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O aSsunto 
deste livro 

Vou contar uma experiência de ensi-
nar arte para crianças de seis a doze 
anos em encontros semanais de duas 
horas. Tudo aconteceu numa escola 
Municipal que abriu suas portas para 
o Ateliê Nossa Casa durante o ano de 
2014. Às vezes, acho que esta é uma 

continuação da experiência que vivi neste ateliê em 2013. Às vezes, 
acho que é outra. 
Conto agora a parte da história que aconteceu depois das férias de 
julho.
Eu havia me formado em Artes Visuais e tinha sido aluna da Profes-
sora Dália Rosenthal que ensinava estudantes de arte a ensinarem a 
arte que conheciam para crianças curiosas na universidade. Ela esta-
va curiosa para saber se o Ateliê Nossa Casa caberia naquela escola e 
se perguntava: Como um projeto de Cultura e Extensão universitária 
pode se tornar um projeto de contraturno de Ensino Fundamental? 
Todos os envolvidos ( caram curiosos para saber como tudo isso se-
ria possível.
Após ter me indicado à direção da escola que sempre acolhia proje-
tos culturais para oferecer no contraturno, Dália cogitava oferecer 
supervisão de estágio aos seus alunos também na escola.
O Ateliê Nossa Casa na Escola era uma extensão da aula para as 
crianças do período matutino. As crianças já estavam lá, brincando 
no pátio, quando chegávamos. Nos dirigíamos ao refeitório que esta-
va no meio do caminho para a nossa sala e comíamos todos juntos. 
Ajeitávamos os materiais e os espaços rapidamente, e então começa-
va a aula que durava duas horas. Após a aula ( cávamos um tempo 
juntas entendendo o que havia acontecido e pensando como conti-
nuar nossa brincadeira na próxima semana.
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Quem éramos nós?

Dália Rosenthal, artista visual e docente no Departamento de Artes 
Visuais da Escola de Comunicação e Arte - ECA - da Universidade 
de São Paulo - USP - ministrava a disciplina Metodologia de Ensino 
de Artes Visuais - MEAV. Ela era mediadora entre nós e a escola e 
nos atendia esporadicamente, trazendo contribuições teóricas. Su-
pervisionaria os alunos que eventualmente escolhesse fazer o estágio 
conosco, mas isso não ocorreu.

Lívia Akemi Kishimoto estudante do curso de Bacharelado em Têxtil 
e Moda, aluna ouvinte da disciplina. Ela estava ali para se aproximar 
do ensino da arte porque queria usar seus conhecimentos de moda 
na educação.

Eu, Vanessa Santos Maciel,  licenciada em Artes Visuais, tinha 
experiência pro( ssional antes da graduação como professora poli-
valente, habilitada pelo curso de Magistério. Eu estava ali para reco-
meçar e refazer o meu caminho para a docência, desta vez pela arte. 
Agora estou aqui contando o que aconteceu de um jeito ligeiramente 
diferente de como Lívia contaria, pois viu tudo acontecer de um lu-
gar diferente do meu.

Primeiro visitamos a escola novamente para observar a rotina pós 
férias e ver se os materiais haviam chegado. Redigimos convitinhos 
para as crianças se inscreverem e a( xamos cartazes, deixamos mais 
10 formulários na secretaria. Organizamos e limpamos a sala. Assim 
que os materiais chegassem, começaríamos.
Esperamos e esperamos.
Depois, quando ( nalmente chegaram os materiais que pedimos, soli-
citamos uma pequena lista complementar aos pais: uma tesoura, um 
pincel chato, um metro de tecido, alguns botões ou outros aviamen-
tos. Tudo o que pedimos seria usado para um projeto a ser elaborado 
por Lívia.
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Queríamos que as crianças participassem da organização dos espa-
ços, para que pudessem produzir a sua arte com autonomia. Precisá-
vamos ensinar os cuidados com o espaço de trabalho, forrar a mesa, 
jogar o lixo, por exemplo; cuidados consigo mesmos, proteger suas 
próprias roupas; cuidados com os próprios pertences, com o material 
de uso pessoal, com a separação, organização, dosagem e partilha 
dos materiais coletivos; cuidados com o trabalhos em andamento. 
Se elas mesmas construíssem os espaços ( cariam mais dedicadas à 
manutenção de sua ordem. A organização e o cuidado precisaria ser 
uma conquista delas.

