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Ocupação com argila 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

O trabalho com o barro acompanha a história da humanidade desde seus primórdios. O pro-

cesso de modelagem e cozimento da argila proporcionou às primeiras sociedades a fabricação de uten-

sílios para os mais diversos usos. Aprender a valorizar esse material e suas possibilidades de criação é 

essencial para a compreensão da cultura e da evolução humana.  

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é proporcionar a experiência da modelagem em argila, 

bem como possibilidades de apresentação das peças criadas, compondo, assim, um espaço pensado e 

organizado pelos alunos. 

Na unidade temática artes visuais, são explorados os seguintes objetos de conhecimento e as 

respectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, co-

lagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sus-

tentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Sistemas de linguagem – (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (mu-

seus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

Recursos e materiais necessários 

Argila, potes com água, jornais usados ou toalha plástica para forrar as mesas, palitos de sorvete, bar-

bante, cartolina, materiais para fazer texturas na argila (borracha, canetas, lápis, recipientes de plás-

tico), papel kraft, lápis preto, panos de limpeza, rolo de macarrão (um para a turma toda), câmera 

fotográfica ou celular. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Criando formas com argila 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: cada um em sua carteira 

Introdução: Conhecendo o material (10 minutos) 

O professor deve, antecipadamente, solicitar aos alunos que providenciem e tragam argila 

para a aula, por volta de 500 gramas.  

Antes de começar o trabalho, o professor deve orientar os alunos a forrar as carteiras com jornais 

usados ou plástico e explicar que farão isso para evitar sujá-las, pois a aula será de modelagem em argila. 

Em seguida, mostrar aos alunos a argila e, se julgar necessário, deixar que sintam a textura do 

material. Enquanto isso, faz uma pequena introdução explicando que a argila é barro, ou seja, terra 

misturada com água, mas que, para ficar lisa e úmida, passou por um processo de limpeza, no qual 

foram retirados areia, pedras e resíduos. Por ser um material tão simples, a argila é usada há muito 

tempo, em diversas partes do mundo, para fazer objetos de usos diversos, desde utensílios até peças 

de decoração. 

Atividade 1: Trabalhando a argila (20 minutos) 

Após essa explicação, o professor pede aos alunos que umedeçam as mãos com água, peguem 

pequenos pedaços de argila e comecem a juntá-los, apertando e misturando, até que se tornem uma 

bola mais ou menos do tamanho de uma laranja. Feito isso, cada aluno trabalhará na modelagem da 

argila, conferindo-lhe a forma que desejar. Para isso, o professor deve orientá-los a modelar com cui-

dado e atenção, de modo que possam experimentar o processo de dar forma às suas ideias e verem o 

resultado prático. 

A água é necessária para que a argila não perca sua umidade natural durante o manuseio. Para fazer cortes na argila, 
pode-se usar um barbante ou um palito de sorvete. 

O professor disponibiliza o tempo necessário para que os alunos se acostumem com a argila, 

acompanha o processo de criação tirando dúvidas e auxilia nos casos de mais dificuldade, já que o ideal 

é que cada aluno faça sozinho o seu trabalho de modelagem. Ele deve estar atento também à organi-

zação do espaço, para que haja certa limpeza e método durante o trabalho, mas com moderação para 

que o processo de criação dos alunos não seja prejudicado. A limpeza efetiva será feita ao final da aula 

e com a participação de todos os alunos. 

Depois de prontas as peças, o professor deve reservar um local para que elas fiquem guarda-

das. Cada peça deverá estar identificada com o nome do respectivo aluno. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 
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O próximo passo será deixar a sala pronta para a próxima aula. Com o acompanhamento do 

professor, os alunos devem limpar o seu local e os objetos de trabalho. 

Ao final da aula, com os alunos organizados em roda, o professor conversa sobre como foi o 

trabalho. É interessante perguntar se eles já tinham brincado com barro e o que sentiram e pensaram 

enquanto manuseavam a argila. 

Aula 2 – Criando texturas em uma placa de argila 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: cada um em sua carteira 

Introdução: Organizar e relembrar (10 minutos)  

Como na aula anterior, o professor orienta os alunos a forrar as carteiras com jornais usados 

ou plástico antes de começar o trabalho com a argila.  

Em seguida, pede aos alunos que umedeçam as mãos com água, peguem pequenos pedaços 

de argila e comecem a juntá-los, apertando e misturando, até que se tornem uma bola mais ou menos 

do tamanho de uma laranja. 

