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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.

Aline Oyakawa era licencianda em Artes Visuais como eu e embo-
ra não estivesse matriculada, quis continuar acompanhando o Ateliê 
Nossa Casa em busca de inspiração para seu TCC - Trabalho de Con-
clusão de Curso - sob orientação da Professora Rosenthal.

O aSsunto 

deste livro 
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Eu, Vanessa Santos Maciel,  monitora na disciplina MEAVII, licen-
cianda em Artes Visuais como a Aline, mas já tinha experiência pro-
) ssional como professora polivalente, habilitada pelo curso de Ma-
gistério. 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 ligeiramen-
te diferente 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 
intenções são atribuídos aos nós das histórias.
Ninguém se matriculou naquele semestre, mas o curso de extensão 
foi oferecido mesmo assim.
Novamente a Professora Rosenthal começou somente conosco e nos 
ensinou mais um pouco do que era preciso para que estivéssemos 
preparados quando as vinte crianças chegassem (metade das crian-
ças da turma anterior se inscreveu novamente). Fizemos exercícios 
de criação coletiva para de) nirmos os temas que gostaríamos de de-
senvolver e recordamos a experiência anterior.
Começamos a pensar no conceito de ateliê: queríamos que as crian-
ças chegassem e começassem o fazer sem muita dependência de nos-
sas propostas. Então nos perguntávamos sobre o que era necessário. 
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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No primeiro semestre, havíamos 
feito o movimento da bi para a tri-
dimensionalidade, no segundo, fa-
ríamos o caminho inverso, a partir 
de duas linguagens: cerâmica e pin-
tura. Mas a nossa principal expec-
tativa era conseguir, em algum mo-
mento, oferecer propostas distintas, 
simultaneamente. 

Nosso foco era ensinar tudo o que precisassem saber para terem au-
tonomia de escolha.

1. Começaríamos com a cerâmica;
2. Voltaríamos ao ateliê de Cerâmica do departamento para 
vermos possibilidades técnicas.

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 

foi bem menos 

planejadinha
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Criancas 

GOSTAM DE 

CERAMICA

Decidimos recebê-los na sala. Espalha-
mos jornais pelas mesas e as preparamos 
para uma aula de cerâmica, uma bacia 
água para cada duas crianças, uma mão 
de argila e uma placa de madeira para 
cada uma, várias ferramentas.

Quem já brincou com massinha de modelar?

O Donizete, que cuida do ateliê de cerâmica e ajuda todos os alunos 
do departamento, mostrou maneiras de lidar com a massa cerâ-
mica: amassar o barro, modelá-lo no torno, para conseguirem um 
tubo; passá-lo no cilindro, para conseguirem as placas; ensinou que 

Quem já modelou argila?

^
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podiam fazer “cobrinhas”  à mão para serem unidas paralelamente; 
e mostrou que o bloco precisa ser ocado para suportar a alta tempe-
ratura do forno.
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Preocupamo-nos em ensinar o que fosse necessário para que produ-
zissem peças resistentes à queima e em ajudá-las a pensar além da 
modelagem “livre”, a partir do que desejassem fazer.
Também avisamos que mesmo assim suas peças poderiam quebrar-
-se, sugerimos que ) zessem mais de uma peça e se concentrassem no 
prazer de fazê-las, simplesmente. Nós fotografaríamos as peças para 
que tivéssemos um registro de como eram antes da queima. 
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mitos 

do barro

Desde quando as pessoas usam barro para fazer as coisas? 

Alguém conhece uma história sobre o barro?

Antes de entregarmos as peças queimadas apresentamos mitos sobre 
a cerâmica.