parA
COMECAR
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Fizemos uma reunião para combinarmos as regras de convivência. 
As crianças escreveram um documento, que sempre penduraríamos 
na porta de um armário. 
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dESENHOS 
SEMPRE
Começamos com o desenho como proposta para nos aproximarmos 
das crianças e conhecermos seus traços e seus interesses. Quando 
começavam a desenhar e conversar ou quando falavam sobre o de-
senho terminado íamos nos conhecendo. Numa dessas sondagens 
descobrimos que aquelas crianças gostavam de animais.
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minha 
sacola
de tecido

Decidimos que as crianças fariam uma sacola. A sacola é uma peça 
simples de se elaborar e as crianças poderiam usá-la em todas as ati-
vidades que iríamos propor ao longo do semestre. Eu já havia experi-
mentado ensinar crianças a fazerem sacolas no ateliê do departamen-
to, então relatei como havíamos feito à Lívia e então pensamos juntas 
uma nova proposta.

Em nosso computador temos algumas imagens que deixaremos vocês 
olharem enquanto terminamos de preparar os materiais que vamos 
usar.

Havíamos preparado uma apresentação de slides com animais colo-
ridos, predominantemente pássaros.
Dobramos ao meio tecidos cortados em tamanhos iguais, e entrega-
mos às crianças.

Esse tecido se tornará uma sacola

Pedimos que pensassem numa imagem para ser pintada na sacola e 
sugerimos que ( zessem um desenho simples, ao menos para marcar 
os espaços. Lívia sugeriu o uso do giz de cera, o que os ajudou a pla-
nejar também as cores.
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Depois as crianças prepararam as mesas forrando-as com jornais e 
distribuíram materiais de pintura. 
Como podemos proteger o lado que não estamos pintando?

Oferecemos apenas as cores: azul, amarelo e vermelho, preto e bran-
co. Apostamos que muitas crianças pintariam animais depois que 
olhassem as imagens que preparamos, mas também queríamos com 
as imagens e com o giz de cera oferecer-lhes ao olhar muitas cores 
para depois oferecer-lhes menos opções de cores em tintas, para in-
duzí-los a misturar as cores.
Poderiam usar pincéis e o próprio bico do tubo de tinta para produ-
zirem linhas.
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Como podemos conseguir a cor verde se não temos tubos de tinta dessa 
cor?
Qual cor devemos colocar primeiro na paleta?
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Lívia trouxe sua máquina de costura e as crianças acompanharam o 
fechamento das peças, e escolheram as alças: tamanho, largura, cor, 
tecido.
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o que e
tecido ?

´

Abrimos o foco sobre o tecido. 

O que é um tecido?
De que materiais ele pode ser feito?

Mostramos-lhes um pedaço de lã de ovelha, uma / or de algodão e 
simulamos o movimento que constitui a trama. E elas compararam 
a grande trama de elásticos com a do tecido, olhando através de uma 
lupa.
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O que acontece depois que se colhe o algodão?
E depois que se & a?
E depois se tece?
E depois que se tinge?
E depois que vira roupa?
E depois que eu uso a roupa?
Para onde vai a roupa que ninguém vai vestir?

Com estas perguntas tentávamos levar as crianças a imaginarem uma 
origem cíclica para os materiais que utilizaríamos, a pensarem em 
quantas coisas surgem a partir do plantio de uma semente, a compre-
enderem que os materiais não desaparecem, por isso temos a respon-
sabilidade de usá-los de modos não destrutivos.  

O  químico Michael Braungart e o arquiteto William 
McDonough desenvolveram o conceito do berço ao berço 
(cradle to cradle ou C2C).
O termo diz respeito a uma Economia Circular que pro-
põe o fechamento dos processos produtivos lineares, com 
a reinserção dos resíduos no ciclo produtivo, minimizan-
do a disposição no ambiente e também a extração de ma-
téria prima.
Esse conceito inspira a inovação de criar um sistemas 
produtivos circulares, nos quais não existe o conceito de 
lixo. Tudo é nutriente para um novo ciclo e resíduos são 
nutrientes que circulam em ciclos contínuos.

fonte: https://www.ideiacircular.com/o-que-e-cradle-to-cradle/

Mas como é que o tecido vira roupa?

Somente após essa conversa poderíamos introduzir o molde.



22

moldes de
aventais

Porque já conheciam a trama, podiam aprender a usar o molde: fa-
riam o seu próprio avental.
Tem um jeito correto de traçar o molde sobre o tecido?
Ensinamos a traçar o molde do avental considerando a direção da 
trama e da urdidura. Ensinamos a precisão do corte que o trabalho 
intuitivo com tecidos quase nunca prevê, assim prevenimos o des-
perdício de tecido.
Depois de cortarem o tecido, cortaram bolsos de acordo com os mol-
des que escolheram, e a cor do viés do acabamento. 
Também cortaram apliques a partir de pedaços de tecido para a de-
coração do avental.
O trabalho de confecção do avental propriamente ( cou a cargo de 
Livia, e por um tempo as crianças esqueceram de seus aventais, pois 
ela os fez em casa.
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Convidamos Júlia, uma estilista que veio mostrar o seu trabalho 
para as crianças. Elas descreveu as etapas básicas de um processo 
criativo em moda para crianças.

