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Vou contar uma experiência de ensi-
nar arte para crianças de sete a doze 
anos em encontros semanais de duas 
horas. Tudo aconteceu no Ateliê Nossa 
Casa durante o primeiro semestre de 
2013.

Eu era estudante de arte e aluna da Professora Dália Rosenthal que 
ensinava estudantes de arte a ensinarem a arte que conheciam para 
crianças curiosas. Também nós estávamos curiosos para saber como 
tudo isso seria possível.
O Ateliê Nossa Casa era uma aula dentro da outra: Nós éramos alu-
nos de Dália e as crianças eram nossas alunas. Meia hora antes da 
aula das crianças nós arrumávamos os materiais e os espaços, depois 
passávamos duas horas com elas e após a aula, passávamos mais uma 
hora e meia entendendo o que aconteceu naquelas duas horas e pen-
sando como continuar nossa brincadeira na próxima semana.

Quem éramos nós?

Dália Rosenthal, docente no Departamento de Artes Visuais da Es-
cola de Comunicação e Arte - ECA - da Universidade de São Paulo 
- USP - ministrava a disciplina Metodologia de Ensino de Artes Vi-
suais - MEAV e artista visual.

Carlos Monroy artista performático, mestrando em poéticas visuais e 
bolsista monitor da disciplina. Ele estava ali para ajudar a Professora 
Rosenthal com os registros das aulas e o com o que mais precisásse-
mos. As fotos desse livro são de sua autoria.

Patricia Basile de Castro era formada pelo departamento. Ela estava 
curiosa para ver como o Ateliê Nossa Casa funcionava, pois ele não 
existia quando ela era estudante. Ela já atuava no ensino de arte e 
queria rever a sua prática a partir de uma nova experiência e sentia 

O aSsunto 
deste livro 
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que podia contribuir conosco compartilhando suas experiências an-
teriores.

Aline Oyakawa era licencianda em Artes Visuais como eu e também 
atuava no ensino de arte pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência  - Pibid.

Eu, Vanessa Santos Maciel,  licencianda em Artes Visuais como a Ali-
ne, mas já tinha experiência pro) ssional como professora polivalen-
te, habilitada pelo curso de Magistério. Eu estava ali para recomeçar 
e refazer o meu caminho para a docência, desta vez pela arte. Agora 
estou aqui contando o que aconteceu de um jeito ligeiramente dife-
rente de como os meus companheiros contariam, pois viram tudo 
acontecer de um lugar diferente do meu. Mas porque estávamos tão 
juntos, não sei dizer quem exatamente fez o que, por isso ações e in-
tenções são atribuídos aos nós das histórias.

Primeiro a Professora Rosenthal começou somente conosco e nos 
ensinou o que era preciso para que estivéssemos preparados quan-
do as vinte crianças chegassem. Nós lemos e discutimos textos de 
autores dedicados à compreensão da educação, da arte, do mundo 
e dos homens, por exemplo, a Carta da Transdisciplinaridade. Fi-
zemos exercícios de criação coletiva para de) nirmos os temas que 
gostaríamos de desenvolver e compartilhamos nossas experiências 
anteriores.
Conduziríamos nossas discussões com as crianças por dois eixos, 
conforme nos sugeriu a professora Rosenthal - um eixo temático e 
um eixo narrativo. Decidimos que seria o fazer e a viagem, respecti-
vamente.
Então organizamos os espaços, ) zemos listas de materiais, e planeja-
mos a primeira aula. 
Depois, quando as aulas das crianças começaram, a Professora Ro-
senthal passou a nos orientar no pós-aula, embora nos observasse, a 
nós e às crianças, nos momentos anteriores. 
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Uma parte da verba do departamento, destinada aos projetos 
de cultura e extensão, custeia a compra de materiais básicos 
para o ateliê: folhas de sul$ te e outros papéis, lápis, lápis de 
cor, giz de cera, cola branca, tinta guache, tesoura, ou seja, 
daqueles materiais comuns das listas de material escolar. E 
no ato da matrícula, os pais fazem uma contribuição des-
tinada ao custeio de materiais especí$ cos para as propostas 
daquele semestre.