Portanto, Deus disse o que tinha a dizer e, pelas suas palavras, 
criou o Universo. Mas não havia ninguém para admirar isso com 
Ele, para exclamar com Ele: "Que bonito!" Então, Deus apanhou 
um pouco de poeira vermelha do chão. Fininha, ela se espalhava 

em seus dedos e brilhava. Ele acrescentou um pouco de água, 

Lemos “A criação” do livro Conte para mim a Bíblia de Martine La-
? on.
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talvez do orvalho das primeiras horas da manhã, que desliza so-
bre as folhas. 
Depois, ele amassou a terra úmida, repuxou-a e moldou-a, dan-
do a forma de uma pequena estátua de um homem... Dois olhos, 
duas orelhas, um nariz, uma boca, dois braços, duas pernas... 
igual a dez. “Que o homem seja semelhante a mim! - disse Deus, 
soprando nas narinas do pequeno homem de terra, encolhido 
em suas mãos. 
De repente, o homem respirou uma, duas, dez vezes. Ele estava 
vivo como você, como eu.
Então, suavemente, Deus sussurrou na orelha do homem, onde 
ainda estavam grudados alguns grãos de poeira, o nome que ha-
via escolhido para ele. Esse homem seria  chamado de Adão, em 
referência à palavra adamah, que quer dizer “terra vermelha”.

Diz a lenda que durante muitos anos não existia nada neste lugar, 
apenas no meio da escuridão havia um pouco de luz, um Deus 
que estava sozinho e triste. 
Um dia ele começou a chorar e chorou tanto que os mares nas-
ceram de suas lágrimas; a partir desse fato extraordinário, esse 
Deus começou a criar a lua, o sol, as montanhas, o vento e mui-
tas outras coisas; agora o lugar havia sido transformado em uma 
bela paisagem cheia de luz e cor; mas Escuridão, ciumento da-
quela criação, resolveu retornar para recuperar seu espaço. Então 
o Deus das Trevas enviou um gigante para sequestrar o melhor 
amigo do Deus da luz: a nuvem Teo. Porém o gigante e a nuvem 
se apaixonaram e da união nasceu um ) lho. 
Quando o Deus da Luz soube das notícias, decidiu que essa 
criança teria poderes e se tornaria um herói, superando assim 
seu pai, o gigante. Este, irritado com tal previsão, escondeu a 
nuvem e a criança em uma caverna, mas um animal do lugar 
chamado Tuco-tuco, uma espécie de rato muito simpático, con-
seguiu resgatar com a ajuda de uma ave: o Cisne . 
A criança cresceu livre e feliz na natureza e com seus poderes 
ajudou o Deus  da luz  a terminar a criação do mundo e colocar 

Carlos trouxe-nos a origem do universo segundo os povos da Pata-
gônia:
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a vida onde havia apenas pedras, água e nuvens. 
Modelando ) guras de argila, criou homens e mulheres e trans-
mitiu grandes ensinamentos para viverem em harmonia. Final-
mente o menino se tornou um homem e deixou aquelas belas 
terras com seu velho amigo, o Cisne voando em direção ao ho-
rizonte. Ele nunca mais foi visto, mas desde então ele tem sido 
admirado e respeitado como um grande herói por todos os habi-

tantes daquele lugar.

Discutimos com as crianças sobre o prazer do fazer e de possuir os 
seus resultados, ou seja, sobre o prazer de contemplar o trabalho ar-
tístico. Falamos do quanto essa capacidade humana de criar ou in-
ventar era valorizada chegando ser considerada um poder. 
Além da percepção do homem pelo próprio homem como um ser 
criativo, também exploramos a percepção do homem como parte da 
natureza, constituído por ela.

O que o fato de várias histórias, de lugares e povos distantes, contarem 
que “somos” feitos de barro nos leva a pensar?

Assistimos a animação % e Potter de Josh Burton. 

https://vimeo.com/2676617
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PINTURA 

DE BISCOITO

Muitas peças resistiram à queima e poderiam ser  coloridas 
com engobe.

Que nome você quer dar 
ao seu trabalho?
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Imprimimos o catálogo de cores para as crianças imaginarem o re-
sultado de cor após a queima do engobe. Não chegamos a explicar 
sobre a sua composição, pois o havíamos comprado pronto. Para as 
crianças era um tipo de tinta cuja vivacidade seria conseguida pela 
queima. 

Engobe: É uma camada de barro colorido, aplicado na super-
fície da peça, para mudar a sua cor ou decorá-la. O resultado 
da cor varia conforme a composição do barro usado e a tem-
peratura da queima.  
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Todos nós ) camos 
muito satisfeitos por 
essa sequência ter 
dado certo.

