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Introdução: A pesquisa tem origem no desenvolvimento do  trabalho  realizado através
de oficinas com mulheres do município  de Coronel Fabriciano  A pesquisa tem
origem no desenvolvimento do  trabalho  realizado através de oficinas com mulheres
do município  de Coronel Fabriciano  com objetivo  de incentivar  a promoção da
criatividade e da autoestima  usando a arte como estratégia de integração nas
dimensões relacional, ética e de sustentabilidade desenvolvidas pelo  PROJETO
GAMI. Segundo os princípios desse projeto: Educar, no sentido amplo, é um processo
social, necessário em todas as relações humanas. Objetivo: Identificar as implicações e
influências que as experiências nas atividades e no aprendizado das oficinas de arte
exercem nas concepções que as mulheres possuem sobre a realidade e sobre si
mesmas. 
Examinar como estas se percebem no exercício de diferentes papéis sociais  nos
espaços público e privado. Metodologia: Observação direta e com entrevistas 
narrativas na perspectiva dos relatos orais de vida.
Observação e inserção da realidade das mulheres por meio das oficinas de arte.
Entrevistas narrativas.
Levantamento Documental.
 Resultados: As atividades que realizadas foram: atividades em escolas juntamente
com a Unileste, visitas ao CRAS de Coronel Fabriciano nos bairros onde as mulheres
participam de grupos com atividades artesanais, buscando conhecer as atividades já
desenvolvidas. Mapeamento e definição de um grupo a ser acompanhados mais de
perto. Apresentação do projeto e estabelecimento de parceria com as mulheres
interessadas em participar do desenvolvimento do projeto de pesquisa.
Acompanhamento das atividades relativas às oficinas do Gami: Análise de como as
oficinas do Projeto Gami trabalhadas com os grupos de mulheres. Diferentes métodos
e técnicas de pesquisa dos níveis de motivação e participação das mulheres nas
atividades realizadas e sua influências em seus interesses e perspectivas,
desenvolvimento do senso de autonomia, percepção de si de sua atuação e o preparo
para enfrentar transformações gestadas nesse processo. Realização de oficinas visando
examinar como as participantes da pesquisa se percebem no exercício de diferentes
papeis sociais nos espaços público e privado, a relação que essa percepção guarda na
construção de subjetividades e identidade no processo de convivência coletiva.
Conclusão: Seguramente pode-se se dizer que a arte é, ainda, um canal que permite de
forma sutil a penetração do ser humano na complexidade do universo social,
possibilitando-lhe interferir nele, construir e desconstruir. Por meio das experiências
coletivas e das histórias de vida que estão sendo desveladas nos momentos de
realização
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