

A oficina visa desenvolver a 

criatividade e a consciência ambiental, 

mostrando que é possível brincar e criar 

bonecas e bonecos com objetos e 

resíduos como retalhos, banners, tecidos 

descartados pela indústria etc. 

Encontros de 3 horas de duração. 

Marcela Pupatto 

(educadora do 

ETA do Sesc 

Pinheiros) 

A partir 

de 

7 anos / 

10 

vagas 

14 às 17h 

–  

ETA - 

Pinheiros 

Presencial 

COSTURE-SE 

De 06 a 27/02/20 

Oficina de recostura de roupas. Sabe 

aquele furo indesejável, aquela 

descostura, ou aquele botão que caiu? 

Venha reorganizar seu guarda-roupa e 

dar vida ao que está parado. Encontros 

de 3 horas de duração. 

Marcela Pupatto 

(educadora do 

ETA do Sesc 

Pinheiros) 

A partir 

de 16 

anos / 

10 

vagas 

19 às 22h 

–  

ETA - 

Pinheiros 

Presencial 

COSTURA: fio e 

memória 

De 10/03 a 28/04/20 

(Atividade 

interrompida pela 

pandemia) 

A proposta do curso é fazer uma 

introdução ao corte e costura, abrindo os 

olhos diante do fazer com as mãos. 

Refletir o processo de construção de 

uma roupa, retomar a autonomia no 

processo do costurar. Iremos nos 

familiarizar com materiais da costura, 

crochê, bordado, tecelagem e o universo 

do desenho. Iremos juntos construir 

uma reflexão sobre roupa x memória. 

Encontros de 3 horas de duração. (Texto 

retirado da proposta apresentada pelo 

artista contratado) 

Ateliê Vivo 

(artista 

contratado) e 

Marcela Pupatto 

(educadora do 

ETA do Sesc 

Pinheiros) 

A partir 

de 

16 anos / 

10  

vagas 

19 às 22h 

–  

ETA 

Pinheiros 

Presencial 

Fonte: Construção da Autora (2021). 
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A partir da organização das atividades presenciais desenvolvidas no quadro, é possível 

observar que, durante o ano de 2019, foram realizadas 8 atividades. Dentre elas, 5 cursos (ações 

com 8 horas ou mais de duração) e 3 oficinas livres de um dia. No ano de 2020, foram realizadas 

3 atividades. Dentre elas, 2 oficinas livres de um dia e um curso, que foi interrompido pela 

pandemia. Participei diretamente de todas e assumi os diferentes papéis de aprendiz, assistente 

e professora, que foram se alterando ao longo das atividades. Todas as pessoas, interlocutores, 

artistas, demais profissionais contratados e público são importantes para a existência do projeto, 

pois dão continuidade e o aperfeiçoam. As ações, em sua maioria, foram realizadas no período 

noturno e o público mais atendido correspondeu às pessoas acima de 14 anos. As atividades 

livres para todas as faixas etárias aconteceram no período da tarde, aos finais de semana. 

 O Programa Tecnologias e Artes do Sesc São Paulo, onde se realiza o Ateliê de Costura, 

é reconhecido como espaço de experimentação artística de técnicas variadas. O Ateliê de 

Costura se propõe à manutenção de um espaço contínuo de pesquisa de propostas relacionadas 

à costura. Podemos observar e classificar as 11 atividades presenciais de 2019- 2020 da seguinte 

maneira, a partir de seu estímulo propulsor: 

• Temática: partindo da temática da memória e o afeto como elementos para a 

criação e a reflexão, foram propostas as atividades MAPAS AFETIVOS, TEXTOS TÊXTEIS: 

costurar histórias, CADA EU É UMA PEÇA: costura a partir de nossas histórias e COSTURA: 

fio e memória; 

• Tecnologias (introdução ao uso das tecnologias - agulha, máquina de costura): 

CADA EU É UMA PEÇA: costura a partir de nossas histórias e LINHA NA AGULHA: ateliê 

de experimentação em costura e modelagem partem da pesquisa de vestuário, da compreensão 

do processo da costura desde a criação de moldes, para a produção de roupas, até o manuseio 

das máquinas de costura. O curso COSTURA: fio e memória parte de dois eixos, da memória 

como tema e da introdução à utilização à máquina de costura. A oficina COSTURE-SE parte 

de uma proposta da disponibilização das tecnologias para a resolução de problemas; e os cursos 

COSTURA À LASER e COSTURA E CORTE À LASER incentivam e aproximam o público 

de softwares livres de desenho e modelagem, relacionados à máquina de corte à laser; 

• Materiais: as oficinas, BONECXS, CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS, e 

CARTOGRAFAR: ateliê aberto de tecnologias e artes, foram pensadas a partir do 

reaproveitamento de materiais disponíveis no ETA bem como na exploração do uso dos 

materiais diversos na criação de algo novo. 
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 O Ateliê de Costura, como espaço de convívio e experimentação artística, se desenvolve 

de forma coletiva, de aprendizado compartilhado, aberto, modificável, transposto, de 

compreensão de como se aprende e de diferentes formas de se ensinar. Portanto, de 

desenvolvimento artístico e pessoal. 

 O participante, durante o processo de aprendizagem, vai se conhecendo e se auto-

observando, compreendendo, assim, como aprende melhor. Observando? Fazendo? Lendo? 

Vendo? Revendo? Repetindo? Existem estas e muitas outras formas de se aprender. Neste 

sentido, a forma de ensinar se modifica a cada momento, tentando se adaptar às necessidades 

individuais e do grupo, ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil, mas é o que me move como 

educadora. Buscamos soluções juntos, a aprendizagem é mútua.  

O público e os educadores e educadoras do ETA são participantes do projeto. 

Encontram-se na roda, participam da organização do espaço e da escolha dos conteúdos de 

ensino e aprendizagem. Frequentemente me perguntam, especialmente nas oficinas de projetos 

livres:   

- “Mas você sabe fazer tudo isto?” (referência aos anseios apresentados por cada aluno 

quanto aos projetos que desejam criar e realizar). Sempre respondo que não (o que é verdade!), 

mas que estou disposta a aprender e a procurar meios de mediar a procura por este 

conhecimento. Este atendimento é possível devido ao contexto em que se insere, de educação 

não formal, com atendimento de qualidade, infraestrutura adequada e segura, propiciado pelo 

Sesc São Paulo, que permite oferecer cursos a pequenos grupos e o acompanhamento durante 

todo o processo de aprendizagem e confecção do objeto costurado.  

