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OFICINA DE ARTE CERÂMICA:  

POSSIBILIDADES DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

1 INTRODUÇÃO 

           Com um currículo familiar de atividades sociais, discente do curso de Artes 

Aplicadas com ênfase em cerâmica da UFSJ, apresento, neste trabalho, o resultado 

de uma ação extensionista: a oficina de cerâmica, com objetivos sociais, realizada 

junto ao CRAS (Centro de referência de assistência social) no município de Lagoa 

Dourada, MG. 

           A ideia surgiu após conhecer o trabalho realizado na instituição, através de 

um bate-papo informal com a Secretária de Assistência Social do município. Fui 

conhecendo o grupo de mulheres que ali buscavam algo que preenchesse algum 

vazio em suas vidas.  

           O CRAS oferece oficinas para pessoas que se encontram em risco social, 

dando a elas oportunidades de reintegração, convívio e geração de trabalho e renda.  

           A oficina teve início em setembro/2015, se estendendo até maio/2016, após o 

recesso de final de ano e do carnaval. Com aulas semanais, todas as quintas-feiras, 

foram encontros prazerosos e ricos com várias formas de aprendizado. As aulas 

foram divididas em módulos, para que as alunas tivessem a oportunidade de 

trabalhar com a argila desde o manuseio, criação e confecção de peças cerâmicas 

até a queima final dos trabalhos desenvolvidos. 

           O Projeto foi concluído com a exposição final dos trabalhos, causando uma 

repercussão favorável para a continuação e ampliação do projeto cerâmico, em 

causas sociais, no município.  

          O que pudemos perceber através dos trabalhos e dos relatos das alunas é 

que a arte em cerâmica pode desenvolver um papel de integração familiar, busca de 

identidade e oportunidade de expressarem sentimentos até então desconhecidos. 
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2 HISTÓRICO 

2.1 Minha história com a arte e o social 

           A arte sempre esteve presente em minha vida, mas timidamente guardada, 

esperando o momento oportuno para se apresentar. Alguns rabiscos, pinceladas e 

montagens que conquistavam alguns elogios familiares, mas me sentia pouco 

encorajada para as expor. 

           O Curso de Artes Aplicadas com ênfase em cerâmica trouxe à tona toda 

minha criatividade de maneira sutil e profissional, e agora perpetuou-se através da 

queima de esculturas que realizei e que me estimularam na construção deste 

trabalho. A educação do olhar, a descoberta dos relevos, a técnica e o respeito para 

com o barro, tudo foi se organizando em momentos de satisfação, engrandecimento 

e realização pessoal. A escultura ia surgindo como se estivesse escondida no 

amontoado de barro, como disse o artista Michelangelo ao retirar esculturas 

fantásticas do interior de pedras de mármore. Michelangelo (1475 – 1564) afirmava: 

 

 “Em cada bloco de mármore vejo uma estátua; vejo-a tão claramente como 
se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho 
apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição 
para revelá-la a outros olhos como os meus já a veem”. Ao terminar de 
esculpir sua obra Moisés, disse: “Eu apenas o libertei da pedra. Não faço 
esculturas; na verdade, elas sempre estiveram lá. Eu apenas retiro os 
excessos”. (BOECHAT,2016). 

 

Figura 1: Escultura modelada em argila de meu pai, que figura ao lado; acervo pessoal. 
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Figura 2: Autorretrato: estudo em cerâmica; acervo pessoal. 

 

 

Figura 3: Vaso Dragão, queima em baixa temperatura; acervo pessoal. 
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Dado o pontapé inicial, coloquei muito de mim nas peças que modelei, esculpi e criei 

durante estes 04 anos de curso. Foi um resultado que marcou minha história.  

           O social sempre esteve no sangue, até então não através da arte, mas é com 

o desejo enorme de plantar uma semente de arte cerâmica em um projeto social a 

que quero dar continuidade, cumprindo a vontade do meu bisavô, de minha mãe e 

irmã, que levaram e levam em frente o disseminar do amor coletivo. 

 

 

Figura 4: Asilo Pão de Santo Antônio e busto de José Augusto Neves em Diamantina, MG; acervo 
pessoal.  

 

           Jornalista, religioso e amante da natureza, José Augusto Neves, meu bisavô, 

inconformado com o desnivelamento social da humanidade e com o sofrimento 

alheio, já aos 26 anos fundou um asilo para abrigar idosos carentes em Diamantina.  
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Figura 5: Asilo Pão de Santo Antônio e máquinas do atual museu da tipografia. Diamantina, MG;   

http://www.museutipografia.com.br/ acesso em 09/06/2016.  

 
           Enfeitado com um enorme jardim e coroado com uma capela central, o asilo 

foi inaugurado em 1902. Já festejou 115 anos de trabalhos ininterruptos graças à 

gráfica que também instalou dentro do asilo para que ajudasse em sua manutenção. 

Inicialmente com distribuição gratuita, um jornal com função educativa e 

evangelizadora funcionou de 1906 até 1920 em oficina tipográfica de terceiros, e 

após aquisição de uma oficina tipográfica de segunda mão circulou até 1990. Em 

2001 após um intervalo de mais de dez anos, o Voz de Diamantina foi reinaugurado 

com edições semanais e impressões entregues a gráficas terceirizadas. (NEVES, 

1986). Em junho de 2015, todo o acervo, máquinas impressoras, cavaletes 

tipográficos, mobiliários e quase 4000 exemplares dos jornais ali redigidos e 

impressos por mais de 80 anos entraram para a história da tipografia mundial com a 

inauguração do Museu da Tipografia Pão de Santo Antônio: único do gênero no 

Brasil, contemplado pelo Programa Petrobrás cultural e apoio da UFMG. 

