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Introdução 

  O projeto em questão ocorreu às segundas e quartas-feiras a partir de 

fevereiro de 2011, propondo o ensino de artes plásticas para cerca de 15 

crianças entre 8 e 11 anos de idade, regularmente matriculados na Escola 

Municipal Maria Tereza. Utilizando as dependências da própria escola, os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecer e usufruir da liberdade e do 

encantamento artístico. Desenhos em papel sulflite ou em papel kraft com giz 

de cera profissional, pintura em tinta acrílica, entre outros materiais, foram 

utilizados como meios para despertar em cada criança a autonomia para suas 

próprias ações e idéias permitindo o fortalecimento expressivo de cada um. 

 

 

Inicio 

Nos primeiros meses de 2010, fui convidado pelo professor de Artes 

Ricardo Coelho a participar do projeto de extensão Fortim das Artes . Surpreso 

com o convite, perguntei qual era a proposta. Após ouvir que se tratava de dar 

aulas de desenho para crianças de 8 a 10 anos de idade, respondi que 

aceitaria. 

 A ideia inicial era trabalhar com alunos carentes da Escola Municipal 

Maria Tereza que residissem nos bairros Senhor dos Montes e Alto das 
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Mercês. A única exigência feita para a coordenadora pedagógica era que as 

crianças selecionadas demonstrassem algum interesse pelas atividades 

artísticas regularmente realizadas na escola. Originalmente, as atividade foram 

planejadas para serem realizadas no próprio bairro nas dependências de um 

antigo Fortim que estava sendo doado à Universidade Federal de São João 

del-Rei. Este local, sugerido pela própria pró-reitoria de extensão, abrigaria as 

aulas de desenho, pintura e modelagem. Os encontros seriam às segundas e 

quartas feiras na parte da tarde com a previsão de passar a atender 60 

crianças da região em três anos, já que se tratava de Programa aprovado pela 

PROEX podendo a ação contar com até três bolsistas. 

No período de 2005 a 2009,  o professor orientador Ricardo Coelho 

coordenou o ateliê de Artes Plásticas do Projeto Vida Nova no qual, dava aulas 

de arte para crianças da periferia de São Paulo. O conhecimento adquirido 

nesta experiência foi um dos principais motivadores para a consolidação e 

aprovação do Projeto Fortim das Artes em São João del-Rei. 

Com base nessa experiência anterior na periferia de São Paulo,  bem 

como, a partir de visitas técnicas realizadas pelo coordenador do Programa nas 

dependências do Fortim dos Emboabas, o professor Ricardo Coelho enviou à 

pró-reitoria, juntamente com a inscrição do programa para o PROEX 2010, a 

lista de necessidades básicas para que se desenvolve-se as atividades com o 

a qualidade o conforto necessários. Para receber as crianças, as dependências 

do Fortim teriam que passar por pequenos ajustes. A segurança e o conforto 

das crianças estavam em jogo, e para que o projeto começasse bastaria a 

instalação de toldos retráteis nas laterais da varanda externa, local escolhido 

para as atividades, 3 mesas e 22 bancos. Foram feitos os três orçamentos 

exigidos e enviados dentro do prazo estipulado no cronograma das atividades. 

Dependendo da realização das solicitações, o projeto Fortim das Artes 

desacelerou. Após algumas insistências e algumas semanas esperando 

respostas, percebemos que o tempo havia passado e nada tinha sido 

realizado.  

 



Enquanto isso 

Participando como bolsista neste projeto, me senti na responsabilidade 

de ser útil em algo, já que o Fortim das Artes não havia começado. Neste 

tempo, tive a oportunidade de ajudar o professor Ricardo Coelho na montagem 

da exposição de arte do 23º Inverno Cultural da UFSJ - Paisgens Sonoras: 

ouvir, ver e sentir. Durante algumas semanas pude observar várias etapas que 

envolvem a curadoria de uma exposição. Recebi ali, enquanto observava cada 

decisão tomada, uma carga de conhecimentos infinitos e enriquecedores. 

Ainda durante o mesmo Inverno Cultural elaborei o projeto e fui o responsável 

pela montagem da exposição Poesias Marginais. De uma forma diferente, pude 

aproveitar bem o tempo de espera. Penso que as experiências vividas nesse 

período, de certo modo, prepararam o meu olhar e sensibilidade  para 

desenvolver o trabalho com as crianças nas aulas de arte. 

