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    Com aS PrimeiraS  “PanelaS”  De Barro foi PoSSível 

Cozinhar SoPaS, BoloS e PãeS.  aS PrimeiraS tigelaS De Barro 

CoziDo Serviam tamBém Para guarDar grãoS, farinhaS e 

BeBiDaS.  DePoiS DiSSo, telhaS, tijoloS ,lajotaS e CanoS De 

Barro foram SenDo uSaDoS na ConStrução De CaBanaS e 

alDeiaS inteiraS.

    voCê goSta De BrinCar Com maSSinha?  Quem não goSta, não é meSmo?  Como 

QualQuer Criança Que BrinCa Com Barro ou argila, oS PrimeiroS PovoS Que 

haBitaram a terra DeSCoBriram Ser PoSSível molDar o Barro e a argila em 

DiferenteS formaS.  aS PrimeiraS PeçaS De CerâmiCaS foram feitaS Por mulhereS 

PrimitivaS Que PerCeBeram Que aS tigelaS De Barro fiCavam muito maiS reSiStenteS 

Se ColoCaDaS Para aSSar na fogueira. 



    Com temPo e CriativiDaDe, Surgiram PratoS, taçaS e jarroS 

maiS elaBoraDoS.  algumaS PeçaS ganharam BiCoS, alçaS e 

DeSenhoS DeCorativoS. 

    QuanDo oS arteSãoS inventaram a roDa De oleiro, a 

ProDução De CerâmiCa fiCou maiS fáCil.  a roDa De oleiro 

tem uma BaSe De aPoio Que gira e Com ela é PoSSível fazer 

PeçaS raPiDamente e Com melhor QualiDaDe.

    CaDa Povo tinha uma téCniCa Diferente.  oS gregoS uSavam a roDa De oleiro e fornoS 

onDe Coziam aS PeçaS De CerâmiCa.  oS PovoS Da turQuia, iraQue, China e egito faziam 

CerâmiCa reveStiDa Por uma fina CamaDa De viDro.  

    oS ChineSeS, Que foram oS maioreS eSPeCialiStaS neSSa arte, inventaram a PorCelana. 

a PorCelana é uma CerãmiCa BranCa, leve, liSa e Brilhante.  eleS uSavam o Caulim Como 

PrinCiPal matéria-Prima Para fazer aS PeçaS e iSSo foi um SegreDo Que levou CentenaS De 

anoS Para Ser DeSCoBerto.



    QuanDo oS euroPeuS Chegaram àS amériCaS, 

eleS DeSCoBriram Que oS PovoS DaQui tamBém tinham 

SuaS PróPriaS PeçaS De CerâmiCa.  oS maiaS, aSteCaS e 

inCaS faziam PeçaS e eStatuetaS Que eram verDaDeiraS 

oBraS De arte. 

    oS ínDioS Do BraSil faziam BoneCoS e utenSílioS 

DoméStiCoS.  oS ínDioS Da ilha De marajó, há maiS 

De 1500 anoS atráS, ProDuziam vaSoS, PoteS e jarraS 

finamente DeCoraDoS Com DeSenhoS geométriCoS. 

aSSim, PoDemoS Dizer Que a CerâmiCa foi uma a arte 

DeSenvolviDa Por toDoS oS PovoS Do munDo.
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    até hoje, téCniCaS antigaS São uSaDaS naS olariaS Que vemoS PelaS eStraDaS. 

lá, telhaS e tijoloS São feitoS Com molDeS e QueimaDoS em fornoS a lenha.  em 

toDo munDo exiSte arteSãoS Que fazem Da CerâmiCa Seu meio De viDa, CrianDo 

PeçaS úniCaS De extrema Beleza.  

      anelamento, roDa De oleiro ou a molDagem São aS téCniCaS uSaDaS Por eSSeS 

arteSãoS.



   o anelamento uSa aQuela  “CoBrinha”  feita De argila Que a gente vai enrolanDo, volta 

SoBre volta, até formar a PareDe Da Peça e DePoiS, Com a ajuDa De uma eSPátula, vai 

aliSanDo e DanDo o formato Que a Peça vai ter QuanDo Pronta.  no final Do livro voCê vai 

aPrenDer Como uSar eSta téCniCa.

   na roDa De oleiro, Como a gente já viu, a maSSa De argila é PoSta SoBre um DiSCo Que 

gira ráPiDo, Pela SimPleS ação De um PeDal.  Com muito CuiDaDo, o arteSão vai moDelanDo 

a maSSa SoBre o DiSCo.

    aS emPreSaS, De hoje em Dia, uSam molDeS e PrenSaS Para fazer SuaS PeçaS.  Quanto maior 

for a emPreSa, maioreS Serão oS reCurSoS humanoS e teCnológiCoS uSaDoS.  e maior Será 

tamBém a Sua ProDução.



    na molDagem, um molDe é uSaDo Para reCeBer a maSSa De argila.  o molDe PoDe ter 

DeSenhoS Que fiCam imPreSSoS na Peça.  Para fazer jarroS, Por exemPlo, uma argila QuaSe 

líQuiDa é DerramaDa Dentro DoS molDeS.  DePoiS De SeCa, a Peça é retiraDa Do molDe e 

enviaDa Para o forno Para fiCar maiS reSiStente.  