(NEVES,2015) 
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           Josina Cecília Neves Orsetti, minha mãe, recém formada dava aulas de 

reforço para meninos abandonados em uma escola profissionalizante na periferia de 

Diamantina. A escola veio a ser estadualizada com finalidade de receber verbas 

para os internos e após vencidos os prazos dos repasses financeiros a escola seria 

desvinculada do governo estadual. Vendo a necessidade de uma escola no bairro, 

lutou em prol desta causa conseguindo a continuidade da escola estadual, que 

atendia não só alunos internos como também toda a comunidade do bairro. Hoje, já 

com 50 anos de funcionamento, a Escola Estadual Prof. Gabriel Mandacarú, teve 

minha mãe como diretora por 11 anos. Trabalho não só educativo como também 

social, em uma comunidade carente de todo tipo de atenção e marcada por 

abandono e preconceitos. 

           Alessandra Neves Orsetti, minha irmã, e seu esposo Geová Fernandes, se 

alternam voluntariamente em presidências do Rotary e da Escola Profissional Irmã 

Luiza, que abriga crianças abandonadas, onde residem até completar 18 anos. 

 

 

Figura 6: Portão de entrada da Escola Profissional Irmã Luiza, acervo pessoal. 

 

           A minha primeira formação, a Odontologia, se assemelha muito com minha 

nova empreitada na cerâmica. No consultório tenho também o prazer em cuidar e 

realizar vários trabalhos artísticos. Na reconstrução de sorrisos a arte é emoldurada 

de sentimentos e histórias que de maneira diferente também acalentam minha busca 

pelo social com arte. 



11 
 

          No percurso da arte cerâmica, o meu primeiro contato com o social foi no 

estágio voluntário no ateliê de cerâmica da APADEQ – Associação de pais e amigos 

de dependentes químicos. Cheguei com tão pouco para oferecer, ainda nos 

primeiros períodos do curso, e percebi como me deram valor os internos e os 

trabalhadores da casa. Era fácil receber um sorriso e perceber a satisfação dos 

internos quando chegava a hora de colocarem a mão no barro. Após a prece da 

serenidade, que me acompanha até hoje, cada um pegava um pedaço de barro, 

escolhia um canto e deixava que sentimentos se expressassem através da 

construção de esculturas, placas e mensagens que com certeza deixavam menos 

árduo o tratamento que ali buscavam. A minha satisfação e aprendizado se 

sobressaíram, e recebi muito mais nesta troca. 

           O momento marcante e decisivo, onde encontrei a oportunidade de trabalhar 

com o social e a arte, foi me deparando com as mulheres de Lagoa Dourada, cidade 

onde moro, buscando, no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 

atividades ou um lugar para passar o tempo e se esquecerem das angústias da vida. 

Neste espaço recebem acolhimento, oficinas de artesanato e atividades diversas. 

Todo este cenário veio ao encontro de minha inspiração em construir ali o meu 

trabalho artístico. 

          Conversando com a Secretária Municipal de Assistência Social, Juliana Pena, 

costuramos sonhos, vontade e a oportunidade de realizar uma oficina de iniciação 

em cerâmica, com esta demanda, dando a estas mulheres uma forma de ocupação, 

lazer, de se expressarem e elevarem a auto estima com a modelagem em argila e 

através da arte cerâmica. Enfim, uma oportunidade de trabalho e renda. 

          Escrevi o projeto, firmamos o convênio com a UFSJ através da Pró Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários, PROEX, apresentei à secretária de Assistência 

Social juntamente com meu portifólio, ela encaminhou para apreciação e aprovação 

do Conselho Municipal de Assistência Social. Através da prefeitura e parcerias 

locais, reunimos todo o material necessário e adequamos o local a ser realizada a 

oficina. Foram selecionadas 15 alunas e iniciamos as aulas. 

 

 2.2 Comunidade Lagoense e o CRAS 

 Lagoa Dourada, a cidade do Rocambole e do Jumento Pêga, situada no 

Campo das Vertentes a 35 Km de São João del Rei, está à margem da BR383. É 

um município de pequeno porte, com uma população de 12.256 habitantes (Censo 
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2010), sendo 5.909 mulheres. Possui 1.410 famílias de baixa renda e 928 famílias 

pobres sendo 578 beneficiadas pelo programa de bolsa família e 315 pessoas que 

vivem em extrema pobreza. Possui 1.120 pessoas sem alfabetização (IBGE,2016).  

 Das mulheres lagoenses, 31,6% contribuem no rendimento familiar, 56,8% 

que trabalham não possuem instrução ou ensino fundamental completo, 24,2% das 

mulheres são responsáveis pela renda da família. 26,4% das mulheres abandonam 

os estudos precocemente entre 18 e 24 anos (IBGE,2016). Diante do exposto nota-

se a importância da mulher no contexto familiar, como também a dificuldade em 

obter trabalho e alguma forma de renda no município em questão. 

           Com a avaliação inicial que fizemos do grupo, constatamos que 100% das 

participantes abandonaram os estudos no ensino fundamental e 80% ajudam no 

rendimento familiar e notamos que, como o horário das aulas é de 13:00h às 17:00h, 

as mulheres que já possuem um trabalho e que poderiam ser responsáveis pela 

renda familiar não puderam participar da oficina.  

De acordo com a Lei orgânica de assistência social, o atendimento às 

necessidades básicas deve ser garantido através de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, visando o mínimo social como direito do cidadão. Constata-se nesta 

mesma lei que 49,86% da população de cidades de pequeno porte vivem com renda 

per capita abaixo da linha de pobreza, sendo este um dos fatores identificados como 

risco social (BRASIL,mds,2015).  

           O Centro de Referência da Assistência Social de Lagoa Dourada, CRAS, foi 

fundado em fevereiro de 2011. A Secretária de assistência social, Juliana Pena, 

relata que realiza ações de inclusão sócio-familiar-comunitária através de recepção 

e acolhida aos grupos de idosos, mulheres, adolescentes e crianças, oferecendo a 

escuta, encaminhamentos a outros serviços e as oficinas. Palestras, canto coral, 

artesanatos e atividades físicas são as atividades atualmente oferecidas pelo CRAS 

com o objetivo de atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e 

risco social. 