Nos últimos meses de 2010, o Prof. Ricardo Coelho sugeriu-me a 

proposta de tentarmos, de algum modo, desenvolvermos o projeto do Fortim 

das Artes no ano de 2011. Assumi o compromisso de participar mais um ano 

como voluntário. Tínhamos então que nos adaptar à realidade e, de algum 

modo, cumprir nosso compromisso firmado com a direção da Escola Municipal 

Maria Tereza. Sabíamos do potencial que esta iniciativa possuía e então 

resolvemos iniciar as atividades com papéis que seriam reciclados pela UFSJ e 

com o restante do material utilizado pelos alunos (lápis, borracha, estiletes, 

papel Kraft, giz para uso profissional, tinta acrílica e pinceis) financiados pelo 

próprio professor. Desse modo iniciamos o projeto em fevereiro de 2011 com 

uma pilha de papeis usados e alguns lápis. 

 

   Devido às circunstâncias descritas acima, iniciamos nossas atividades 

nas dependências da própria Escola Municipal Maria Teresa. Fomos recebidos 

gentilmente pela diretoria da escola, pela coordenação pedagógica, além de 

todo o corpo de funcionários. Iniciamos as nossa atividades em uma pequena 

sala de aula sem a estrutura básica que havíamos projetado para as 

dependências do Fortim dos Emboadas.  



O primeiro dia 

Lembro como se fosse hoje, a sala repleta de crianças. Geralmente, 

pelas experiências que tive, o primeiro dia de um curso qualquer costuma ser 

tranquilo. A falta de entrosamento entre os alunos deixam todos mais 

reservados. Contudo, não foi o que aconteceu neste dia. Muita euforia tomava 

conta da sala e o “ambiente familiar” da escola colaborava para aumentar as 

dificuldades. Somente quando o Professor Ricardo pediu silêncio é que todos 

se acalmaram um pouco. Já sentados em suas cadeiras, escutavam 

atentamente as primeiras palavras do professor que ainda não tinha se 

identificado. Semelhante ao projeto desenvolvido na periferia de São Paulo, foi 

pedido que as crianças escrevessem sobre nós. Não informamos nada. 

Durante alguns minutos, deixamos que o imaginário de cada criança 

construísse a visão que tinham dos novos professores. Pedimos que nos 

dessem um nome, uma profissão, a idade, enfim, uma história. Muitas leituras 

diferentes apareceram. Não lembro exatamente o que cada aluno escreveu, 

porém, recordo de ter ocorrido muitos erros gramaticais e dificuldades para 

articular as ideias relatadas.  

Renovação 

Nos primeiros encontros, resolvemos deixar bem claro que só 

participaria do projeto quem realmente estivesse interessado. Por conta disso, 

alguns alunos deixaram o curso espontaneamente. O interesse  da criança 

funciona como um facilitador na execução das propostas, particularmente no 

campo da arte e da expressão. A falta de vontade em realizar as tarefas 

propostas, transformava-se em conversa e desatenção. 

Observamos que o desinteresse de alguns estava comprometendo o 

desenvolvimento de toda a turma. Um dos pedidos feitos à diretoria da escola, 

antes da escolha dos alunos, foi de que as crianças selecionadas para o 

projeto fossem, preferencialmente moradoras dos Bairros Senhor do Montes e 

Alto das Mercês e que, como já foi dito anteriormente, demonstrassem 

interesse por artes. No primeiro mês, observamos que a maior parte dos alunos 

relacionados pela direção da escola estavam ali não pela curiosidade nas 

artes, mas sim, por serem desprovidos de recursos, o que, infelizmente, 



inviabilizava o verdadeiro desenvolvimento, já que muitos deles, mesmo depois 

de muita insistência, não demonstraram qualquer desejo de aprender novas 

coisas relacionadas ao desenho ou a pintura. 

No segundo mês, muitos alunos deixaram de ir às aulas. Uns por 

desinteresse próprio e outros, por mau comportamento em sala de aula. Uma 

grande renovação de alunos aconteceu. Novas crianças eram chamadas para 

as vagas abertas. Esta nova seleção levava em conta, principalmente o fato da 

criança ter ou não interesse por artes. Enfim, uma sala de alunos carentes ou 

com estruturas familiares comprometidas, segundo depoimento das próprias 

diretoras e coordenadoras, foi aos poucos se transformando em uma sala de 

alunos providos com os mínimos recursos necessários ao bom 

desenvolvimento educacional. Neste ponto, lembro-me de uma frase dita pelo 

Professor Ricardo: “A própria sociedade, de maneira natural e cruel, encarrega-

se de promover a exclusão. Um meio carente de recursos ou degradado, 

associado a uma estrutura familiar esfacelada, não propiciam as condições 

mínimas para que uma criança se expresse e se desenvolva plenamente.” 