O trabalho realiza-se de forma individualizada, mas no coletivo e em coletivo, dividindo 

o quadro reduzido de maquinário disponível. Buscamos transgredir as fronteiras que fecham 

cada aluno numa abordagem do aprendizado como uma rotina de linha de produção e nos 

aproximar deles com “a vontade e o desejo de responder ao ser único de cada um” (hooks, 2013, 

p. 25). 

Com o propósito de me aproximar de cada atividade, criei pequenos biografemas, textos 

que focam em detalhes das experiências vividas.  

 

4.3.3 Microbiografemas - Registros das ações presenciais 
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Coração 

 

Como compor 

o vermelho, 

no branco da vida? 

O encontro artístico  

transforma em poesia  

o coração que sangra. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro da oficina CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS 

Foto: Autora (2019). 

 

 

 

 

 

Pantanal 

 

Da terra natal, destaca-se o jacaré. 

Tatuado na pele, na fala, 

nas histórias. 

Cada risada compartilhada, 

contos de tantas dores e amores, 

Floresce, em seu belo jardim, 

As memórias sem fim. 

 

Biografema em homenagem à aluna e amiga Maria Dulce 

Flor Perrone, parceira em muitos projetos  

e nos Mapas Afetivos que nos deixou em janeiro de 2021. 

Registro da oficina MAPAS AFETIVOS 

Arte: Maria Dulce Flor Perrone 

Foto: Autora (2021). 
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O Mundo 

 

Encontros distintos,  

de psi-caminhos. 

Procuro trajetos em 

parcerias distintas. 

Voa Fá,  

Pri, Má, Cá 

Ficamos. 

 

 

Registro da oficina CARTOGRAFAR: ateliê aberto de tecnologias e artes  

Arte e foto: Autora (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Costureira 

 

Ensina o passo a passo, 

faz antes no cru,  

pro alinhavo. 

Medidas infindas levam 

Ao corpo que é 

só meu. 

 

 

 

 
Registro do curso LINHA NA AGULHA: ateliê de experimentação em costura e modelagem 

Foto: Vitor Penteado (2019). 
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Cortes 

 

Transparente, 

o corte corta, 

Mas também marca, queima, 

imprime, delineia. 

Faz casario virar bolsa  

em seus laisers-encantos. 

 

 

 

 
Registro do curso COSTURA E CORTE À LASER 

Arte e Foto: Autora (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estampa 

 

Parceria de anos, 

sempre me ensina. 

Espirra de longe o spray, 

Mantém o jato no recorte. 

Caminho devagar, 

neste encontro  

na arte, em fios, 

em nós. 

Registro do curso COSTURA À LASER 

Foto: Pat Campos (2019). 
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Filho-Peixe 

 

Bolsa-quadro, 

na parede, traz o 

mergulho profundo.  

Nas tecituras 

dos partos  

partilhados, 

de muitas 

partituras. 

 

 
Registro do curso TEXTOS- TÊXTEIS: costurar histórias 

Arte e foto: Joana Senger (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capulana 

 

De todas lindas, 

Destaca-se ela, reluzente e feliz. 

Aprendera a costurar ali, 

Para vestir-se de abraço.  

 

 

 

 

Biografema em homenagem à aluna e amiga  

Etelvina Costa Guimarães,  

vítima da Covid-19 em maio de 2021. 

 
 

 

Registro do curso CADA EU É UMA PEÇA: costura a partir de nossas histórias 

Arte: Etelvina Costa Guimarães 

Foto: Cristiane Guimarães (2019) 
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Inter gerações 

 

Dos poucos jovens, 

que ancoram aqui,  

uma jovem com a mãe, 

parou e se dedicou a sua primeira boneca. 

Eu vim com minha mãe, 

Mas minha avó quem vai gostar. 

Na semana seguinte,  

eis que ela retorna, 

com a mãe, o amigo,  

a amiga e a avó. 

Registro da oficina BONECXS 

Foto: Autora (2020). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Remendar-se 

 

As vezes é necessário 

parar e olhar para o buraco. 

O vazio, o que falta,  

para então reconstruir-se. 

 

Registro da oficina COSTURE-SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oficina COSTURE-SE e o curso COSTURA: fio e memória não possuem registros 

fotográficos. 

 

 Silêncio 

 

De fio a fio,  

olhares atentos, 

nos dedos à máquina.  

Mal sabem que, 

ali logo em frente, 

a espreitar pela gente, 

o vírus está. 

 

Registro do curso  

COSTURA: fio e memória  

(interrompido devido à pandemia). 
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4.4 Práticas educativas online e remotas durante a pandemia – abril a dezembro de 2020 

 

Esta análise tem como objetivo identificar os desafios e as novas perspectivas 

apresentadas neste novo contexto da educação não formal, por meio dos cursos oferecidos no 

Ateliê de Costura, de forma online e remota pela plataforma Microsoft Teams, no Programa 

Tecnologias e Artes, do Sesc Pinheiros, no ano de 2020. 

 

Quadro 3: Práticas educativas online e remotas durante a pandemia – abril a dezembro de 

2020 

Práticas educativas online e remotas durante a pandemia – abril a dezembro de 2020 

Ação Educativa Descrição da Ação 
Educadoras 

(es) 

Público-

Alvo/ 

vagas 

Horário/ 

Local 

COMO 

FAZER SUA 

MÁSCARA 

CASEIRA? 

Dia 25/04/20 – 

lançamento do 

vídeo no 

Instagram do 

Sesc Pinheiros 

Se puder, fique em casa, mas se precisar 

sair, vá de máscara!  

Segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e o 

Ministério da Saúde, o uso de máscaras 

faciais são muito importantes para 

reduzir a disseminação do novo 

coronavírus. 

Então, pra ninguém ficar desprevenido, 

hoje a nossa educadora Marcela Pupatto 

(@mapupatto), do Espaço de 

Tecnologias e Artes (@etasescsp), 

compartilha aqui uma técnica simples 

pra você fazer a sua própria máscara de 

tecido em casa. 

Pra começar, você vai precisar de 

tecido, tesoura, caneta, régua, linha, 

agulha e elásticos e prendedores. Vamos 

lá? Depois, não deixe de compartilhar o 

resultado com a gente, marcando o 
nosso @! 