 Vale ressaltar que bons resultados já foram obtidos durante estes anos de 

trabalho. Segundo a psicóloga Gleida de Oliveira, nestes encontros consegue-se 

uma aproximação com o usuário de forma diferenciada por se tratar de momentos 

descontraídos com regularidade e entrosamento entre eles, facilitando assim o 

contato como também uma maior liberdade e intimidade com o público alvo. 
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 Acredita-se que o acompanhamento familiar em grupo vem contribuindo para 

resultados mais efetivos do trabalho oferecido pelo CRAS, pois ao mobilizar um 

grupo de famílias, mesmo que com representatividade de apenas um dos membros, 

propicia-se a troca de vivências promovendo o aumento da capacidade destas de 

verbalizar suas demandas, produzindo assim consensos, aceitação da diferença e 

identificação da rede de apoio social.  

O CRAS de Lagoa Dourada há 4 anos presta serviços continuados de 

proteção social, facilitando assim o acesso aos direitos de cidadania à população 

assistida. Já conta com aproximadamente 100 membros participando destes 

eventos. A Oficina de cerâmica veio acrescentar mais um espaço de oportunidades 

para este público, focando em uma verdadeira transformação social e não em mais 

uma alienação e perpetuação do sistema desigual comumente encontrado nos 

programas sociais, como citam Marques e Brazil (2005). 

 

 

2.3 A UFSJ e o Curso de Artes Aplicadas 

A UFSJ, através do seu plano de desenvolvimento institucional, visa fazer 

parcerias com instituições e/ou empresas, buscando melhorias do desenvolvimento 

social dos discentes e da comunidade em geral. Lagoa Dourada faz parte deste 

cenário, estando próxima à instituição, sendo carente desta assistência e cidade 

natal de discentes que poderão ser inseridos nestes programas (UFSJ,PDI,2015). 

O curso de Artes Aplicadas com ênfase em cerâmica planeja, no perfil do 

bacharel formado em artes aplicadas, executar, orientar e assessorar ONGs, 

prefeituras e demais instituições no fomento e implantação de centros de produção 

de base artesanal (UFSJ,ARTES,2015) e tem uma experiência significativa no 

programa de extensão Ateliê de Cerâmica da APADEQ, que conduz o trabalho de 

Arteterapia e Geração de renda, com início em 2010, e no Programa Museu do 

Barro, sediado no Fortim dos Emboabas, com oficinas e encontros com a população 

local do Alto das Mercês, em São João del Rei, iniciado em 2012. Isso vem ao 

encontro  dos objetivos das oficinas promovidas pelo CRAS. 

Através do aprendizado no curso de Artes Aplicadas, propusemos uma 

metodologia diferenciada, segundo Marques e Brazil (2015), com estudos 

direcionados ao público em questão, respeitando os ensinamentos da arte, a 
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inteligência das alunas e o compromisso com a transformação social. Para que 

possam aplicar o aprendido a futuras situações existenciais concretas. (FREIRE, 

1985). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

  A arte está ligada à realidade social, econômica, e cultural de vários países. 

Hoje, ela tem um papel importante na reconstrução da sociedade, desfeito pela 

mercantilização das relações e pela violência.  

           O ser humano se percebe e se identifica com a sua criação transformando as 

coisas, dando a elas um significado, e através desse processo ele recria as coisas e 

a si mesmo.              

           É importante ressaltar a função da arte como transformadora de pessoas e a 

sua contribuição para humanizar e gerar trabalho e renda. Contribui para tornar as 

pessoas e a sociedade melhores (FARIA et al 2009). 

            A argila por ser um material orgânico, vivo e com grande plasticidade possui 

a propriedade de liberar a tensão, é relaxante e ativa a percepção. O trabalho com 

este material é muito utilizado em grupos que necessitam de uma atenção especial 

na construção da autoestima, da concentração e da sociabilidade. 

(PHILIPPINI,2009)  O contato com o barro se torna um meio de criação artística. O 

barro manipulado apresenta formas que externam emoções e sentimentos que, de 

outra forma, dificilmente seriam expressos verbalmente, tornando a vida significativa 

e satisfatória através desse processo. (BORK e SANCHES, 2015)  

            A Oficina de cerâmica traz a oportunidade, que somada a outras atividades 

colabora com a vida cotidiana do aluno, respeita o ritmo de cada um e faz com que o 

mesmo sinta-se acolhido no espaço de ensinar, aprender e a trocar conhecimento.  

           O ensino da arte deve apresentar uma metodologia adequada e 

comprometida com as questões sociais da região em questão, com projetos que 

garantam continuidade e resultados interessantes para a população. (MARQUES E 

BRAZIL, 2015). 

           O trabalho com a cerâmica requer um envolvimento por parte do aluno, no 

cuidado, atenção e monitoramento de todos os estágios, desde o manuseio, 

processo de secagem até a queima, é uma característica importante pois favorece 

uma postura de comprometimento e responsabilidade pelo trabalho, dando ao aluno 

oportunidade de refletir essa conduta na sua reintegração social. Com um resultado 

positivo, podem remeter o sucesso a melhora da autoestima e um futuro trabalho 

rentável com a cerâmica. Este resultado é o esperado no ateliê de cerâmica da 

APADEQ de São João Del Rei.(SANTOS, 2010). 
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           Um resultado que merece ser destacado é o projeto implantado na Serra da 

Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Iniciou-se com 03 pessoas em 1993 

e hoje conquistou o objetivo de ter toda a comunidade envolvida com o projeto, 

conseguiram manter seus filhos na escola e sobreviverem de sua arte a partir da 

hora que transformaram o projeto em negócio com qualidade e responsabilidade. 

(OLIVEIRA,2015) 

           No grupo Madre Terra em Campo Grande MS, também desenvolvido no 

CRAS, os alunos aprendem o trabalho com cerâmica durante 03 anos de oficina, 

depois são incentivados a fazer a carteirinha de artesão e recebem orientação e 

oportunidades para vender seus trabalhos. Após terem concluído o curso, ainda 

podem encontrar com os professores para aferição, análise e orientação dos 

trabalhos.(CAVALCANTI,2012). 

           O artista tem um papel importante na reconstrução do mundo, ele pode se 

libertar das forças do mercado, fazer uma arte para a realidade das pessoas comuns 

e ajudar a libertar toda criatividade escondida das pessoas. (FARIA et al, 2009) 
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4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 O CRAS  

 A oficina foi realizada na sede do CRAS, situado à rua Tancredo Neves 

n°473, com início em 17/09/2015. O local é apropriado, ventilado, com instalações 

de água e com área descoberta para as realizações das queimas. Aproveitamos as 

mesas onde são realizadas as oficinas de pintura, forradas com plástico e jornal. 