    Para fazer PratoS é  uSaDa a PrenSa, onDe uma maSSa maiS Dura De argila  é ColoCaDa 

num molDe Que tem o formato De um laDo Do Prato e é PrenSaDa Por uma ferramenta De 

metal Quente Que Dá o formato Do outro laDo.

    inDePenDente Do métoDo uSaDo,  aS PeçaS vão Para fornoS Para Serem CoziDaS a uma 

temPeratura De 750º C a 1300ºC.  DePoiS, elaS PoDem reCeBer eSmalte e PinturaS.

modelagem

prensagem

cozImento

    naS granDeS emPreSaS aS PeçaS vão Para a 

Queima em fornoS ControlaDoS Por ComPutaDor.

pIntura



    muita CoiSa é feita De CerâmiCa.  Dê uma olhaDa Pela Sua CaSa e eSCola.  vai enContrar 

xíCaraS, PratoS, traveSSaS, jarraS, eStatuetaS, enfeiteS, PiaS e vaSoS SanitárioS... na 

ConStrução Da Sua CaSa foram uSaDoS tijoloS, azulejoS, telhaS e, talvez, até o 

enCanamento De eSgoto, tuDo feito De CerâmiCa. 

    voCê vai fiCar SurPreSo ao SaBer Que a CerâmiCa é uSaDa até em ComPonenteS De 

ComPutaDor, uSinaS elétriCaS, SatéliteS e ProjetoS eSPaCiaiS, etC.  iSSo PorQue a CerâmiCa 

tem ProPrieDaDeS refratáriaS e iSolanteS, ou Seja, ela PoDe SuPortar Calor elevaDo e não 

ConDuz eletriCiDaDe.  toDo Dia Surgem novaS formaS De uSar a CerâmiCa. 

 e PenSar Que tuDo iSSo Começou Com um PunhaDo De lama!



    chegou a hora de por a mão na massa.  Vamos brIncar com barro? 

   Se voCê mora no CamPo ou tiver jarDim em CaSa, PoDe fazer um Barro mole Com a terra Do 

Quintal. é Só miSturar um PouQuinho De água Com a terra. o melhor é Pegar o Barro Que exiSte 

à Beira De CórregoS e lagoS. Quem mora na CiDaDe PoDe ConSeguir um PouCo De argila em 

PaPelariaS ou floriCulturaS. 

6. Deixe SeCar à SomBra.  veja Se um 

aDulto PoDe Por a Peça no forno 

QuanDo ela eStiver QuaSe SeCa.  iSSo 

ajuDa a Deixar a Peça maiS Dura e 

reSiStente.

SugeStão: Se QuiSer, voCê PoDe Pintar 

o Seu Potinho DePoiS De SeCo, ou fazer 

DeSenhoS na maSSa freSCa Com um Palito 

De Dente anteS De Pôr Para SeCar.

Você VaI precIsar de:
• Barro ou argila

• um rolo de macarrão • uma espátula ou faca sem corte• um pedaço de madeira fino ou papelão duro, uma Colher De Pau reta tamBém Serve. • na primeira vez, peça a ajuda de um adulto para aCertar o Ponto Da maSSa.

1. amaSSe Bem a maSSa até ela fiCar Bem 

liSinha, Sem BolhaS e Com ConSiStênCia 

maleável.  neSSe Ponto, a maSSa já 

eStá Pronta Para fazer BoneQuinhoS 

e BiChinhoS.  é Só uSar aS mãoS e Dar a 

forma Que QuiSer.
2. Se for fazer um 

Potinho, eStiQue a maSSa 

Com a ajuDa Do rolo De 

maCarrão.

3. uSe a BoCa Do CoPo 

Paara Cortar um 

CírCulo De maSSa Que 

Será uSaDo Para fazer 

o funDo Do Potinho. 4. Com o reSto, faça 

rolinhoS Bem ComPriDoS.

Para fazer a PareDe Do vaSo, 

vai ColoCanDo aS tirinhaS, 

uma SoBre a outra, DanDo 

a volta na BeiraDa Do 

CírCulo De Barro. 

5. Com CuiDaDo e uSanDo a eSPátula 

ligue um rolinho no outro fazenDo 

riSQuinhoS DiagonaiS. 

Com a ajuDa Do PeDaço De maDeira 

ou Do PaPelão, aliSe aS lateraiS 

internaS e externaS.