As crianças pintaram suas peças com muita concentração e alegria.
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De onde vem o barro? O que mais a natu-
reza pode nos oferecer? O que mais há para 
a nosso trabalho artístico?

Os mitos nos diziam que todos éramos 
feitos da natureza. Olhar para ela era 
olhar para nós mesmos. Convidamos as 

crianças a explorarem a natureza e coletarem aquilo que lhes interes-
sasse. Mas era preciso tomar cuidados.

Como podemos retirar sem que isso seja a mesma coisa que destruir? 

Para isso sugerimos que ) zessem uma sacola de coleta. Usamos TNT 
e grampeadores para fechá-las.

o prazer 

de ter feito
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As crianças se divertiram muito inventando modelos de sacolas.
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A coleta era como uma caça a tesouros.
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Fizeram peças em cerâmica e folhas ou outros elementos naturais. 
Desta vez não seriam queimadas, mas isso não foi visto como um 
problema. Mesmo o fato de os elementos coletados perecerem não 
o foi. Aliás era mais que tudo curioso, pois as mudanças de aspec-
tos chamava à atenção autores menos preocupados com questões de 
conservação, mais interessados no fenômeno da transformação.
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desenho 

da natureza

Então pedimos que saíssem e desenhas-
sem uma paisagem. Não sugerimos que 
observassem o seu entorno. Desejávamos 
saber se eles fariam uma paisagem me-
diante observação, ou se uma paisagem 
interior.

E como não observaram, ) camos curiosos para saber como seriam 
seus desenhos de observação
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Estávamos fazendo a passagem para a linguagem bidimensional e co-
meçamos a divergir sobre qual caminho seguir.

A pintura da superfície das peças já é uma passagem para a linguagem 
da pintura?

Por que não explorar os elementos espaciais do plano e assim evitar 
o risco de que façam uma mancha em cinco minutos e depois * quem 
entediados se não lhes oferecermos mais estímulos?

O desenho é uma linguagem, a pintura, outra!

Mas temos tempo para trabalhar com ambas as linguagens! Por qual 
delas seguiremos?
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Com o desenho discutiríamos ele-
mentos composicionais, com a cola-
gem discutiríamos a camada. Além 
disso, os mitos trouxeram a discus-
são sobre a nossa corporalidade, a 
partir da qual podíamos discutir 
sobre percepção, especialmente nos 
conscientizarmos do nosso olhar e 
do nosso gesto.

Para desenhar bem, precisamos exercitar o punho!

Para desenhar bem, é preciso praticar, pois quem * ca muito tempo 
sem desenhar, um dia “perde a mão”: isso acontece muito aos adultos, 
por isso dizem por aí que não sabem desenhar.

a natureza de

nossos corpos
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Antes de me desenharem, precisam soltar o traço!

Preencham todo o papel com linhas curvas, sem nunca tirar o lápis da 
folha. Depois, façam o mesmo com linhas retas, sem tirar o lápis do 
papel!
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Cada um me vê de um ponto da sala, cada desenho vai ser um Carlos 
numa posição diferente!

Vocês têm poucos minutos: Desenhem-me sem tirar o lápis do papel!

Como vão fazer para eu caber nessa folha tão pequena?
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nosso

olhAR
Para fazer caber o que avistamos na folha, podemos 
aprender sobre enquadramento de perto e de longe.

As crianças foram convidadas a saírem e fazerem desenhos de ob-
servação de seu entorno, utilizando uma moldura para exercitar o 
enquadramento. 
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As crianças receberam um pedaço de tubo preto para olhar de 
perto. Saíram para explorar o entorno novamente. Escolheriam um 
foco especial, mas o manteriam em segredo.
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Mais tarde teríamos de adivinhar que lugares especiais foram focali-
zados simplesmente olhando para os trabalhos.
Então o autor do trabalho revelava o local, levando-nos até lá.
Para este trabalho receberam materiais diversi) cados: lápis, canetas, 
gizes, pequenos retalhos de papéis em espessuras e cores variadas, 
tinta, cola, tesoura.
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Após os exercícios de mimese propusemos colagens com variedades 
de texturas em “grãos”, mas a meleca foi tão melecada que mal pude-
mos registrar em fotos!
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pintura 

ao

ar livre

Ensinamos a preparar os materiais para pintura.
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Falamos sobre mancha, sobre ) gura e fundo.