E ah! Antes de botar a mão na massa e 

produzir a sua máscara, é importante 

saber como ela funciona e quais os 

cuidados necessários ao utilizá-la, olha 

só: 

    Ao confeccionar sua máscara, 

lembre-se de limpar a superfície de 

trabalho com um produto como 

preparação alcoólica a 70% ou 

hipoclorito de sódio a 1%. 

    Após a confecção, é importante que 

Marcela 

Pupatto 

(educadora 

do ETA do 

Sesc 

Pinheiros) 

Livre / 

8.282 visuali- 

zações do 

vídeo e 44 

interações 

por comen-

tários 

Ação online 

via Instagram 

do Sesc 

Pinheiros 

@sescpinheiro

s 



74 

 

a máscara de pano seja lavada com água 

e sabão e passada com o ferro quente. 

    Ela deve cobrir boca e nariz, ficar 

bem presa ao rosto, para evitar 

manipulação durante o uso. 

    Uma mesma máscara não deve ser 

utilizada por mais de 2 horas, já que o 

tecido pode molhar com a própria 

respiração. 

    Regra de ouro: nunca coloque a mão 

no tecido da máscara, somente nas 

alças, para colocar ou retirar. 

Leia mais recomendações em: 

bit.ly/mascara-caseira-sesc 

#SescSP #SescPinheiros #saude 

#coronavirus #mascaracaseira 

#tecidosolidário #orientação #saúde 

(Texto retirado do Instagram do Sesc 

Pinheiros) 

PALAVRAS 

BORDADAS 

TURMA 1 

(manhã) e 

TURMA 2 

(noite) 

De 16/7 a 

06/08/20 

 

TURMA 3 

(noite) 

De 15/10 a 

05/11/20 

Encontros de escrita e desenho de 

palavras através do lettering, bordado, 

costura manual e/ou à máquina. 

Encontros de 2 horas de duração. 

O curso Palavras Bordadas tem como 

objetivo a experimentação e a criação da 

escrita bordada explorando o lettering e 

pontos de bordado. 

Será realizada em formato virtual pela 

Microsoft Teams, plataforma de 

reuniões online de acesso livre pelo 

navegador ou pelo aplicativo disponível 

para download gratuito. 

Marcela 

Pupatto 

(educadora 

do ETA do 

Sesc 

Pinheiros) 

Livre/ 

10 vagas por 

turma 

TURMA 1  

10 às 12h e 

TURMA 2 e 3 

18h às 20h 

–  

Plataforma 

Microsoft 

Teams do 

Sesc Pinheiros 

–  

Ação Remota 

BORDADAÇO 

TURMA 1 – 

17/10 

TURMA 2 - 
28/11 

TURMA 3 – 

12/12 

Roda de bordado online autogestionada 

com o intuito de compartilhar 

processos, referências e aprendizados. 

Encontro de 3 horas de duração. 

Encontro virtual no formato de uma 

grande roda de bordado com o intuito de 

compartilhar processos, referências e 

aprendizados sobre esta arte. 

Cada participante deverá trazer consigo 

seu material e algum bordado que 

estiver em processo. 

A vivência é aberta aos amantes de 

bordado e acontecerá em formato de 

conversa mediada pela educadora. 

O objetivo é abrir um espaço e um 

tempo para recriar as tradicionais rodas 

de bordado. O encontro será realizado 

pela plataforma Microsoft Teams. 

Marcela 

Pupatto 

(educadora 

do ETA do 

Sesc 

Pinheiros) 

A partir de 16 

anos/ 

50 vagas por 

turma 

TURMAS 1, 2 

e 3  

14 às 17h 

–  

 

Plataforma 
Microsoft 

Teams do 

Sesc Pinheiros 

– 

Ação Remota 

Fonte: Construção da Autora (2021). 
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Para a realização das ações online, foi necessária uma compreensão mínima do contexto 

e das ferramentas tecnológicas disponíveis e o que se poderia aprender em um curto espaço de 

tempo. Foram, ao todo, três atividades que se repetiram. Esta é uma característica nova diante 

do Ateliê que normalmente não repete suas propostas. As ações também partiram de diferentes 

estímulos: 

• Temática: a pandemia tomou conta do tema da primeira proposta, o vídeo 

tutorial, COMO FAZER SUA MÁSCARA CASEIRA? 

• Tecnologias (introdução ao uso das tecnologias - agulha, Microsoft Teams, 

bastidor de bordado, pesquisa na web de vídeos tutoriais). O vídeo tutorial COMO FAZER 

SUA MÁSCARA CASEIRA? inspirou pessoas a costurarem em suas casas e a fazerem suas 

próprias máscaras, como resolução de uma necessidade imediata que se apresentou devido ao 

contexto padêmico; o curso PALAVRAS BORDADAS partiu do ensino de duas técnicas 

artísticas, o lettering e o bordado. 

• Materiais: Todas as três atividades partiram do pensamento da utilização de 

materiais que as pessoas tivessem em casa, para não estimular a circulação de pessoas seguindo 

as normas da OMS. 

O coronavírus, aquele vírus distante, chegou ao Brasil muito mais rápido que qualquer 

pandemia anterior. É consequência do mundo globalizado. O transporte aéreo, que torna 

possível sair de um lugar e estar em outro em poucas horas, não transporta apenas pessoas, pode 

também, como vimos, transportar o invisível. 

Este invisível, como diz Krenak (FLIP, 2021), não veio para nos ensinar nada, mas para 

nos devastar. No Brasil, até a data de hoje, 02 de janeiro de 2022, 619 mil mortes por Covid-19 

foram computadas pelos veículos de imprensa26. Dessa forma, pessoas mortas significam 

famílias devastadas, crianças órfãs, fome, crise econômica e social. Ou seja, um cenário 

devastador. 

 
26 Portal G1 de Notícias. Mortes e casos de coronavírus nos estados. Disponível em: 

https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/. Acesso em: 02 

jan. 2022. No Brasil, o Governo Federal parou de computar as mortes devido ao negacionismo e à crise política 

que vivemos, com um genocida no poder do Estado. Os veículos de imprensa se uniram para organizar os “dados”, 

informar o país em uma bela estratégia de marketing para justificar no futuro sua pseudo isenção na escolha 

presidencial que arruína o país e qualquer noção de governabilidade para a coletividade. Não estamos passando 

pela pandemia apoiados e respaldados pelo Estado. Muito pelo contrário, estamos, como povo, abandonados, 

massacrados e mortos. Escrever esta dissertação, neste contexto, foi muito complexo. Muitas vezes minha análise 

ficou confusa diante de tamanha tristeza, do crescimento das desigualdades sociais e da incapacidade perante a 

resolução destes problemas urgentes, como a fome, a destituição de terras indígenas, o genocídio negro. Agradeço 

aos professores da PUC-SP e à ciência que se mostra, mais uma vez resiliente, e mantém seus esforços para 

propagar outras experiências para, talvez, proporcionar um mundo melhor. 

https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/
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Devastada, mas ainda respaldada pela fagulha da esperança, o meu pensamento como 

educadora só conseguia focar em um lugar: Como, com os recursos que tenho, posso ajudar 

nesse momento? 