Inicialmente os trabalhos em processo de secagem foram colocados em mesas e 

pequenos armários improvisados.  

 A oficina foi coordenada por mim com o apoio da Eliane Farias, discente do 

curso de Artes Aplicadas da UFSJ e colaboração de Marilene Alair Silva, recém 

formada no mesmo curso de Artes Aplicadas. Foi firmado um convênio com a UFSJ 

através da PROEX, Pró Reitoria de Extensão, sob coordenação do prof. Bruno 

Amarante (cópia do contrato em anexo), contamos também com o acompanhamento 

da coordenadora Glívia Mara Barreto da psicóloga Geyda Oliveira e da assistente 

social do CRAS, Amanda Cury. 

           Foram selecionadas 15 alunas para a oficina de cerâmica, 3 não apareceram, 

demos continuidade ao curso com 12. De acordo com a nossa avaliação inicial, 

apresentam idades entre 34 e 51 anos, sendo 90% delas casadas e 100% não 

concluíram o 1° grau, índice acima da média do IBGE. 60% delas não possui 

atividade remunerada e 70% possui renda familiar de até um salário mínimo, com no 

mínimo 04 pessoas na composição familiar, dados que comprovam a necessidade 

de uma atenção especial para melhorar a qualidade de vida destas mulheres. 

           Por meio da avaliação realizada com os profissionais do CRAS, notamos o 

desconhecimento destes a respeito dos trabalhos com argila e seus potenciais 

resultados em projetos sociais. Mas após a Oficina, 100% acredita que o projeto tem 

potencial de mobilização social na comunidade de Lagoa Dourada, por isso 80% 

acha interessante que a oferta do curso se estenda a adolescentes e idosos 

também.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

 4.2 “Tudo isso é feito do barro?” 

 

 

Figura 7: Aula inicial, demonstração de cerâmicas; acervo do CRAS. 

 

 No primeiro momento, a argila foi apresentada às alunas, que tiveram a 

oportunidade de manipulá-la livremente, sentido a textura, consistência e as 

possibilidades de manuseio e com isso já iniciaram o curso modelando e esculpindo 

o que oportunamente vinha à imaginação. Foram momentos de descontração, 

curiosidade e até ansiedade, pois algumas almejavam a destreza de apresentar um 

jogo de xícara com um pires esculpido sem que lhes tivesse sido apresentada 

alguma técnica para tal.  

 

Figura 8:Primeiro contato das alunas com a argila; acervo pessoal. 
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          Neste mesmo módulo foi montada uma pequena exposição com peças em 

vários estágios do processo de confecção, desde a modelagem até a queima de alta 

temperatura para esmaltação a 1280°, e algumas ferramentas para que já fossem se 

familiarizando e despertando a curiosidade sobre o processo cerâmico. Foi geral o 

questionamento sobre como o barro poderia se transformar nessas peças tão lindas. 

           

  4.3 A surpresa com a Aluna Selma 

 

 

Figura 9: Alunas fazendo acabamento e aplicação de engobe, acervo pessoal. 

 

           Nas próximas aulas apresentamos a técnica de belisque, onde a modelagem 

é feita através da pressão do dedo ou da mão em bolas de argila, depois a técnica 

do rolinho, feita através da sobreposição de rolos uniformes de argila, e foi notório o 

desenvolvimento, o aflorar da criatividade das alunas. Surgiram copinhos, flores e 

até um cachimbo, estilos marcados por formas, entalhes e acabamentos diversos. 

Respeitamos a individualidade e a particular vontade de aprender: “Nada de encher 

copo de quem não está com sede” (SOUKI,2007, p.14). As mais interessadas já 

trouxeram amostras de argilas e questionamentos sobre a queima caseira. 

 Foi apresentado às alunas um breve relato sobre a história da cerâmica, 

através de aula expositiva. Nesta, ressaltamos a importância da queima para 

eternizar a peça cerâmica, processo que nos aproxima dos nossos antepassados. 

Na oportunidade conheceram várias cerâmicas que remetem à identidade de 
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comunidades que as produzem e vivem da produção coletiva desta arte, como por 

exemplo a cerâmica do Vale do Jequitinhonha, a cerâmica da Serra da Capivara, 

dentre outras. É necessário o conhecimento, traçando relações entre o porquê, o 

quê e para que aprender arte no processo de transformação social. (MARQUES e 

BRAZIL, 2005). 

           Foi realizada uma queima de fogueira com as peças pequenas, construídas 

nas primeiras aulas. A surpresa foi a não sinterização das peças, concluímos que a 

quantidade de lenha foi pouca, diminuindo o tempo de queima. Com isso o 

aprendizado foi ainda maior, para alunas e coordenadoras. Em uma segunda 

oportunidade conseguimos um resultado satisfatório da queima. Como relata Freire 

(1985), a problematização e o diálogo conscientizam, educador e educando 

desenvolvem uma relação em que na construção do saber encontra-se a interação. 

 

 

Figura 10:Latas com algumas peças queimadas/queima de fogueira; Acervo Liliane Belo Fotografias. 
 

            Um retorno com uma grande satisfação já nos ocorreu no início da oficina 

quando na aula seguinte à queima de fogueira, a aluna Selma Santos apresentou-

nos uma peça confeccionada por ela, com argila conseguida em casa de parentes, e 

já queimada em biscoito realizando a mesma técnica que ensinamos na fogueira. 
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Naquele momento já nos ocorreu em pensamento: já temos uma futura ceramista na 

turma. 

 

Figura 11: Selma e a peça que confeccionou sozinha, acervo pessoal. 