A primeira aula tinha como objeti-
vos principais conhecer um pouco 
das crianças a partir do que disses-
sem sobre si mesmas e de seus de-
senhos, e que elas conhecessem os 
espaços do departamento. Aprovei-
taríamos  tais ocasiões para intro-
duzir os assuntos que pretendíamos 
trabalhar, a partir da sequência:

1. Uma roda de conversa para sabermos seus nomes e sobre coi-
sas que gostavam de fazer;

2. Visita aos ateliês;

3. Desenho sob o tema viagem 

4. Uma atividade simples e rápida que introduziria a experiên-
cia da impressão como forma de adiantar a primeira técnica a ser 
trabalhada: a gravura.

Assim que de) nimos a gravura como primeira linguagem, decidi-
mos que partiríamos da bidimensionalidade, passando pela tridi-
mensionalidade em direção às artes do corpo, à performance. Faría-

A  primeira aula 

e sempre mais 
planejadinha
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mos uma “viagem” pelas linguagens, procurando explorar a viagem 
como tema para uma narrativa.
Essas decisões se apoiavam na intenção de que cada um de nós ex-
plorasse a linguagem que tivesse maior domínio na elaboração das 
sequências didáticas, mas também ampliasse seu repertório com a 
experiência do outro.  Acreditávamos que a variedade de linguagens 
teria o mesmo efeito inclusivo sobre as crianças e da mesma forma, 
ampliaria seus repertórios. Desse modo, tínhamos um plano aberto 
às possibilidades que somente a convivência com as crianças nos tra-
ria, sendo as técnicas pretendidas os elementos intermediários. 

A gravura é uma técnica artística, na qual é possível imprimir 
várias cópias de uma imagem a partir de uma matriz.
A matriz é suporte onde foi feito o desenho. Esse suporte é 
entintado e a imagem é impressa no papel.
É o tipo de matriz que classi& ca o tipo de gravura. Se for num 
suporte de madeira, é uma xilogravura. Se o suporte for uma 
placa de borracha, chamada  linóleo, é uma Linoleogravura. 
O entalhe das duas técnicas é parecido: O artista retira de 
uma superfície plana (a matriz) as partes que ele não quer 
que tenham cor na gravura com ferramentas de corte e en-
talhe (goivas).  Após aplicar tinta na superfície, coloca-se um 
papel sobre a mesma e pressiona-os manualmente ou com um 
prensa.
Outras matrizes como metal (calcogra& a), pedra (litogra& a), 
tela de seda (serigra& a), estão relacionadas a processos mais 
complexos e resultados bem diferentes. 
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Decidimos recebê-los no jardim. Espalhamos tecidos no gramado 
para que as crianças protegessem suas roupas ao sentarem e prepara-
mos uma brincadeira para conduzir as apresentações: Usamos dois 
novelos para “desenrolar” uma boa conversa. 

Para quem também gosta do que eu gosto, eu jogo o novelo!

e e um 
pouco
de tudo
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Até que & camos embaraçados!
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Levamos as crianças para conhecerem os ateliês.

O que essa máquina faz?

Ateliê de gravura

Ateliê de cerâmica
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Para encerrar a primeira aula, ) zemos um breve 
exercício de impressão, que consistia em produ-
zir uma mancha na metade da folha A4 e dupli-
cá-la, ao dobrar a folha ao meio.

Depois da primeira aula, já não enxergávamos a aula como uma uni-
dade de duas horas, mas como o / uxo de um assunto. Por isso, conto 
como discutimos cada assunto sem me preocupar em precisar quan-
tas aulas a discussão durou. 