Durante o período, a comunicação pela internet, redes sociais, se tornou uma das 

principais formas de nos mantermos vivos e em conexão com o outro e com o público de nossas 

atividades. Em dez anos de atuação como educadora, jamais havia pensado em uma prática 

educativa para o digital. Eu sou uma pessoa do encontro, do sorriso, do abraço, da leitura 

corporal que a minha prática de 17 anos no teatro me permite fazer. Como pensar em algo para 

o digital? Como se dariam essas relações? O que é ser educadora no contexto não formal em 

tempos pandêmicos? 

Para Cecília Braslavsky (2005 p. 27), 

Há muitos mestres e professores que conseguem ensinar bem mesmo em condições 

adversas. Os segredos são dois: seu profissionalismo e sua força ética. Em outros 

termos, além de valorizarem a si próprios e de se sentirem valorizados pela sociedade 

– ou de estarem acima da necessidade da valorização social –, tem os valores de paz 

e justiça incorporados à sua própria constelação moral e possuem recursos para obter 

resultados com seus alunos. 

Para a eficácia dos objetivos traçados e dos resultados alcançados, é fundamental, na 

prática docente, uma articulação das “áreas dos saberes” e história de vida no processo de 

ensino-aprendizagem. Tal experiência revela-se como uma exigência da própria condição 

humana, favorecendo, através da prática pedagógica, uma análise crítica da realidade. 

É muito complexo compreender o contexto social de um isolamento e as nuances do 

afeto e da delicadeza necessárias para esses tempos. Com a rotina alterada e mediada pela 

tecnologia, muitas preocupações me acompanharam no início desse caminhar: a subjetividade, 

a criação de vínculos através das tecnologias e a organização das ações educativas para um 

ambiente virtual. 

A compreensão de que estamos lidando com pessoas, apesar de mediados pela 

tecnologia, e que a humanização e o afeto são necessários e prementes, foram premissas na 

interlocução qualificada neste novo contexto de aprendizagem que se apresentou. O encontro 

com os participantes, desconhecidos e diversos, mesmo que de forma remota, considerou a 

humanização como meio fundante da relação educacional. A transposição didática e o 

reconhecimento do meu papel de educadora foram essenciais para as escolhas dos caminhos 

perante os desafios. A cada turma, uma nova mudança, uma nova adaptação, um novo começo.  
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Ancorada nos conceitos de Costura e Coser, Experiência e Sentido, o foco foi unir estes 

conceitos e compreender suas possibilidades de interação e integração humanas neste novo 

contexto. 

Minha primeira ação, neste sentido, visava propor algo com a costura, seguindo os 

protocolos de segurança da OMS. Quem diria que um dia eu uniria costura e saúde em uma das 

minhas atividades de costura?! Pensei, então, na contramão da produção em massa, que a 

costura manual poderia ser um movimento para a autonomia e que poderia chegar nas mãos das 

pessoas, literalmente. Fomos orientados a não sair de nossas casas, mas claro e evidente que 

além dos chamados serviços essenciais, a lógica do capital não pouparia funcionários-pessoas 

de trabalharem presencialmente, andando de transporte público, sem os devidos equipamentos 

de segurança, que, até então, pouco se sabia das eficácias.  

Com o domínio da costura e, aos poucos, aprendendo a trabalhar em ambiente remoto, 

leia-se por aprender, literalmente do zero, a mexer na Plataforma da Microsoft Teams, criar 

roteiro, filmar, gravar, editar vídeos, competências e habilidades que eu não sabia que era capaz 

de desenvolver em um mês. Claro, sempre fui adepta dos vídeos tutoriais do YouTube, 

plataforma de compartilhamento de vídeos, mas eu nunca tinha feito um vídeo tutorial antes e 

sempre achei que repetir informações que já foram produzidas na rede por canais profissionais 

ou mesmo amadores não faria sentido. Entretanto, quando pensei em fazer o vídeo, levei em 

consideração a conexão prévia com as pessoas, já estabelecida em outros cursos do ETA e como 

este contato modifica o processo educativo quando temos confiança no educador, a formação 

de vínculos. 

Neste sentido pensei em como ajudar o maior número de pessoas com algo que todo 

mundo precisaria usar: a máscara de tecido facial. Janeiro de 2022 e ainda não há uma 

descontinuidade no uso das máscaras faciais, pois a pandemia continua e novas variantes nos 

deixam ainda apreensivos. 

O nome seguiu a proposta de tutorial: COMO FAZER SUA MÁSCARA CASEIRA? A 

iniciativa partiu do intuito de compartilhar algo nos moldes “faça-você-mesmo”, uma das áreas 

de atuação do ETA. Além disto, um dos pensamentos recorrentes nas ações de 2020 foi a 

utilização de materiais que as pessoas pudessem ter em casa. Logo, o material sugerido foi 

tecido (podia ser retalho de camiseta), tesoura, agulha, linha e elástico. A ideia era não 

incentivar as pessoas a saírem de casa para comprar materiais. Depois de horas de trabalho, 

organizando roteiro, gravação por celular, edição de áudio e vídeo, o tutorial ficou pronto como 
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pode ser visto neste link: 

https://www.instagram.com/tv/B_Z9Hz1g2Gy/?utm_medium=copy_linklink. 

 

Figura 10: Vídeo tutorial - Como Fazer sua máscara caseira? 

 

Fonte: Instagram do Sesc Pinheiros - @sescpinheiros (2020). 

 

 

O vídeo atingiu meu objetivo pedagógico com um comentário acima: “Muito obrigada! 

Estava procurando alguém que ensinasse a fazer máscaras artesanais que não precisassem da 

máquina de costura. A de vocês tem ótimo acabamento. Como não tenho elástico, vou usar uma 

tira de tecido” e com retornos de pessoas falando que fizeram suas máscaras a partir deste vídeo. 

Este retorno e reconhecimento foram incríveis e contaram com mais de 8 mil visualizações até 

a presente data. 