 

4.4 “Agora sim, podemos expor as peças” 

           Para a construção de uma peça maior com a técnica de rolinho, iniciamos 

construindo o projeto através do desenho, trabalhando a forma, tamanho e já 

sugerindo um acabamento para a mesma. Foi apresentado a elas sugestões através 

dos livros (CHAVARRIA, 2004; ROS I FRIGOLA, 2002; TOURTILLOT, 2002) e slides 

para ativar a criação. Houve relutâncias, rabiscos e processos inacabados, mas no 

desenrolar da construção da peça pude perceber alguma busca pela forma iniciada 

no papel, pois um projeto inicial, contendo todo o nosso planejamento para a peça, 

nos aproxima mais do resultado esperado. 
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Figura 12: Alunas desenhando o projeto para a peça de rolinho, acervo do CRAS. 

 

          Este trabalho abriu uma janela de oportunidades para os depoimentos, como: 

“ficar aqui é tão bom, a gente esquece até dos problemas”. Expressões de 

sentimentos e até medos foram externados pelas alunas. Elas se sentiram à vontade 

em dividir anseios e sonhos, gerando com isso o interesse da psicóloga Gleida 

Oliveira em aproveitar estes momentos para intervenções coletivas no seu trabalho 

junto ao CRAS. Confirmando Souki (2007), o resultado de um trabalho não está só 

na confecção de um objeto, vai muito mais além. 

          A identidade pessoal é clara já nos primeiros trabalhos, notamos como a argila 

tem o poder de resgatar habilidades, emoções e até sonhos. São registros 

expressados na argila que merecem ser reconhecidos, analisados e possivelmente 

compreendidos pela artista. 
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Figura 13:Bule em processo de acabamento, ao fundo vista de Lagoa Dourada, MG;  
acervo pessoal. 

 

           A proposta da técnica de placa, modelagem feita através de placas de argila 

abertas através de rolo, cortadas no local necessário para o objeto idealizado, foi 

uma sugestão para que construíssem uma peça com a intenção de vendas e 

buscando inserir uma identidade regional. Conversamos antes sobre as lendas e 

costumes do município, histórias antigas e propusemos um bate papo em família 

para que aflorasse alguma ideia. Depois de questionamentos e ações que 

problematizassem a proposta, o utilitário foi o vencedor das escolhas, bastante 

comum na maioria das criações; já a identidade precisaremos de mais tempo para 

amadurecê-la. De acordo com Souki (2007),é necessária a persistência no processo 

do descobrir. Quem sabe nas próximas oficinas... 
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Figura 14: Parte das alunas da oficina e suas peças, acervo pessoal. 

 

           Os trabalhos confeccionados na técnica de rolinho e placa foram queimados 

no forno de latão a gás da universidade, montado no CRAS através do convênio 

firmado com a Universidade e as peças maiores aguardavam a construção do forno 

a lenha. Experimentamos também a esmaltação, a técnica de esgrafito com engobe, 

algumas peças finalizadas com o esmalte transparente e outras com cera. O 

resultado foi surpreendente, jarros e vasos ganharam vida, cores e identidade. A 

auto estima das alunas teve seu dia de gloria, já Imaginavam o glamour da 

exposição ao final da oficina, “agora sim, podemos expor nossas peças”. 

            

4.5 A viagem a São João del Rei 

 

Figura 15: Simone e as alunas em visita ao atelier escola da UFSJ; acervo pessoal. 
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 Fizemos uma excursão à cidade de são João del-Rei para que as 

participantes conhecessem o Laboratório do Ateliê de cerâmica do curso de Artes 

Aplicadas da UFSJ, foi um acontecimento marcante desde a reunião na porta do 

CRAS para pegarmos o ônibus, contratado para tal, até o retorno aos lares. Foi 

notório o entusiasmo, a produção pessoal do figurino das alunas e os comentários 

empolgantes. Era satisfatório ouvir os anseios e cochichos externados durante a 

viagem, desde o que deixaram para trás para que pudessem estar ali até os 

comentários de elevada auto estima por estarem em merecido passeio.  

           Chegando ao Laboratório Escola, foi difícil reuni-las para alguma explicação, 

pois queriam registrar tudo com fotografias, umas convidando as outras para 

posarem diante de tudo que lhes parecia interessante. Durante a demonstração de 

torno pelo professor Bruno, os olhos brilhavam de encantamento vendo potes e 

vasos sendo criados daquela forma tão mágica, que até então só viam em filmes e 

novelas. Umas mais curiosas que as outras, duas candidatas se apresentaram para 

experimentar o torno, no início sorrisos largos no rosto, logo após um franzido na 

testa que só se desfez após uma ajudinha para erguerem um copo: “não era tão fácil 

como pensamos” concluiu uma delas. 

           Aproveitamos a viagem para uma visita rápida à exposição de presépios no 

Centro Cultural da UFSJ-Solar da Baronesa, pois gastamos mais tempo que o 

planejado admirando as formas e processos da cerâmica no meio acadêmico. Visitar 

uma exposição artística não foi diferente das outras surpresas, todos os detalhes 

eram percebidos e valorizados, a assinatura no livro de presença e o voto no 

presépio escolhido fecharam com louvor a viagem. 
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 4.6 Panelas tamanho família 

 

Figura 16: Panelas confeccionadas pelas alunas em processo de secagem e vista de Lagoa Dourada, 
MG ao fundo; acervo pessoal. 

 

           Para a aula de confecção de panelas de barro foi mostrado, inicialmente, o 

vídeo das paneleiras de Goiabeiras no Espírito Santo, que sobrevivem da venda da 

produção feita por elas. Foi a aula mais esperada desde o início do curso. Antes de 

confeccionar as panelas, já imaginavam o prato que ali seria cozido, e com a 

divulgação que fizeram da oficina, me surpreendi ao saber que algumas já tinham 

encomendas de panelas, antes mesmo de saber como produzi-las. A maioria queria 

panelas grandes com capacidade de oferecer um cozido para toda família, o desafio 

foi sovar tanto barro, dividiram ao meio para facilitar a sova e atingiram o objetivo 

quanto ao tamanho das panelas. 

           Nessa etapa da oficina, notamos a confiança e a necessidade de se 

expressarem, algumas panelas foram decoradas por iniciativa das próprias alunas, 

desenhos, grafismos e até um design diferenciado em um cabo de madeira, que 

seria parafusado após a queima. 
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Figura 17: Panelas já queimadas modeladas pelas alunas, acervo pessoal.  