A ) lha de uma grande ceramista chamado Butadas tinha 
apenas uma noite para ) car com o seu amado marido, pois 
no dia seguinte ele partiria para a guerra, podendo nunca 
mais voltar.
Naquela noite de despedida, pensava em guardar consigo 
algo que lhe desse a esperança de que ele voltaria são e salvo 
da guerra. Então ela projetou sobre ele um foco de luz fa-
zendo aparecer a sua sombra na parede. Ela queria guardar 
a sua sombra, porque a sombra signi) cava a sua presença, 
mas sabia que desapareceria assim que ele partisse, assim 
que a luz se apagasse. 
A mulher teve uma ideia: foi apanhar um punhado de bar-
ro e cuidadosamente preencheu aquela sombra com barro, 
tentando,  na imobilidade da imagem, aprisionar a  alma do 
seu amado.
Enquanto o esperava, olhava para a silhueta e acreditava 
que sua volta estava cada vez mais perto. Foi assim que nas-
ceu a pintura.

Foi a vez da Aline contar uma história sobre a pintura:
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Depois deixamos que pintassem o que quisessem, onde achassem 
mais confortável.

De que vamos precisar para pintar lá fora? 
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Poderiam olhar para uma imagem de referência, se preferissem.
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Após olharmos os primeiros trabalhos, oferecemos livros de pinturas 
para as crianças olharem. Deviam escolher uma pintura e falar sobre 
ela para os demais.

Por que você escolheu essa obra?

E se você tivesse que descrevê-la para alguém que não a es-
tivesse vendo?
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Que ideias ela traz para você?
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Em algum momento, as crianças podiam 
escolher o que queriam fazer. Algumas reto-
maram a modelagem, outras continuaram a 
pintar, outras ainda a desenhar, a colar

criancas

gostam de

escolher

Você considera o seus trabalho terminado? Se não, o que falta fazer?
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O que você já sabe fazer sozinho? Como vai preparar o seu espaço de 
trabalho?
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Qual é o melhor lugar para fazer o seu trabalho? Olhe o que o colega 
está fazendo, que materiais está usando e pense se sentando ao lado 
dele o seu trabalho será facilitado. 
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Descobrimos que é muito trabalhoso preparar uma aula na qual as 
crianças possam realmente escolher o que fazer. Nem sempre elas 
conseguem aprender o que é preciso para fazerem sem ajuda; não 
é possível sustentar a exploração livre dos materiais, por causa do 
desperdício. Para promover a escolha é preciso dedicação às minú-
cias do fazer, pois quando conseguem fazer bem, projetos artísticos 
podem surgir. Encontramos caminhos possíveis.
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Convidamos os pais à exposição dos trabalhos 



51

E juntos contamos tudo o que aconteceu.
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“Começamos com a modelagem que nos trouxe muitos desa) os: co-
lar pedacinhos ou retirá-los, esticar, molhar, amassar, cortar, alisar, 
manter as peças inteiras...              
Queimar as peças? Sim! Aprendemos técnicas básicas para modela-
gem de peças que suportassem a queima.
E quantas histórias, contos e mitos foram inspirados nesse fazer mi-
lenar? Por meio de alguns deles esperamos que as crianças reconhe-
cessem o seu poder criador: que faz, refaz, dá nome, e se apraz com o 
feito de suas próprias mãos. Mas de onde vem o barro? Da natureza 
que, generosamente nos oferece cores, formas, sensações. E assim, 
pelo encontro com ela encerramos os trabalhos de modelagem.
Iniciamos os desenhos de paisagem, e a colagem com ampla oferta de 
materiais variados.
Finalmente pintamos. Conhecemos a mancha, a camada, a cor. Estu-
damos referências visuais e imagens.  Em cada técnica, partes conse-
guidas, partes desistidas, resultados surpreendentes e muitas, muitas 
possibilidades para o futuro."
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E assim que terminamos de contar, essa história acabou.