Depois desta primeira proposta, como educadora, sentia necessidade do encontro e do 

processo educativo. Com os aprendizados da Plataforma Teams um pouco mais assentados, 

adquiridos no dia a dia com a PUC-SP e o Sesc São Paulo, ambas instituições a que estava 

dedicada, por meio de estudo e trabalho, respectivamente, pensei na possibilidade de criar um 

curso curto, mas que as pessoas pudessem desenvolver duas áreas que, durante a pandemia, me 

fizeram ter outra relação com o tempo e com o processo de criação artística, o lettering e o 

bordado.  

 O curso Palavras Bordadas foi o meu primeiro curso remoto, bem como a primeira 

proposta educativa neste formato, desenvolvida pelo Programa Tecnologias e Artes de todo o 

Regional do Estado de São Paulo. Ele aconteceu pela Plataforma Microsoft Teams do Sesc 

https://www.instagram.com/tv/B_Z9Hz1g2Gy/?utm_medium=copy_linklink
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Pinheiros, de 16/07 a 06/08/2020, em dois horários, 10 às 12h e 18 às 20h, com duas turmas 

distintas. 

 

Figura 11: Flyer Palavras Bordadas 

 

Fonte: Divulgação Sesc Pinheiros (2020). 

 

 

 

4.4.1 Como se monta o Ateliê de Costura em um ambiente remoto? 

 

Na tecnologia, precisamos criar um ambiente diferente. Entende-se por ambiente as 

situações que ocorrem, lugar criado e organizado para desenvolver uma proposta, a própria 

atividade em si e onde ocorrem as relações. E um dos questionamentos presentes e insistentes 

eram: O que está ao meu alcance para criar novas possibilidades educativas? Muitas pessoas 

relatam que precisaram se reinventar neste momento histórico. Nenhuma prática educativa 

começa do zero, ou mesmo etimologicamente, nada pode ser reinventado. Uma vez inventado, 

já não é algo novo e passível de “re-invenção”. Embora estas questões filosóficas me aticem a 

mente, voltemos à questão norteadora: O que está ao meu alcance para criar novas 

possibilidades educativas? 

Nesse sentido, foi necessário reconhecer minha experiência como educadora e os 

conhecimentos prévios, além de acreditar em nossa potência diante de um contexto diverso. 
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Durante a pandemia, os cursos e docentes, apoiados anteriormente nos encontros presenciais, 

precisaram buscar alternativas.  

Assim, algumas das estratégias presenciais do Ateliê de Costura não faziam sentido 

neste contexto, como a organização da turma em Roda, a organização, montagem e 

desmontagem e cuidado do espaço coletivo. O espaço se tornou individual, de cada um, bem 

como a organização do mesmo partia da rotina e modo próprio de cada ser. Não existia o local 

da cobrança por uma obrigatoriedade de materiais e, às vezes, nem sequer da presença (que no 

online só é percebida pela câmera aberta ou pelo som ativado e isto depende de cada um).  

Novos acordos foram criados, novas aprendizagens anteriores ao curso foram 

necessárias para que o curso pudesse ser acompanhado. Desse modo, as mudanças me 

colocaram, como educadora, em um papel “consciente e presente nas ações pedagógicas, que 

passa a desempenhar um papel mais ativo, delineando caminhos e processos na busca da 

construção autônoma de conhecimento” (NOFFS; SANTOS, 2019, p. 1847 apud NOFFS; 

SOUZA, 2020, p. 68). 

Dessa forma, descrevo, a seguir, as etapas da proposta educativa PALAVRAS 

BORDADAS, explicitando as diferentes estratégias escolhidas e vivenciadas.  

Percurso formativo: 

 Na primeira inserção coletiva, antes de começar a atividade, era feito o convite para 

soltar braços, mãos, fechar os olhos e fazermos juntos três respirações profundas. Esta prática 

nos tirava do lugar comum, nossas casas, diminuía a nossa ansiedade e nos fazia focar no que 

aconteceria a seguir. Esse procedimento se repetiu por todos os quatro encontros e todos os 

cursos online subsequentes que ministrei no Ateliê de Costura. 

 As etapas ocorreram da seguinte forma: 

❖ Apresentação (apenas na primeira aula): 

a) da Plataforma Teams: eram apresentados, de forma sucinta, os recursos básicos de 

ligar e desligar câmeras e microfones e acesso ao bate-papo. Reafirmavam-se as possibilidades 

de acesso à plataforma por navegador, aplicativo de celular ou computador. E por fim, abria-se 

um espaço para dúvidas. O receio quanto ao uso das tecnologias foi diminuindo ao longo das 

aulas e no decorrer da pandemia, pois todos fomos obrigados, seja pelo trabalho, estudo ou 

mesmo convivência social a conhecer novas plataformas de videochamadas e a remontar um 

novo fazer; 

b) do curso: título, instituição que promove (Programa Tecnologias e Artes do Sesc 

Pinheiros), boas-vindas; 

c) dos participantes: individual, suas expectativas e o que o trouxe até o curso; 
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d) da educadora e da proposta do curso como um todo. 

❖ Aquecimento específico27: Abertura do encontro com conversas sobre a 

semana, as práticas realizadas no período, dificuldades, trocas de emoções e da vivência da 

pandemia no seu dia a dia, sendo a insegurança, mortes (quantidade de mortos no país, ou 

mesmo casos de amigos e familiares que faleceram de Covid-19) e o isolamento social, assuntos 

presentes diariamente nos encontros. Esta etapa teve como objetivo aproximar os participantes 

e apresentar seus diferentes contextos e pontos de vista de uma mesma realidade, propiciar o 

respeito, o encontro, o reconhecimento do outro pela proximidade de suas narrativas, a escuta 

mútua, a compreensão do outro como indivíduo em construção e em processo de aprendizagem, 

além de mobilizar para a etapa seguinte. 