 

Aprendendo a observar 

Com a turma ainda sofrendo muitas alterações, continuávamos as aulas. 

Lembro-me que uma das primeiras atividades propostas foi o desenho de 

garrafas plásticas pintadas de branco. Este exercício desafiava cada criança a 

observar atentamente algo que, aparentemente, parecia simples de ser 

desenhado. A cada novo desenho, orientávamos as crianças a olharem com 

mais cuidado às formas variadas dos objetos. Esta atividade colaborou tanto 

para mostrar a importância da atenção ao ato do desenho, quanto para 

fortalecer a certeza de que todos ali tinham muito a aprender.   

 

Mudança de ambiente 

Mesmo disciplinando os alunos dispersos, a quantidade de conversa e 

desatenção prejudicavam o andamento das aulas. Observamos que as 



atividades realizadas fora do ambiente familiar da sala de aula deixavam as 

crianças mais calmas e envolvidas no ato de desenhar. Optamos então por 

utilizar o anfiteatro. Lá, tínhamos espaço para trabalhar de uma forma diferente 

e material audiovisual a disposição. Nesta etapa, continuávamos a trabalhar a 

observação das crianças sobre a realidade.  

Frequentemente, realizávamos um círculo no chão e escolhíamos um 

aluno para servir de modelo vivo. A ideia era fazer com que eles se 

apropriassem de todas as etapas do trabalho adquirindo responsabilidades 

diante dos colegas de turma. Cada criança, tentava atentamente desenhar o 

que estava diante de seus olhos tendo como principal ferramenta, a 

observação. A medida que os alunos desenhavam, reconheciam o valor 

individual de seus traços. Os desenhos se tornavam mais expressivos e únicos 

e os primeiros resultados positivos começaram a surgir. Ficamos várias 

semanas realizando esta atividade. De tempos, para enriquecer a imaginação 

da criança, exibíamos pequenos filmes de animação premiados 

internacionalmente por suas características artísticas não convencionais. Cada 

curta metragem ia de encontro com as possibilidades narrativas presentes no 

imaginário de cada criança. 

Passamos posteriormente a desenvolver as aulas na garagem da 

escola. Talvez ali tenha sido o local onde permanecemos a maior parte do ano. 

No final do verão era difícil por causa do calor, mas, de certo modo, esses 

ambientes inusitados ajudavam no relaxamento das crianças. Elas se sentiam 

mais a vontade, se espalhavam de bruços sobre suas pequenas pranchetas e 

desenhavam concentrados durante todo o tempo. Havia uma relação mais 

próxima tanto entre os professores e os alunos quanto entre os próprios 

colegas de aula que passavam a compartilhar suas conquistas com prazer e 

alegria. 

 

 Ensinando novamente 

Com a constante entrada de novos participantes, o que estava fora dos 

nossos planos, fomos obrigados a repetir isoladamente algumas atividades 



fundamentais para o posterior desenvolvimento. Observávamos que as 

crianças com mais tempo de projeto, naturalmente, desenhavam com mais 

segurança e fluência. Já haviam perdido parte do medo diante da frustração de 

tentar representar algo, já haviam entendido também que não há um único 

modo correto, um modelo a ser seguido. Novamente as garrafas foram 

utilizadas.  

Posteriormente, passamos um longo período desenhando as árvores do 

belo pátio frontal da escola, talvez o período mais tranqüilo e com os resultados 

mais surpreendentes. Aproveitamos esta etapa para ensinar novas técnicas 

que poderiam auxiliar nas representações. A textura particular dos troncos de 

cada árvore, o efeito da luz solar e a perspectiva da paisagem passaram 

também a serem observadas. Porém, antes de ensinarmos como realizar estes 

efeitos no desenho, tínhamos a preocupação de explicar o significado dessas 

palavras estranhas a maioria das crianças. Ilustramos na própria paisagem, 

mais especificamente, no azul do céu, o conceito de degradê e sua relação 

com a representação de luz e sombra. Mostramos que a forma de golpear a 

folha com o lápis poderia sugerir diferentes texturas e sensações. As crianças 

aprendiam rapidamente as orientações. Para o desenho que não estava bom, 

orientávamos a criança a observar mais atentamente o objeto desenhado. 

Apontávamos para a própria árvore evidenciando algumas de suas 

características sem ensinarmos uma técnica que serviria para todos os casos, 

para todas as texturas do troncos ou das folhas, ensinávamos a importância de 

se perceber a textura particular de cada detalhe. As vezes usávamos a técnica 

da frotagem, que corresponde a riscar com lápis ou giz sobre uma folha 

apoiada no próprio objeto, um tronco de árvore, por exemplo. Então, com a 

sensibilidade do olhar e do tato aguçados, alem, é claro, das técnicas 

aprendidas, a criança realizava novamente seu desenho.  

