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Introdução: A arte é um movimento que transpõe sentimentos que se exalam na forma
de criatividade. Em nosso país, a diversidade cultural inspira a criação de diferentes
segmentos artísticos como a reciclagem e a arte em papel.
O que antes era lixo, hoje é base para trabalhos artesanais, que além de ajudarem o
planeta por meio da reciclagem, é uma fonte de renda para inúmeras famílias.
Somando-se a isso, os adeptos dessa arte buscam autoconhecimento, aumento da
autoestima, mudanças de pensamentos e atitudes. Nesse sentido, a mulher tem sido um
grande personagem nessa história, na busca de novos espaços sociais.  Objetivo:
-Identificar mudanças propiciadas pela arte.
-Apresentar as inúmeras facetas da arte e o que ela pode acrescentar na sociedade,
como forma de inclusão social e profissional.
-Discutir sobre a relação entre arte e identidade das mulheres praticantes da arte em
papel.
 Metodologia: -observação direta e com entrevistas  narrativas na perspectiva dos
relatos orais de vida.

- Observação e inserção da realidade.

- Entrevistas narrativas.
- Levantamento documental. Resultados: Com diversas leituras de artigos e
observações de algumas oficinas de reciclagem realizadas pelo projeto GAMI, pode-se
ter como resultados parciais a importância da arte no cotidiano de algumas mulheres.
Durante a fabricação de objetos artesanais, o que mais chama à atenção é a mudança
de comportamento, emoções e sentimentos trazidos na fala, em cada gesto, cada
detalhe de sua arte.
É importante salientar também o modo como saíram das oficinas: o brilho no olhar por
descobrir o prazer de uma nova atividade e o desejo de continuar com a prática e
inseri-la no seu dia-a-dia como forma de distração; condição de presentear familiares e
até mesmo como uma possível fonte de renda.
 Conclusão: O assunto tratado é ainda pouco discutido. Os resultados parciais indicam
possibilidades e acréscimo na vida de mulheres por meio da arte. Esta pesquisa
apresenta-se como forma de enriquecer as discussões em torno dos benefícios da
arte,no âmbito social e na luta feminina em busca de sua identidade.
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