Monotipo também é um tipo de gravura feita por desenho ou 
pintura sobre uma superfície lisa e não absorvente que pro-
duz uma única impressão.
A imagem também pode ser criada pelo preenchimento uni-
forme de toda a superfície e depois, utilizando escovas ou pa-
nos, a remoção de tinta para criar uma imagem subtrativa, 
por exemplo, a criação de luzes de um campo de cor opaca. 

 
Então propusemos que ) zessem um desenho 
sobre o que lhes viesse ao pensamento ou à lem-
brança a respeito de uma viagem que ) zeram ou 
gostariam de fazer.
 

Na próxima aula, iríamos propor um trabalho de monotipia.
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Mostramos vários livros para as crianças 
a ) m de mostrar-lhes produções relacio-
nadas aos fazeres que lhes ensinaríamos. 
Nossa expectativa era estimulá-las com as 
imagens, com a experiência de manusear e 
ler os livros. Num dado momento, quando 
estavam à vontade, perguntávamos sobre 
o que viam.

Era preciso imaginar o que o artista estava pensando, querendo fa-
zer, quando produziu aquela imagem. Perguntávamos o que podiam 
enxergar quanto aos processos que deram origem àquelas imagens: 
Como será que o artista fez essa imagem? É um desenho? É uma co-
lagem? é uma fotogra& a?Como o trabalho do artista veio parar nesse 
livro?

ensinamos

monotipia

Fonte: Atelier Nossa Casa
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Mais de uma vez iniciamos nosso encontro dessa maneira, às vezes 
deixando alguns livros já abertos. Era um jeito de atrair as crianças, 
era para que tivessem ideias, observassem as ilustrações e até dese-
jassem histórias e livros. 
Algumas crianças chegavam um pouquinho mais cedo, frequente-
mente ) cavam brincando no gramado à espera de que a porta da sala 
se abrisse. Então entravam às pressas, seus rostos estavam úmidos e 
avermelhados, seus cabelos arrepiados, o volume da fala mais eleva-
do, a respiração ofegante. Então se sentavam, escolhiam um livro e 
toda aquela agitação ia aos poucos se esvaindo pelos ralos da leitura.

Vamos fazer?

Preparamos as mesas forrando-as com jornais, e distribuímos áspe-
ras placas de revestimentos de paredes, rolos de entintagem e tinta a 
base de água, cotonetes.
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Sugerimos que ) zessem o desenho na placa entintada traçando-o ao 
retirar tinta com os cotonetes.

Se alguma coisa saísse diferente do que haviam desejado, tinham que 
decidir se aceitariam ou não, e se não, bastaria passar o rolo para 
remover as linhas indesejadas. Quando terminassem o desenho, as 
ajudaríamos a imprimir em folhas de sul) te. A maioria conseguiu 
imprimir a partir de nossas instruções, ou vendo a impressão sendo 
feita uma única vez. 
.

Elas fizeram o desenho diretamente da imaginação na placa.
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Aparentemente sentiam-se satisfeitas com os resultados. 
Aquela foi uma tarde muito agradável.
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A incisão traria maiores di) culdades na 
produção do desenho, nenhuma possibili-
dade de desfazer um traço, menor controle 
na largura deste. Contudo, elas já estavam 
conseguindo prever a imagem invertida e 
a impressão seria provavelmente mais fácil 
desta vez.
Oferecemos goivas e placas de linóleo para 
as maiores; materiais ainda mais moles 
para as menores.