❖ Desenvolvimento da Aula: 

- Recapitulação da aula anterior: os passos realizados e o que ficou de exercício a 

ser realizado em casa entre um encontro e outro; 

- Espaço para dúvidas: convite aos educandos para que apresentassem questões, 

sugestões, descobertas pessoais e individuais durante a realização das atividades da semana em 

casa; 

- Apresentação da proposta do dia: os novos desafios, com lettering e bordado, 

permitiam ampliar o conhecimento através da exposição prática do fazer – escolha da palavra, 

formas de desenhar, como transpor a imagem do papel ao tecido, pontos iniciais do bordado, 

bordar a palavra - promovendo sua formação técnica e, por conseguinte, sua qualificação. Os 

educandos, ao se pronunciarem a cada nova etapa, possibilitavam a reflexão e recriação de 

novas metodologias de ensino para abarcar as dúvidas e as diferentes formas e tempos de 

aprendizagem, possibilitando não apenas a recepção, como a apropriação crítica e interpretativa 

do conhecimento. O conceito era transposto à prática por meio de relatos vividos, posto que a 

prática nas áreas de lettering e de bordado era novidade para grande maioria dos participantes 

da oficina; 

- Encerramento da aula: Fechamento com um resumo diário das etapas 

experienciadas no dia, apresentado por mim e corroborado por relatos dos educandos. Ao 

revisarem o que aprenderam, reforçavam-se as aprendizagens e comemoravam-se os progressos 

 
27 Entende-se aqui como Aquecimento Específico o conceito explicitado por Noffs e Souza (2020, p. 68) como 

“atividade realizada no início da aula, a partir de relatos das tarefas realizadas sobre os principais fatos profissionais 

e pessoais que os alunos se disponibilizavam a compartilhar com seus colegas; troca de emoções, informações dos 

contextos em que viviam e dilemas enfrentados no desenvolvimento de seus papéis profissionais, tendo a pandemia 

como pano de fundo”. 
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individuais e coletivos, fortalecendo os vínculos e o compromisso coletivo no aprender e 

ensinar. Ao final, fixavam-se os exercícios para realização durante a semana para se trazer para 

próxima aula. 

Em todas as etapas, havia a preocupação com a formação pessoal e tecnológica dos 

participantes. A formação pessoal engloba a empatia e “implica a aprendizagem como processo 

no qual criamos um de vínculo entre quem ensina e quem aprende” (NOFFS; SOUZA, 2020, 

p. 69) e entre os próprios participantes, construindo um ambiente de convívio e aprendizado 

respeitoso e coletivo, fundamental ao processo de aprendizagem. A formação tecnológica, para 

além das técnicas artísticas experienciadas - lettering e bordado, também se destaca a 

aprendizagem da plataforma Microsoft Teams, escolhida inicialmente pelo Sesc São Paulo 

como ferramenta a ser utilizada em cursos remotos. A cada dúvida, a transposição didática 

acontecia como recurso exponencial de novas metodologias de ensino para este novo contexto.  

Entende-se como transposição didática a transformação do conhecimento científico em 

conhecimento a ser ensinado. É a transformação de saberes: do saber sábio (elaborado por 

cientistas) ao saber aprendido (que pode ser avaliado pela aprendizagem dos educandos), 

passando pelo saber ensinar (função do professor – didática e prática de condução de aula) e 

pelo saber ensinado (aquele que acontece no contexto educativo). Para que a transposição 

didática ocorra, é preciso levar em consideração “o que ensinar”, “como ensinar”, “porque 

ensinar determinado conteúdo”, “como ajudar o aluno a aprender”, bem como compreender o 

contexto sociocultural em que o aluno está inserido e tentar relacionar/ articular o objeto de 

ensino às suas realidades (NOFFS; SANTANA, 2016, p.69, grifos nossos). Nesse sentido, a 

transposição didática aqui é reconhecida como inerente à prática docente. A todo momento 

estou focada em pensar a melhor forma de ensinar certo conteúdo ou como o assunto será 

compreendido. Transpor um conteúdo científico para um objeto de ensino, requer conhecer o 

conteúdo, o contexto, o aluno; estudar a melhor forma de ensinar para que haja um aprendizado 

efetivo, que possa ser avaliado posteriormente ou mesmo percebido durante a prática educativa. 

Além disto, reitera-se a importância da interação e a comunicação entre educadora e educandos, 

e entre os próprios educandos, possibilitando, assim, a reflexão sobre a prática. O erro era 

possível, as dúvidas eram compartilhadas e as tentativas de resolução criadas em conjunto, a 

solidariedade e o apoio estavam sempre presentes para que o grupo continuasse junto no 

percurso de aprendizagem, respeitando sempre os tempos de cada um. O diálogo, neste contexto 

de colaboração, favoreceu a formação de um grupo diverso, porém coeso, de ensino e de 

aprendizagem.  
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 O fato de as ações educativas acontecerem no ambiente remoto também permitiu um 

registro maior das atividades, através de gravação, que serão compartilhados a seguir. 

 

4.4.2 Avessos: registro imagético do curso Palavras Bordadas  

 

Os avessos normalmente não são expostos na costura ou no bordado. Eles deflagram os 

caminhos percorridos e traçados, os pormenores da experiência e, por vezes, nossos erros e 

gambiarras. É observando o avesso que reconhecemos nossa trajetória, os desafios encontrados 

no percurso e podemos reconhecer aspectos a aprimorar. Aqui pretendo expor, a partir de 

imagens, o processo de criação do curso Palavras Bordadas, desde a seleção de materiais a 

serem utilizados até a apresentação dos trabalhos finais compartilhados pelos alunos. 

 

Figura 12: Materiais necessários para o curso Palavras Bordadas 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Figura 13: Bastidores do Palavras Bordadas em home office 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Figura 14: Registro da aula de introdução ao lettering 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Figura 15: Vídeo de lettering criado para primeira aula  

 

Fonte: Marcela Pupatto (2021).  

 

 

 

Figura 16: Mesa de luz caseira para passar o desenho para o tecido 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Figura 17: Palavra transposta para o tecido no bastidor 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Figura 18: Pontos de Bordado na palavra Vida 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Figura 19: Experimento de Palavras Bordadas em pequenos suportes 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

 

Figura 20: Experimento de Palavras Bordadas em aula do Seminário28 

 

Fonte: Autora (2020). 

 
28 Antes de começar a ministrar o curso Palavras Bordadas, na avaliação final do “Seminário de Projetos 

Integrados; Formação de Educadores da Educação Básica; Pedagogia da Infância, tempos e lugares”, a professora 

Neide Noffs nos convidou a falar sobre o nosso processo educativo vivenciado durante o curso. Propus que cada 

colega presente falasse uma palavra que o representasse. Estas palavras foram registradas por mim, neste bordado. 
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Figura 21: Registro 1 - Palavras Bordadas compartilhadas em redes sociais - Foto: Catherine 

Ishihara 

    

Fonte: Instagram do Sesc Pinheiros (2020). 