 

4.7 Participação da família no “para-casa” 

 

Figura 18: Aluna fazendo acabamento nas peças que realizou em casa; acervo pessoal. 

 

           O dia do “para-casa” trouxe expectativas a todas nós, um pacote de argila 

para cada uma, sugestões para que fizessem um projeto antes, com desenho, para 

que pudéssemos esclarecer alguma dúvida (sem muito sucesso), lá se foram com a 

argila, sorrisinhos no rosto e poucas promessas de uma peça fabulosa. Apareceram 
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xícaras, vasinhos, mas também fomos surpreendidas com esculturas, sem que 

tenha sido ensinado a elas alguma técnica. Por exemplo, uma mão expressiva, 

galinhas e uma caixa com tampa e toda sua superfície esculpida e quando 

questionadas sobre técnica e ferramentas utilizadas, demonstraram total segurança 

ao executá-las. 

 

 

Figura 19: Peças realizadas pelas alunas em casa em exposição; acervo pessoal. 
 

           E o que mais nos surpreendeu foram os trabalhos dos filhos, a grande 

maioria delas trouxeram o para-casa delas juntamente com uma peça feita pelos 

filhos em casa junto com elas. Uma delas inclusive gravou um vídeo, com ela e o 

filhinho de 4 anos fazendo as peças, e me mandou pela rede social Facebook. 

 

Figura 20: Aluna realizando trabalho com argila em casa juntamente com os filhos; acervo pessoal. 
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4.8 Um coletivo de sentimentos 

 

Figura 21: Painéis montados em sequência com contas de ligação; acervo pessoal. 

 

           O projeto de obter uma arte coletiva todo o tempo era sugerido sem grandes 

aderências, pois faziam questão de terem a posse de todos os objetos que ali 

produzissem, até que surgiu a ideia de pequenos quadros que juntos formariam um 
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painel e que após a exposição seria desmembrado e cada uma levaria sua parte. Aí 

sim, conseguimos que cada aluna produzisse dois quadros através da técnica de 

placas, um com escultura bidimensional e outro com a técnica do esgrafito no 

engobe. Através desse trabalho percebemos que, aos poucos, uma identidade 

cultural vai sendo apresentada, um bordado no barro, rico em contornos orgânicos 

nascia das ranhuras nas placas de engobe. 

           Nas placas com esculturas bidimensionais a expressão artística nos 

surpreendeu com os registros ali externados, desde sonhos de infância daquela 

casinha protegida com uma cerca que guardava jardins e animais de estimação até 

a escultura de uma singela flor sendo abençoada por um sol infantil com a presença 

de uma cobra enorme, sugerindo dois sentimentos em uma mesma criação.  

           Já em outro quadro, a calmaria de um cisne branco rodeado por flores e 

corações, caracterizando um coletivo de sentimentos, externados, registrados 

aguardando a oportunidade de serem trabalhados cada um em sua vulnerabilidade 

social, através do profissional adequado. 

 

4.9 Os visitantes sempre bem-vindos 

 

Figura 22: Filha da aluna, em visita à oficina realizando um trabalho com argila; 
acervo de Liliane Belo fotografias. 
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           A oficina sempre contou com a presença surpresa de filhos e netos das 

alunas que se mostravam bastante interessados pela argila, registrando estes 

momentos com peças confeccionadas por eles.  Foram vasos, bonecos e até as 

placas que compuseram o painel coletivo.  

 

Figura 23: Peças confeccionadas pelos filhos das alunas em visita à oficina, acervo pessoal. 

 

           O interesse dos jovens e outros membros da família sinaliza a possibilidade 

de oferecermos a oficina para este público, que muitas vezes é atraído para as 

drogas e prostituição, que fazem parte dos grandes problemas sociais que o 

município tem enfrentado. Este foi um dos objetivos alcançados pelo projeto social 

de cerâmica da Serra da Capivara, que hoje conta com 27 famílias formadas por 

agricultores e artesãos da região, que antes conviviam com a miséria, prostituição e 

depredação do meio ambiente, hoje estão envolvidos em um projeto de qualidade e 

responsabilidade, mantém seus filhos na escola e conseguem manter 

economicamente suas famílias (OLIVEIRA, 2010). 
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4.10 Bem-vinda, Matilda 

 

Figura 24: Processo de construção do forno, acervo pessoal. 

 

          De acordo com a proposta inicial do projeto, em convênio firmado com a 

UFSJ, o Professor Bruno Amarante, professor do curso de Artes Aplicadas, e a 

técnica do Laboratório escola, Ana Cristina Silveira, confeccionaram um forno de 

tijolo comum a lenha no município de Lagoa Dourada. Como a sede do CRAS 

funciona em imóvel alugado, optamos por construí-lo no Parque de Exposição da 

cidade, por ser imóvel público e local adequado para a realização das queimas.  

           Marcamos a primeira queima, e a professora Zandra Coelho nos prestigiou 

com uma aula de montagem de forno. Batizamos e inauguramos com a queima de 

biscoito das panelas, Matilda foi o nome escolhido para o forno. Planejamos uma 

queima bem lenta, de aproximadamente 10 horas, com cautela para conhecermos o 

forno, iniciamos com um esquente de quatro horas e para nossa surpresa tivemos 

que frear nas últimas horas, pois atingiu rapidamente a temperatura desejada. A 

participação das alunas foi satisfatória, ainda receosas com o processo da queima, 

mas curiosas quanto ao resultado.  
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Figura 25: Realização da primeira queima no forno; acervo pessoal. 

 

           No dia da abertura do forno, contamos com a presença do professor Bruno 

Amarante, e juntamente com as alunas, examinamos peça por peça interpretando os 

resultados e completando assim o aprendizado de todo o processo cerâmico. Foi 

notória a expectativa das alunas, pois o desapego das peças que porventura são 

perdidas ainda tem que ser trabalhado mas, para nossa surpresa, o insucesso não 

passou de pequenas trincas em algumas tampas que não vão interferir na 

funcionalidade das panelas.  