Atividade: Com a mão na massa (20 minutos) 

Dessa vez, os alunos vão modelar uma placa, que poderá ser feita achatando-se a bola de argila 

com as mãos até que se obtenha uma estrutura plana com cerca de um centímetro de altura. Para 

agilizar essa etapa, o professor pode disponibilizar um rolo de macarrão para os alunos e supervisionar 

o seu uso. A placa não deve ficar muito grande, pois poderá se quebrar com facilidade quando for 

transportada. Por isso, a quantidade de argila referente ao tamanho de uma laranja é suficiente.  

Outro modo de fazer a placa é modelar “cobrinhas” de argila, colocá-las uma ao lado da outra e depois amassá-las com 
as mãos para que se juntem. Para facilitar, uma sugestão é colocar uma cartolina embaixo como suporte para a placa. 

Depois de nivelada, a placa pode ser cortada com palito de sorvete, como se ele fosse uma 

faca, para ficar com a forma que o aluno desejar. Por exemplo, um quadrado, um triângulo, uma forma 

ovalada, etc. 

O próximo passo será elencar materiais que possam ser utilizados para criar diferentes textu-

ras na placa. Por exemplo, borracha, canetas, lápis, réguas, recipientes de plástico, etc. Cada objeto 

poderá ser utilizado por mais de um aluno desde que haja consenso entre eles. 

Depois de texturizadas, as placas deverão ficar guardadas com as formas produzidas na aula 

anterior, devidamente protegidas e identificadas com o nome do aluno. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

O professor, em seguida, faz lembrar a todos a importância de deixar a sala pronta para a aula 

seguinte e acompanha os alunos para que cada um limpe o seu local e os objetos de trabalho. 
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Por fim, com os alunos organizados em roda, o professor conversa sobre as experiências de 

cada um. 

Aula 3 – Montando uma instalação com as peças produzidas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: coletivamente 

Introdução: Conceituando instalação (10 minutos) 

Como levantamento dos conhecimentos prévios, o professor inicia perguntando aos alunos o 

que sabem sobre instalação artística. Em seguida, explica o que é uma instalação artística e suas pos-

sibilidades e instiga os alunos a pensar como fariam uma instalação com as peças que produziram nas 

aulas anteriores. 

Há diversas conceituações de instalação. Uma delas é que instalação é uma obra de arte feita para ocupar um ambiente 
específico, no qual o público pode interagir, ou seja, entrar e experimentar formas, texturas e cheiros. 

Atividade 1: Composição da instalação (20 minutos) 

Os alunos devem escolher, coletivamente, um espaço na sala de aula para montar a instalação. 

Depois de definido o espaço, a turma fará um desenho em uma folha de papel kraft, usando lápis 

preto, para planejar como será a instalação e como gostaria que as peças estivessem dispostas. O pro-

fessor pode sugerir um tema para a instalação, como “O jardim das formas” ou “A sala do barro mo-

delado”, ou deixar livre para escolha dos alunos. E, então, iniciam o processo de montagem da insta-

lação. 

Encerramento: Registro e roda de conversa (10 minutos) 

Ao concluírem a montagem da instalação, o professor pode sugerir aos alunos que fotografem 

o ambiente para registrá-lo e depois organizar uma roda de conversa para que compartilhem como se 

sentiram e o que aprenderam durante todo o processo de criação. 

Sugestão 
Em um outro momento, os alunos podem convidar colegas de outras turmas e também professores e demais funcioná-
rios da escola para conhecer a instalação e observar a reação deles a ela, como interagem com as peças, se percebem 
suas texturas e formas. Depois, o professor pode conversar com a turma perguntando o que observaram de interes-
sante nessa experiência do público com a obra. 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos conseguiram fazer a modelagem em argila 

proposta na aula 1 e a texturização da placa de argila na aula 2, se participaram na criação e na orga-

nização da instalação e nas rodas de conversa e se apreenderam o conceito de instalação. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O barro é um material usado desde tempos muito antigos. Hoje em dia ele: 

a) é ainda muito usado. 

b) é muito pouco usado. 

c) foi completamente esquecido.  

2. Para você, foi difícil criar coletivamente uma instalação? Você faria algo diferente do que foi rea-
lizado pela turma na instalação? Se a resposta for afirmativa, o que mudaria? 

 

Gabarito das questões 

1. a) é ainda muito usado. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre o processo criativo e sobre a criação cole-
tiva, suas vantagens e desvantagens. 