 

 

Figura 22: Registro 2 - Palavras Bordadas compartilhadas em redes sociais - Foto: Fernanda 

Prado 

 

Fonte: Instagram do Sesc Pinheiros (2020). 
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Figura 23: Registro 3 - Teste de Pontos em letras bordadas - Foto: Sofia Krepsky Jajam 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 

 

 

Figura 24: Registro 4 - Palavras Bordadas compartilhadas - Foto: Sofia Krepsky Jajam 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 
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Figura 25: Registro 5 - Palavras Bordadas compartilhadas - Foto: Célia Terumi Sanda 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 

 

 

Figura 26: Registro 6 - Palavras Bordadas compartilhadas - Foto: Fernanda Prado 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 
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Figura 27: Registro 7 - Palavras Bordadas compartilhadas - Foto: Liliana Marles 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 

 

 

Figura 28: Registro 8 - Palavras Bordadas compartilhadas - Foto: Imair Correa 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 
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Figura 29: Registro 9 - Palavras Bordadas compartilhadas - Foto: Victoria Weise 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 

 

 

Figura 30: Registro 10 - Palavras Bordadas compartilhadas - Foto: Victoria Weise 

 

Fonte: Acervo Sesc Pinheiros (2020). 
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CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES 

 

Talvez os estudos qualitativos não tenham finais,  

apenas perguntas. 

 

Wolcott29 

 

Por que será que temos dificuldades em escrever sobre o que fazemos?  

Esta pesquisa nos mostra que estamos mais familiarizados com os fazeres que nos levam 

a experiências manuais e relatos orais do vivido. Estas experiências com pesquisa qualitativa 

evidenciam, também, a necessidade de, como pesquisadores, estarmos diretamente envolvidos 

com o objeto de pesquisa e, simultaneamente, nos distanciarmos do fato pesquisado, para que, 

neste deslocamento, tenhamos um olhar singular para esta situação.  

Assim sendo, o relato de experiências desenvolvidas no Sesc Pinheiros, na perspectiva 

da educação não formal, apresenta-se de fundamental importância e significância no registro 

das problemáticas, procedimentos e resultados vividos durante a prática educativa, bem como 

sua função de contribuir para a práxis metodológica a que pertence. A partir da narrativa, foi 

possível identificar as experiências e processos educativos desenvolvidos no Ateliê de Costura. 

Neste momento de fechamento provisório do trabalho, destaco os seguintes aspectos relevantes 

no Ateliê de Costura, cujas práticas educativas vêm: 

● Reafirmando a relevância da educação não formal para as pessoas e permitindo 

identificar referências para uma Pedagogia da Autonomia para os frequentadores dos cursos, 

pois suas ações promovem independência, conhecer-se como pessoa, favorecimento nas 

relações interpessoais, confiança no acesso a uma especificidade e possibilidade de construção 

e ressignificação de fazeres, fortalecendo a pessoa, enquanto responsável pelo seu processo de 

aprendizagem - Formação pessoal. 

● Promovendo a Formação tecnológica no que diz respeito a aprender a manusear 

agulha, a máquina de costura, softwares livres de desenho, máquina de corte a laser e a conhecer 

tipos de tecido e demais materiais utilizados nas oficinas.  

● Assegurando cuidados na segurança na utilização dos recursos tecnológicos.  

● Identificando a transposição didática como uma alternativa pedagógica na 

compreensão de um novo contexto para adequação entre o conhecimento científico, o 

conhecimento a ser ensinado e o conhecimento apreendido.  

 
29 WOLCOTT, 1994b apud CRESWELL, 2014, p. 55. 
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● Promovendo o desenvolvimento da profissionalidade docente por meio da 

utilização de novos materiais e ferramentas tecnológicas e enfrentando os desafios no exercício 

da docência humanizada por meio de vínculos, na modalidade online e remoto, com público 

diverso e desconhecido. 

● Entendendo-o como instrumento da manifestação cultural e de criação artística.  

● Proporcionando uma programação com estratégias diversificadas, por meio de 

cursos e oficinas de longa e curta duração, nas modalidades presencial, online e remota, 

conforme capitulo 4, a saber: MAPAS AFETIVOS, TEXTOS TÊXTEIS: costurar histórias, 

CADA EU É UMA PEÇA: costura a partir de nossas histórias, LINHA NA AGULHA: ateliê 

de experimentação em costura e modelagem, CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS, 

COSTURA À LASER, COSTURA E CORTE À LASER, CARTOGRAFAR: ateliê aberto de 

tecnologias e artes, BONECXS, COSTURE-SE, COSTURA: fio e memória, COMO FAZER 

SUA MÁSCARA CASEIRA?, PALAVRAS BORDADAS e  BORDADAÇO. 

Nesse processo, aprendi muito sobre a minha prática, minhas escolhas e sobre a 

formação que eu tive e que estou proporcionando. As escolhas feitas, tendo como referência a 

arte, a cultura e a educação, muitas vezes não se iniciam de uma lógica consciente e racional, 

mas são referências para as ações que, quando analisadas, se articulam de forma indissociável 

entre os saberes advindos da relação entre Costura, Coser, Experiência, Sentido e conhecimento 

acadêmico.  

Estes saberes propiciaram, na educação não formal, a construção de um currículo 

flexível, por meio de conteúdos e metodologias com intencionalidade educativa, respeitando 

princípios institucionalizados, como por exemplo duração, avaliação; que não se equiparam à 

educação formal, diferenciando-se no sentido da escolarização da pessoa. 

Nesta pesquisa, na perspectiva da educação não formal, tendo como referência o Ateliê 

de Costura, suas experiências e processos, reafirmam-se a possibilidade da autonomia e do 

direito à educação da pessoa, enquanto cidadã.  

Transcrevo o depoimento compartilhado na avaliação de um dos Ateliês: 

 

“Olá Marcela! 

Quanta delicadeza está em você e representada em suas artes 

bordadas. Feliz em te conhecer e poder compartilhar tantas emoções 

nesses dias e horas que juntos passamos. Foi uma experiência 

deveras construtiva e reveladora. Vou ser bem sincera, não consegui 

ter uma sincronia com o lettering bordado, nem escrito consigo 

muito: não por você, suas aulas foram de extrema riqueza, o bloqueio 

é meu e sei que talvez não esteja no momento de aflorar para esse 
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processo. Mas nosso encontro foi pontual, esse foi sincrônico, já 

estava em agenda, eu creio. 

Assim que estiver afinada com o processo das palavras bordadas, 

compartilho meu trabalho, por enquanto creio que está em prenúncio 

embrionário. 