 

Novos materiais 

Após muitos desenhos em papel sulfite, o professor Ricardo trouxe de 

São Paulo papel Kraft e giz de cera para uso profissional. Podíamos ver a 

alegria das crianças com o novo material. Durante este período, também 



passamos a ocupar o espaço da biblioteca. Não era o local mais apropriado, 

porém, atendia às nossas principais necessidades. As grandes folhas do novo 

papel e o giz de cera preto e branco, deram uma animada em todos nós, 

resultando em algumas obras surpreendentes pela escala e pelas qualidades 

estéticas alcançadas pelas crianças que percebiam as suas possibilidades 

representativas ampliadas com o novo meio. Cada criança realizou uma escala 

derivada apenas da mistura entre preto e branco aprendendo que muito podia 

ser feito com apenas duas cores e um papel pardo. 

 

Frequentemente, ao termino de cada aula, reservávamos um período 

para avaliação coletiva dos desenhos criados. Colocávamos no chão todos 

trabalhos feitos naquele dia e, toda a sala analisava um por um. Foi 

interessante notar que as crianças não se prendiam apenas ao tema de cada 

obra na hora de eleger as mais interessantes. Apontavam para as diferentes 

texturas e efeitos de luz e sombra conseguidos pelo autor do desenho. Ali, 

mais uma vez, todos aprendiam o valor individual de suas criações e a 

importância de expor com clareza e respeito suas idéias e opiniões para todos. 

 

Juntamos todos os desenhos em Kraft e realizamos uma primeira 

exposição nas paredes que cercavam o ginásio da escola durante um evento 

comemorativo do calendário escolar. O tamanho dos desenhos, a variedade de 

temas e as múltiplas tonalidades negras, brancas e acinzentadas chamavam a 

atenção dos observadores. Ali, percebíamos com mais clareza os resultados 

de um trabalho levado a sério.  

 

Cores 

 Passamos a trabalhar com a pintura. Novamente, o entusiasmo das 

crianças se renovou. Tínhamos em mãos o material trazido de São Paulo pelo 

professo Ricardo; bisnagas de tintas nas cores primárias (vermelho, amarelo, 

azul) além do preto e do branco, pinceis e folhas especiais. Para o manuseio 



desse material, pedimos às crianças que trouxessem de suas casas bandejas 

de isopor e latinhas vazias. Realizamos um primeiro trabalho com a técnica da  

aguada, explicando como obter diferentes tonalidades a partir de uma única cor 

apenas com o acréscimo da água. Mostramos a sobreposição de cores e as 

diferentes formas de pincelar. Estávamos todos sentados ao redor de uma 

grande mesa  observando as primeiras orientações do professor Ricardo. 

Aproveitamos este momento então para ensinar o conceito de pintura abstrata. 

Ainda sem o conhecimento de combinação das  cores necessário, todas 

crianças passaram a experimentar as diferentes possibilidades de misturar as 

tintas em seus papéis livremente. Faltando cerca de dois meses para o término 

do ano letivo, por causa de compromissos profissionais relacionados ao 

processo de doutoramento do professor Ricardo Coelho, fiquei responsável por 

ministrar as demais aulas sozinho.  

A partir das orientações recebidas, as crianças fizeram um exercício 

semelhante ao realizado com o giz de cera. Cada um criou uma tabela de 

cores compostas que serviria de base de consulta sempre que fosse 

necessário na produção de novas cores. Novamente, os projetos que já haviam 

sido feitos foram recriados com os novos materiais e as novas técnicas 

aprendidas. Agora, com mais autonomia os alunos se sentiam mais capazes 

para propor coisas novas em seus trabalhos. 

Encerramos as atividades do projeto “Fortim das Artes: práticas 

artísticas e autonomia expressiva” com uma grande exposição que reuniu parte 

dos melhores resultados obtidos desde o início de nossa ação. A exposição 

continha trabalhos de quase todas as crianças que passaram um período 

mínimo de três meses frequentando nossas aulas, mesmo algumas que não 

permaneceram até o final do ano letivo. 

Os resultados, mais do que qualquer justificativa ou argumento que 

possamos usar, demonstram como a arte e a expressão são sub-valorizados 

na educação básica e fundamental na escola brasileira.  

     

 



Alguns desenhos expostos na ultima exposição do Projeto Fortim das Artes; 

práticas artísticas e autonomia expressiva. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

   

     

 