           As queimas sequentes não foram diferentes, o forno correspondeu a nossas 

expectativas, usamos esmalte de baixa temperatura, e tivemos resultados 

surpreendentes. Os utilitários foram colocados em locais protegidos com tijolos, 

sugerindo a função de mufla, para não haver interferência da cinza na superfície, já 

as peças figurativas foram dispersas por toda extensão do forno trazendo cada uma 

resultados diferentes, quanto a superfície do esmalte. Matilda nos surpreendeu, 

foram oportunidades de aprendizado e de nos familiarizarmos mais com o forno.  
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4.11 “Foram elas mesmas que fizeram?” 

 

Figura 26: Exposição final da oficina no CRAS; acervo pessoal. 

 

          A exposição final dos trabalhos realizados pelas alunas foi marcada com um 

requinte a mais, emoldurada com a montagem e bom gosto dos artistas 

colaboradores Marilene Silva e Josias Cardoso que deram às peças a apresentação 

merecida. A Secretaria de assistência social e o CRAS não mediram esforços em 

tornar a abertura da exposição um marco social para as atividades realizadas no 
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CRAS. Convites, divulgação em carro de som e um grande tapete vermelho para a 

exposição, sem falar no glamour e expectativa das alunas artistas, os familiares das 

mesmas prestigiaram e se surpreenderam quando viram todas as etapas da oficina 

expostas. 

 

Figura 27: Solenidade de abertura da exposição com o Prefeito Antônio Carlos, Secretária de 
Assistência Social, eu e a aluna Selma Santos; acervo do CRAS. 

 

            A presença do prefeito, o depoimento de uma das alunas durante a 

cerimônia e a divulgação do evento no site da Prefeitura, fortaleceram as chances 

de continuidade do projeto na comunidade. Foi prazerosa a surpresa dos visitantes 

quanto a qualidade das peças expostas, ilustramos com um vídeo do 

desenvolvimento da oficina, apresentando as alunas fazendo os trabalhos 

cerâmicos. Mesmo assim houve até quem duvidasse da origem das peças, pois os 

trabalhos, confeccionados por pessoas até então leigas do processo cerâmico, 

estavam bastante apresentáveis e passíveis de comercialização. Nem mesmo as 

próprias alunas acreditavam que eram capazes de produzir peças a esse nível, 

precisavam só ter oportunidade. 
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 4.12 A grande surpresa na despedida 

 

Figura 28: Festa preparada pelas alunas para a equipe da cerâmica; acervo do CRAS. 

 

           Marcamos um encontro para que as alunas organizassem as peças para 

levar para casa, fazermos uma avaliação sobre a oficina e programarmos as 

atividades futuras, sendo que ainda restavam peças para queimar e programarmos 

sobre a continuidade do grupo.  

           Adentrei ao espaço cerâmico do CRAS e me deparei com uma festa 

surpresa. A mesa caprichosamente forrada por uma toalha de renda, carregando 

salgados diversos, um bolo confeitado e flores. Tudo isso decorado com largos 

sorrisos e olhos que brilhavam de tamanha satisfação. A alegria não cabia em mim, 

e toda a programação para aquele encontro se perdeu em meio aos abraços 

calorosos. 

           Naquele momento fui surpreendida com um misto de sentimentos que 

alternavam em emoção, objetivos cumpridos, e muita responsabilidade futura com 

aquelas alunas. Para terminar, uma delas proferiu um discurso que selava toda a 

gratidão delas com nossa equipe e o recado de que querem mais...muito mais. 

 “Simone chegamos aqui sem saber nem o que era argila direito...jamais 
poderíamos imaginar que conseguiríamos fazer tantas peças lindas, 
Obrigada! 
Você confiou em nós...muitas vezes chegamos aqui com algum problema 
de casa, enfim colocava a mão na argila...pronto ia embora a tristeza, o 
cansaço e os problemas. 
Jamais imaginávamos que íamos ter tanto orgulho de nós mesmas.  
Obrigada a todos vocês, queremos continuar, vocês e a argila já fazem 
parte da nossa vida”! (Selma Rejane, trecho do discurso, 2016). 
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5 RESULTADOS 

          De acordo com a avaliação final realizada com as alunas, 90% não 

conheciam todo o processo da cerâmica, só em brincadeiras quando crianças. 

           Quando questionadas sobre uma avalição da oficina, todas se mostraram 

satisfeitas e a maioria destacou que foi além das expectativas, 50%  das alunas 

viram o curso com chance futura de trabalho e renda, 30% se sentiram mais 

valorizadas após a conclusão  da oficina e 20% acharam o curso prazeroso e 

relaxante. 

           Sobre a continuidade da oficina,100% gostariam de continuar. Quanto ao por 

que continuar? 50% querem aprender mais, 30% gostaram muito e 20% gostariam 

de vender suas futuras peças. Todas as alunas manifestaram conhecer alguém que 

gostaria de fazer o curso, sendo estes familiares, amigos vizinhos e outros. Dentre 

as sugestões para a melhoria do curso, 60% pedem algum tipo de apoio da 

instituição para a continuação do curso como compra de materiais e equipamentos. 

e 40% estão satisfeitas e querem ter a oportunidade de aprender mais. 

            Através da avaliação realizada com os profissionais do CRAS, notamos o 

desconhecimento do processo cerâmico pela maioria dos funcionários e 

principalmente o seu uso em trabalhos sociais. Somente 01 funcionário já trabalhou 

com a argila e a queima quando estava no ensino fundamental em outra cidade. 

           Após a realização da oficina 100% dos funcionários consideram que o projeto 

cerâmico tem grande potencial de mobilização social na comunidade, enumerando o 

convívio social e a geração de renda como pontos importantes. Foi citado pela 

psicóloga, que anteriormente não conhecia o potencial da argila nos projetos sociais, 

que a argila pode ajudar na criatividade, habilidade, concentração e disciplina. 

           Apoiaram a continuidade do projeto e destacaram a importância da oficina 

acontecer próximo ao forno, que foi construído no Parque de Exposições.  
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CONCLUSÃO 

           

           Logo no início da oficina, nas primeiras conquistas positivas não hesitei em 

sonhar em participar direta ou indiretamente da realização de grandes projetos 

sociais de cerâmica, espalhados pela região, e logo nos primeiros entraves já me 

contive a considerar de bom tamanho conseguir concretizar pelo menos o que havia 

iniciado.  