ensinamos 

tecnicas de 

incisao
´

~
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Enquanto as primeiras aprendiam o controle do gesto cortante e a 
produção de linhas de diferentes larguras, as demais aprendiam a fa-
zer carimbos com batatas e barras de sabão, e exploravam objetos 
comuns, como palitos, gar) nhos descartáveis e outros, em busca de 
seus potenciais perfuro-cortantes.
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Algumas crianças gostaram muito do isopor, material cujo único 
uso era suporte para espalhar a tinta, antes dessa proposta.
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Elas aprenderam o que era uma matriz, diversi) caram as maneiras 
de imprimir por meio da diversidade de matrizes, diversi) caram as 
maneiras de obtenção imagem que queriam, sobrepondo impressões, 
usando cores diferentes, explorando posições no papel.
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Quando percebemos que as crianças já haviam se apropriado das 
técnicas de incisão e impressão, sugerimos a criação de personagens 
e histórias. Se antes controlávamos as etapas, agora podíamos ob-
servá-las à vontade para aprimorar os processos, podíamos agora, 
orientá-las sobre os seus próprios temas. Talvez pudéssemos retomar 
a temática da viagem. Foi assim que passamos a alternar propostas 
que previssem maior ou menor liberdade na exploração das técnicas 
e dos materiais. 
Com essa proposta pretendíamos explorar os potenciais da reprodu-
tibilidade que a técnica incisiva ampliaria, comparada à técnica da 
monotipia. Talvez essa estratégia ajudasse motivar algumas crianças 
muito atraídas por games a partirem desse interesse e criarem per-
sonagens, jogos, outros mundos. Uniríamos seus interesses aos pro-
cessos artesanais em contraposição ao imediatismos dos brinquedos 
tecnológicos.

fizemos

livros

Dois amigos habituados a & carem sozinhos em casa após 
a escola,  dedicavam muito do seu tempo livre aos games. 
Enquanto faziam a atividade trocavam informações sobre 
níveis e jogadas. Se & cavam entediados, perguntavam pelas 
horas, ansiosos por voltarem para casa, para o próximo ní-
vel do jogo. 
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Será que dá para inventar uma história para a imagem que imprimi-
mos?

Dá para contar uma história com nossas imagens? 
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Essa proposta os remeteu de volta ao livro, desta vez, seus próprios 
livros. E por pensarem em seus livros, recorreram às técnicas que não 
propusemos, às suas técnicas.



25



26

Puxamos o ) o das personagens para intro-
duzir a tridimensionalidade. A invenção 
de personagens e histórias foi um trabalho 
mais duradouro, a montagem dos livros 
trouxe a montagem em si como possibili-
dade. A aposta era que a assemblagem per-

mitiria a materialização das coisas inventadas pelas crianças. Nesse 
contexto, suas invenções se revelaram um elemento de transição do 
bi para o tridimensional conforme havíamos planejado, ou melhor, 
projetado.

Assemblagem é a colagem de diversos objetos e mate-
riais tridimensionais, ou seja um processo escultórico 
por adição de materiais que sempre traz ampla diversi-
dade de possibilidades técnicas.

assemblagens

As ações de planejar, programar envolvem previsão de 
resultados, cumprimento de etapas. Projetar, é o mesmo 
que lançar, arremessar, o que comporta a imprecisão e 
a incerteza. As decisões são tomadas mediante o diálo-
go com as crianças, permitindo que o desenvolvimento 
criativo seja mútuo.