Gratidão a toda equipe ETA Sesc Pinheiros que nos proporcionou a 

participação no curso e atendimento sempre respeitoso. 

Gratidão!” 
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Apêndice A: Trajetória docente da educadora na Educação não formal 

 

○ Educadora no Sesc São Paulo – Programa Tecnologias e Artes (Sesc Pinheiros - 2016 - 

atual), Programa Internet Livre (Sesc Bom Retiro- 2011-2015) e na exposição 

“Transbordar: Transgressões do Bordado na Arte” (2020-2021) 

○ Artista e educadora em Costura na marca Pretices em parceria Nilmair Gomes (2016-

atual) 

○ Museu da Língua Portuguesa na Bienal do Livro (2019) 

○ Educadora Cultural de Teatro pela ONG Vocação – MOCAPH e CCA Frei Tito - Cidade 

Júlia (2015 e 2016) 

○ Arte-educadora do Projeto Jovens Espectadores Arte e Cidadania nos eventos: “Shrek”, 

“Alô Dolly!”, “Turma da Mônica – Um Plano Para Salvar o Planeta”, “DISNEY LIVE! 

2012 Três Contos Clássicos “, “A Fada dos Espelhos” e “Concertos Didáticos Orquestra 

Filarmônica Bachiana SESI – SP – Repertório I e II – Teatro Bradesco (2012 e 2013) 

○ Consultora artístico-pedagógica para o Projeto Jovens Espectadores – Arte e Cidadania –

– Teatro Bradesco (janeiro 2012) 

○ Educadora da Oficina “Jogos Teatrais para crianças”, pela Secretaria Municipal de 

Cultura de São Bernardo do Campo (março a julho de 2011) 

○ Educadora da Oficina “Jogar, Brincar, Pular” para pais e filhos no SESC São Caetano no 

Projeto SESC Verão, realizada pela Cia. Trama Cênica (2011) 

○ Educadora das exposições “Rubens e seu ateliê de gravura” e “A Arte de J. Borges: Do 

Cordel à Xilogravura” - CAIXA Cultural (2010) 

○ Educadora da Oficina “Brincando com Teatro e Poesia para jovens”, pela ASSAOC, com 

a Cia. Trama Cênica (2010) 

○ Educadora da exposição “De mala pronta: O viajante do SESC conta sua história” – SESC 

Av. Paulista (2010) 

○ Educadora da exposição “Christian Lacroix: Trajes de Cena” – FAAP (2010) 

○ Educadora da Oficina de Teatro “Girar, Brincar, Pular” para pais e filhos, realizada pela 

Cia. Trama Cênica - SESC Ipiranga (2009) 

○ Educadora da Oficina “Jogos Teatrais e Brincadeiras Poéticas”, realizada pela Cia. Trama 

Cênica – CCSP (2009) 

○ Educadora da 28ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo – Fundação Bienal (2008) 

○ Educadora do projeto “Planeta Sustentável” (Editora Abril) - Parque do Ibirapuera (2008) 
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○ Educadora de curso de formação de professores de ensino infantil e fundamental em 

técnicas e jogos teatrais, baseados em Viola Spolin e Educadora da Oficina de Teatro na 

Colônia de Férias do SESC, para crianças de 03 a 12 anos - SESC Rondonópolis (2007) 

○ Itaú Cultural - “Quase Líquido” e “H2Olhos” (2008), “Itaú Cultural 20 Anos” (2007) 

○ Sesc Pinheiros – Estágio na programação Cultural (2005 e 2006) 

○ Educadora da 26ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo – Fundação Bienal de SP 

(2004) 
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Apêndice B: Trajetória discente da educadora na Educação não-formal 

 

● Curso online de Print de Panc com Luze Prints- Sesc Pinheiros (2021) 

● Curso online de Desenho Livre com João Galera - Sesc São Caetano (2021) 

● Curso online de Aquarela Realista com Fepelino - Sesc 24 de Maio (2021) 

● Curso online de Lettering com @nalousa (2020) 

● Curso online de Aquarela com Faber Castell (2020) 

● Curso online de Lettering com Faber Castell (2020) 

● Curso de Aquarela com João Galera (2019) 

● Curso de Extensão Cultural “Ikebana e a Arte da Direção Teatral” - com Saana Lavaste e 

Riita Salastie (Finlândia), cursou e fez tradução do inglês-português SPET (2018) 

● Curso no Mime Program da Universidade de Artes de Estocolmo - UNIARTS (2017) 

● Oficina “Mímica para comediantes e palhaços” - com Gabriel Guimard – SPET (2015) 

● Oficina de “Percussão Corporal” e “Invenção Vocal” - com Zuza Gonçalves – SESC Vila 

Mariana (2014) 

● “Coral” - com Gisele Cruz – SESC Vila Mariana (2014) 

● Oficina de “Flauta Doce” e “Flauta Transversal” – com Renato Baptista - SESC Vila 

Mariana (2014) 

● Oficina “A Voz do Cantor Brasileiro” – com Bia Góes – Oficina Cultural Amacio 

Mazzaropi (2013) 

● Humor na SP Escola de Teatro (SPET) - (2012-2013) 

● Oficina de Improvisação – com Rhena de Faria – Cia. Do Quintal (2012) 

● Oficina “COMMEDIA DELL`ARTE” - com Tiche Vianna – Oficina Cultural Amácio 

Mazzaropi (2012) 

● Formação de Ator - Escola Livre de Teatro (ELT) de Santo André (2009-2012) 

● Workshop “O ATOR E O CORO- workshop de cumplicidade e criação em grupo, com 

JEREMY JAMES (2010) 

● Curso de Mímica e Teatro Físico - Estúdio Luis Louis (2008) 

● Workshop – “Arte-educação no teatro e na escola” - Com Rubens Lima - SESC Paraná 

(2007) 

● Curso de Dramaturgia - Com Samir Yasbek – SESC Pinheiros (2006) 

● XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica da UNESP, apresentação do projeto 

“Integração de Linguagens: Uma experiência em Arte Educação” (2006) 
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● Curso “A Formação do Ator Épico” - Com Alexandre Mate – Teatro Arena (2005) 

● Fórum de Arte Educação: Conquistas e Desafios – Unicentro Belas Artes de São Paulo e 

AESP – Associação de Arte Educadores do Estado de São Paulo (2005) 

● Workshop – “História da Arte” - Com equipe da Fundação Bienal (2004) 

 


