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Resumo: 
Essa dissertação resulta de um processo de reflexão autobiográfica, com base no resgate 
de memórias e vivências do percurso de vida-trabalho da pesquisadora, a partir da 
experiência na gestão do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP), desde a sua criação, em 2005. Compreender o processo de criação, 
constituição e inserção do NAC na UMESP, como também o exercício da gestão cultural 
nesse espaço universitário, foram objetivos dessa pesquisa, que destaca o diálogo entre 
Educação e Cultura, mediado pela Arte, a partir da inserção de ações artístico-culturais 
focadas no respeito às diferenças e na valorização da diversidade humana e cultural. Qual 
o papel da ação cultural dentro de uma universidade? Como essas ações podem somar com 
o processo de formação educacional? Que desafios envolveram a construção e constituição 
do Núcleo de Arte e Cultura da UMESP? Essas são questões geradoras do desenvolvimento 
desse trabalho, no qual é utilizada a abordagem (auto)biográfica como metodologia de 
pesquisa. Na narrativa propiciada por essa abordagem, a pesquisadora procurou revisitar e 
ressignificar, numa perspectiva de produção de conhecimento, memórias e histórias que 
contribuíram para a construção da sua própria identidade e que alavancaram sua inserção 
na gestão da Cultura na UMESP, legitimando e firmando a atuação do Núcleo de Arte e 
Cultura, ao longo dos seus 10 anos de existência. Ao refletir sobre essa práxis, evidenciou-
se que trabalhar com as subjetividades é o grande desafio da gestão da Cultura, como 
também a construção de processos colaborativos, na perspectiva do “fazer com” e não do 
“fazer para” é o caminho para o fortalecimento e enraizamento das ações. 
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