Sentíamos, pelo modo como tudo estava acontecendo, que o ciclo da 
bidimensionalidade estava completo, e a assemblagem era a concre-
tização da ideia de projeto que estávamos explorando.
Considerávamos a proposta arriscada por ser ainda menos previsível 
que as anteriores. Antes apoiávamos nossas decisões numa ideia de 
criança, e por isso propúnhamos técnicas mais previsíveis. Assim que 
as conhecemos um pouco, pudemos fazer propostas menos previsí-
veis. 
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Que as crianças continuassem imaginando outros mundos, ou luga-
res fantásticos ou os objetos de poder de seus heróis, ou se tornassem 
os heróis. Pedimos que viajassem para algum lugar inventado, desco-
brissem suas leis, suas histórias...
As crianças poderiam construir maquetes ou objetos ou adereços e 
tudo dependeria de seus próprios movimentos na transição pelas lin-
guagens e na relação com a proposta temática. 
Exibimos imagens de assemblagens, mas as crianças não demonstra-
ram interesse em ) car olhando para os slides. 
Compreendemos que a proposta tinha de ser realizada em duplas ou 
grupos para propiciar o compartilhamento de experiências técnicas 
e a execução a quatro mãos, desta forma também reduziria o número 
de projetos a serem orientados e tornaria o trabalho mais seguro. 
Ademais, já havíamos experimentado as vantagens das parcerias es-
pontâneas na proposta anterior.
Como podemos juntar dois materiais? Colar? Amarrar? Costurar? En-
caixar? Espetar?
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Usamos arames, barbantes, cola-quente, ferro de solda para furar, 
tecidos e outros aviamentos, madeiras, papelões e uma grande varie-
dade de sucata.
Nos dividimos por regiões para vigiar os usos das ferramentas para 
evitar que se machucassem. 
As assemblagens nos ofereceram várias di) culdades, entre elas a de 
identi) car as discussões e motivações dos trabalhos. Interpretamos 
alguns trabalhos como produto da curiosidade relacionada às fer-
ramentas ou posse daqueles materiais, macios, brilhantes, sonoros, 
pelo aspecto lúdico da engenhoca. Outros continuaram a investir nas 
invenções ) ccionais, conforme previmos, de tal modo que persona-
gens foram materializadas e histórias foram encenadas.
Tomamos o cuidado de não ranquear as produções, mas já tínhamos 
noções sobre graus de estímulo e habilidade expressiva das crianças. 
Dividíamos-nos estrategicamente para  ) carmos mais próximos das 
crianças que considerávamos menos habilidosas. Nossa intenção era 
descobrir o que lhes dava prazer, o que lhes causava curiosidade e 
aguçava a sua criatividade. 
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Quando uma criança demonstrava alguma familiaridade com as 
produções, reconhecendo e/ou interpretando, aceitava nossas pro-
postas ou se opunha propositivamente, considerávamos que era uma 
criança estimulada. Quando ela atendia às nossas propostas com 
criatividade, considerávamos que tinha habilidade expressiva, inde-
pendentemente de juízos sobre os resultados. Quando uma criança 
não se envolvia,  não fazia ou recorria a clichês, suspeitávamos que 
necessitaria de algo mais do que oferecíamos a todos.  
Por exemplo, quando propusemos o desenho da viagem, duas crian-
ças desenharam bandeiras de vários países, outra desenhou as per-
sonagens “Mickey e Minnie”, outra desenhou “Os condores dos An-
des”, outra “Uma pescada”. Ficamos atentos às crianças autoras das 
bandeiras e das personagens Disney, ouvíamos suas conversas, per-
guntávamos sobre seus gostos e planos, à espera de uma chance de 
estimulá-los (porque entendemos que seus desenhos não expressa-
vam uma experiência, mas nos parecia uma resposta correta a um 
exercício escolar). Agíamos assim em relação a todas, mas enquanto 
as demais nos faziam pensar várias propostas, estas crianças nos de-
sa) avam pensar uma proposta certeira que as tornassem, de algum 
modo, mais propositivas.
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Espalhamos vários tipos de tecidos pelas 
mesas, caixas com retalhos e aviamentos 
diversos. Apresentamos várias maneiras de 
unir pedaços de tecido: nós, grampos, cos-
tura e outras amarrações, cola.