           Lendo sobre a vida e a batalha do meu bisavô, me deparei com absurdos 

empecilhos, atirados contra ele pela comunidade e até pelo clero naquela ocasião, e 

dentro da sua fé inabalável concentrou-se somente nos seus ideais de amor ao 

próximo e respeito à natureza. Deixou para todos nós duas obras centenárias e 

grandes exemplos humanitários que sobreviveram a todos esses percalços, como 

principalmente a persistência nas realizações de sonhos sociais diante de 

mesquinhas controvérsias. 

           Nada como o momento da exposição final dos trabalhos, onde foram 

externados propostas engrandecedoras quanto ao futuro do projeto social em 

cerâmica, para retornarmos com as esperanças de realização dos grandes sonhos 

citados anteriormente. Recebemos convite da Secretaria Municipal de Cultura para 

propostas de cursos junto a população da área rural, proposta do Secretário 

Municipal de Educação para atividades com cerâmica para alunos do tempo integral, 

apoio do prefeito para prosseguimento da oficina com foco em geração de renda e o 

convite da associação de artesãos do município para associarmos e engrandecer o 

rol de produtos artesanais da região com a cerâmica. 

           O discurso final de uma das alunas na despedida da oficina coroou nossa 

realização como objetivo da oficina; apresentar um trabalho prazeroso com chances 

de continuação e possibilidades de investir neste como fonte de trabalho e renda. 

            Vimos a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar nas oficinas, 

para que deem um retorno as expressões registradas pelas alunas durante o 

manuseio com a argila. Bem como a necessidade de maior aprendizado no universo 

das artes e mais ainda em como atender as necessidades sociais. 

           “A Arte continua sendo uma necessidade para todos os seres humanos, e 

não apenas um passatempo ou um luxo dispensável.” (OSTROWER, 2004, p.358) 
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APÊNDICES  

 

Apêndice A – Autorização de uso de imagem de participante 

                                                                                                        

 

                                                                   

 

 
 

Eu,                ________________________ ________________________________ , portador(a) do 

RG Nº _______________________, residente à                          ____  

_____________________________________________________________________________, 

autorizo o uso de minha imagem ou de imagens de meus trabalhos em cerâmica para fins acadêmicos 

ou quando se fizer necessário, exclusivamente, em cartazes, jornais, websites, fotos, filmes e demais 

peças de divulgação da atividade de extensão e da instituição CRAS. 

 

 

 

 

 

Lagoa Dourada, _______de ____________, 2016 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(assinatura do responsável) 
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Apêndice B – Autorização de uso de imagem de menor de idade 

 

                                                                                                         

 

                                                                   

 
 

 

Eu,                ________________________ ________________________________ , portador(a) do 

RG Nº _______________________, residente à                          ____  

_____________________________________________________________________________, 

autorizo o uso da imagem do meu filho(a) menor   _____________________________________ ou 

de imagens de seus trabalhos em cerâmica para fins acadêmicos ou quando se fizer necessário, 

exclusivamente, em cartazes, jornais, websites, fotos, filmes e demais peças de divulgação da 

atividade de extensão e da instituição CRAS. 

 

 

 

 

Lagoa Dourada, _______de ____________, 2016 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(assinatura do responsável) 
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Apêndice C – Avaliação das alunas 

 

Avaliação pelas Alunas da Oficina de Cerâmica 

 

-Você já conhecia o trabalho com a argila?   (     ) Sim     (     ) Não 

-O Curso de Cerâmica foi como você esperava? 

(     ) Não achei interessante                (     ) Gostei e achei interessante 

(     ) Melhor do que esperava 

-Você teve alguma dificuldade no curso? (     ) Sim (     ) Não 

Qual? _________________________________________________________________ 

 

_Qual a peça que você mais gostou de fazer? ________________________________ 

Porquê? 

(     ) Gostou do resultado final                  (     ) Gostou da técnica usada 

(     ) Acha que tem chance de vender  

(     ) Se foi outra coisa -Escreva ___________________________________________ 

 

-Para você o curso de cerâmica foi: 

(     ) Prazeroso e Relaxante                                   (     ) Bom para ocupar o tempo 

(     ) Uma chance futura de trabalho e renda    (     ) Você se sentiu mais valorizada 

 

-Você gostaria de continuar no curso?   (     ) Sim   (     ) Não 

-Você conhece alguém que gostaria de fazer o curso?  (     ) Sim (     )Não 

Quem? (     ) Amiga    (     ) Vizinha (     ) Filho(a)  (     ) Irmã  (     ) Outros: ____________ 

 

-Você gostaria de continuar fazendo o curso de cerâmica? (     ) Sim  (    )Não 

Porque? _______________________________________________________________ 

 

-Qual a sua sugestão para melhorar o curso de Cerâmica? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 



44 
 

 

Apêndice D – Avaliação dos funcionários do CRAS 

 

Avaliação dos Funcionários do CRAS 

 

-Você já conhecia o processo cerâmico, do barro até a queima? (     ) SIM (     ) NÂO 

Onde? ____________________________________________________________ 

 

-Você considera que este projeto tem potencial de mobilização social na comunidade de Lagoa Dourada?  (     

) SIM (     ) NÂO 

 Marque as opções que você considerar. 

(     ) Ocupação do tempo dos alunos 

(     ) Geração de Emprego e renda 

(     ) Convívio social 

(     ) Arteterapia: Busca da autoestima e identidade 

(     ) Outros: _________________________ 

Para qual faixa etária? _________________ 

 

-Que avaliação você faz do projeto atual: 

Do local da oficina______________________________ 

Do público alvo________________________________ 

Da dinâmica das aulas __________________________ 

Outros _______________________________________ 

 

 

-O que você sugere para melhorar o projeto da oficina de cerâmica? 

 

 

 

-Na sua opinião qual local (ou locais) seria ideal para ser realizada a oficina de cerâmica? 
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ANEXOS 

 

 Anexo A – Convênio entre UFSJ e CRAS 

 

 

 