Antes de desenhar uma roupa, preciso reunir minhas ideias num 
painel. Começo a separar coisas que eu gosto. ponho-as numa 
mesa e vou mexendo com elas, Depois colo num papel grande e 
grossa para olhá-las todas juntas.

O PROCESSO 

CRIATIVO 
EM MODA
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Em cada folha monto um painel.

Colo imagens e texturas diferentes, até nascer uma ideia.
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Então faço o desenho da roupa para ver se gosto da minha ideia. 
E se & car bom, tento cortar e costurar igualzinho ao desenho.
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Neste dia Julia trouxe alguns vestidos feitos para meninas cegas, cujo 
bordados em pérolas formavam palavras em braille.
E se despediu deixando-nos Julinha para acompanhar o nosso pro-
cesso.

As crianças foram à  procura de formas e texturas que mais lhes agra-
dassem. Elas poderiam sair da sala e colher materiais da natureza, 
poderiam pesquisar imagens em revistas. Poderiam  explorar o toque 
dos retalhos de tecidos
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Mostramos um livro de história da indumentária.
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Então ( nalmente receberam os seus aventais!

MEU AVENTAL
COM CARA DE MEU

Fizeram a customização.
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E terminaram os seus painéis.
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Então oferecemos muitos tipos de tecidos para explorarem antes de 
fazer seus desenhos e moldes.
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COM QUE 

ROUPA
EU VOU ?

Alguns desenhos pretendiam ser moldes, alguns moldes pretendiam 
ser a própria roupa.
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E alguns desenhos deram origens às peças neles projetadas
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Outros mereciam ser vestidos
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Algumas crianças preferiram apenas a brincadeira com os tecidos, 
outros ajudaram os colegas a executarem os seus projetos e enco-
mendaram a roupa que desenharam às mães.
Para que essas escolhas fossem verbalizadas por elas montamos um 
espaço de atendimento.
Livia separou uma mesa, instalou-a ao fundo da sala e dispôs nela 
materiais e ferramentas. As crianças se aproximavam  para explicar 
o que estavam fazendo, como pretendiam terminar e de que tipo de 
ajuda precisariam. Neste momento recebiam sugestões de ordem téc-
nica.
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A etapa da confecção da roupa tinha um caráter avaliatório para nós. 
Queríamos descobrir se as crianças pensariam seus projetos conside-
rando os processos que lhes apresentamos. Percebemos que elas não 
se importavam muito em aplicar os saberes sobre moldagem ou corte 
rigorosamente. Na verdade, enquanto elas desenhavam suas roupas, 
ou colecionavam seus materiais preferidos e especialmente, quando 
se envolviam nos tecidos e se tornavam outras pessoas no seu faz-
-de-conta, acreditavam que os estavam aplicando. Tratava-se de uma 
brincadeira de ser estilista, de ser criadora de coisas interessantes e 
divertidas! Não exigimos o cumprimento das etapas de moldagem e 
corte, porque reconhecíamos a complexidade operacional relaciona-
da a peças imaginadas por elas. Havíamos conseguido que as crianças 
atrelassem esse processo exploratório ao desenho, e isso nos deixou 
muito entusiasmadas. Além disso, apresentar a produção têxtil como 
um todo era a melhor face do nosso projeto. Se pudéssemos pensar a 
continuidade da proposta, teríamos de pensar novas propostas para a 
etapa de modelagem e corte para projetos em miniatura, ou para um 
projeto único coletivo.
Descobrimos que apesar de prepararmos muitas coisas, podemos dar 
liberdade para que as crianças se satisfaçam com poucas, e isso não 
signi( ca abandonar nossos planos. 
No último dia, vestimos nossas roupas e ( zemos um piquenique no 
quintal. Infelizmente não foi possível incluir as fotos desse dia nes-
te livro. Muitos outros momentos felizes não foram documentados, 
mas ( caram registrados em algum lugar dentro de nós. 
A escola convidou os pais à exposição de todos os trabalhos do ano. 
Neste dia pudemos contar-lhes tudo o que aconteceu. E assim que 
terminamos de contar, essa história que estou contando também aca-
bou.
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