roupas que 

transformam

Conversamos sobre quando queremos dizer alguma coisa a partir do 
que vestimos, sobre o uso da roupa com intenções que ultrapassam o 
proteção de nossos corpos. 
Esperávamos que as crianças experimentassem inventar suas pró-
prias roupas. Para isso iriam juntar os materiais intuitiva e experi-
mentalmente, e nós iríamos orientar seus projetos, como em uma 
continuação da assemblagem. Interessava-nos que usassem o corpo 
como suporte, pois era o caminho pelo qual pretendíamos introduzir 
a linguagem da performance.
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Enquanto falávamos sobre isso, exibíamos muitas imagens com rou-
pas de todos os tipos. Deixamos a apresentação de slides passando 
mas não insistimos para que as observassem. Aos poucos começa-
ram a reparar nas imagens, esperar o reaparecimento de uma ou ou-
tra que lhes interessasse, e assim conseguimos que as olhassem mais 
atentamente.
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As crianças escolheram continuar em duplas, o que para a nós foi 
muito vantajoso. 
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A arte da performance se relaciona com muitas linguagens 
artísticas: a música, a dança, o teatro, a pintura ou a es-
cultura… Ela possui a teatralidade e a efemeridade como 
características marcantes. Pode ser produzida em qualquer 
lugar (rua, museu, metrô, lugares desertos).
O ato performativo quase sempre tem o corpo como su-
porte trazendo para a obra o caráter biográ& co, ritual, 
dramático. Essa linguagem confronta as leis convencio-
nadas da arte: materiais, técnicas e a divulgação da obra. 
Assim além de confundir as linguagens critica fortemen-
te as instituições de ensino, divulgação e conservação 
(galerias,museus,academia, etc.) a vida, os valores da so-
ciedade.

Ao terminarem suas roupas, vestiram-se e lhes preparamos um ce-
nário simples - um tecido ao fundo, um palco de paletes - e as convi-
damos a se deixarem fotografar. Elas entraram logo no jogo. Faziam 
poses e expressões / uente e espontaneamente.
Era junho de 2013. Crianças e adultos não paravam de falar sobre a 
multidão nas ruas, pois os naqueles dias os estudantes se organizaram 
e foram às ruas sob liderança do Movimento Passe Livre para protes-
tar contra o aumento das tarifas de transporte público e reivindicar a 
gratuidade. Conversamos brevemente sobre o contexto das manifes-
tações a partir do que elas contavam. Então oferecemos papéis, lápis 
e canetas para fazerem cartazes sobre coisas do seu cotidiano, com as 
quais não concordavam, sobre o que quisessem reclamar.

e experimentamos

a performance
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Convidamos os pais à exposição dos trabalhos 

E juntos contamos tudo o que aconteceu.

Descobrimos que as crianças gostam de trabalhar com 
a nossa ajuda, e que algumas dependem de nossa dis-
posição para participarem do caminho
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“Tudo começou com uma viagem... Partimos de relatos de memórias 
de viagens por lugares visitados, desejados ou inventados. Desenha-
mos.
O desenho é intenção e a forma mais imediata de expressar os dese-
jos, é a nossa maneira primária de  pensar.
Passamos pela monotipia, experimentando vários carimbos, que nos 
permitiram chegar a lugares inesperados, e algumas vezes tivemos 
que voltar.
As técnicas de impressão, são muito divertidas, mas exigem tempo e 
não oferecem tanto controle sobre os resultados. De qualquer forma, 
nos divertimos muito!
Encontramos nossos pares e já tínhamos histórias para contar. Gra-
vamos. Imprimimos, registramos nossas descobertas em nosso livro.
Avançamos, assim, para a matriz, que traz consigo a possibilidade 
de repetição da imagem, que remete ao livro e aos seus mundos de 
fantasia.
Achamos tesouros, coisas mágicas que nos deram novos poderes. 
Partimos para as assemblagens , técnica que agrega materiais de di-
versas naturezas, construímos objetos de poder como extensões de 
nosso corpo, ou lugares inventados.
O tempo começou a passar depressa, já não tínhamos vontade de 
ir embora, queríamos continuar, completar cada trabalho, mudamos 
nossa roupa, nossa própria imagem, o mundo ao nosso redor e, de 
repente, percebemos: já estávamos transformados. Chegamos!”
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E assim que terminamos de contar, essa história acabou.


