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A roupa e a criação artística 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, é proposta uma discussão sobre o sentido histórico e social da roupa. 

Também são apresentados alguns procedimentos de criação artística em artes visuais e teatro, ligados 

a esse debate. Pretende-se ajudar os alunos a refletir sobre a vestimenta para além do uso cotidiano. 

Eles deverão perceber que o modo de se vestir carrega um significado cultural, social, político e 

histórico e que, portanto, é possível produzir sentido por meio de formas de utilização e invenção da 

roupa. Dessa forma, chega-se à conclusão de que o “ato de se vestir” pode levar a uma reflexão sobre 

a nossa vida em sociedade. Essas questões serão apresentadas por meio de propostas de atividades 

de artes visuais e teatro em torno do pensamento sobre a roupa. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Refletir sobre a “roupa” como objeto cultural, histórico e político.  

• Pensar nas possibilidades de reinvenção e criação artística a partir da roupa. 

• Exercitar procedimentos de criação artística (artes visuais e teatro). 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética.  

Artes integradas Processos de criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 

relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Artes integradas Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF69AR33) Analisar processos históricos, sociais e políticos 

da produção artística, problematizando as narrativas 

eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, 

artesanato, folclores, design etc.). 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Roupa e sociedade 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção 

na lousa e o debate 

Recursos e/ou material necessário: projetor ou imagens impressas, papel sulfite, lápis preto, borracha, lápis de cor 

Atividade 1: As diferentes roupas e vestimentas (20 minutos)  

Debata com os alunos a construção histórica de roupas e vestimentas, com questões como: 

“Por que nos vestimos assim hoje e de formas tão diferentes em outros tempos e lugares?”; “Como é 

esse jeito ou estilo?”; “Você segue a moda? Qual e por quê?”. Mostre exemplos de formas de 

afirmação social, cultural, política e pessoal por meio da roupa. Mostre imagens de livros, revistas e 

internet (projetadas ou impressas) que exemplifiquem as questões levantadas:  

• as vestimentas de couro de cangaceiros no Sertão brasileiro, que eram, ao mesmo tempo, 
uma forma de proteção contra a vegetação no cangaço e de afirmação estética do bando;  

• formas de se vestir de grupos punk da década de 1980, que recusavam os padrões sociais 
da moda e, ao mesmo tempo, construíram uma estética própria que os identificava pelos 
trajes;  

• vestimentas em couro preto do movimento Black Panthers, nos Estados Unidos, como 
símbolo de sua luta política e a referência feita pela cantora pop estadunidense Beyoncé 
ao movimento apenas por meio das roupas usadas em sua apresentação musical durante 
o intervalo do Super Bowl de 2013. 

Em seguida, pergunte aos alunos se conhecem e podem descrever outras formas de se vestir que 

servem ou serviram como forma de construir algum tipo de afirmação cultural, social, política ou pessoal.  

 

Atividade 2: Desenho-projeto de vestimenta (25 minutos)  

Nesta atividade, peça que os alunos desenhem uma roupa que eles próprios usariam. Oriente-

os a buscar elaborar uma vestimenta que seja uma forma de afirmação cultural, social ou pessoal de 

cada um, conforme tratado no debate inicial da aula. Esse desenho pode ser feito em uma folha de 

papel sulfite com lápis colorido. Oriente-os também a pensar o desenho como se fosse um tipo de 

projeto, um esboço de como seria essa roupa. Por isso, é preciso imaginar quais materiais usariam, 

quais cores empregariam, como se vestiria essa roupa, etc. Caso não consigam terminar o desenho 

durante a aula, peça que finalizem o trabalho em casa e o entreguem na aula seguinte, para que sejam 

colados nas paredes da sala e possam ser apreciados por toda a turma. 

Como fechamento, pergunte se acham possível criar formas de pensar e de se posicionar sobre 

a sociedade pela utilização específica de vestimentas. E se, por extensão, seria possível desenvolver um 
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trabalho artístico a partir da criação e/ou transformação de roupas. Proponha uma discussão sobre como 

seria isso. Deixe que os alunos falem livremente sobre as possibilidades de criação artística de roupas. 

Aula 2 – Projeto de criação coletiva de uma roupa de proteção 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que sejam realizados a projeção 

na lousa e o debate 

Recursos e/ou material necessário: projetor (se possível), papel kraft, papel sulfite, lápis preto, borracha, lápis de cor, 

cola, tesoura, papéis coloridos e revistas velhas 

Atividade 1: O nome do medo (15 minutos)  

Apresente aos alunos o trabalho O nome do medo, da artista Rivane Neuenschwander em 

colaboração com Guto Carvalhoneto (veja o link em “Material de apoio e referência”). Se não houver 

a possibilidade de projetar as imagens, escolha algumas e as imprima, colando-as na lousa para que 

todos as apreciem. Conte, em linhas gerais, que o trabalho consistiu em criar “capas de proteção” com 

base nos “medos” descritos por crianças de 6 a 13 anos no Rio de Janeiro. Explique que os artistas 

mostraram para as crianças fotos de capas usadas por diversas culturas e de animais que possuem um 

tipo de invólucro de proteção (como o escaravelho, a tartaruga, o tatu, etc.) e, então, pediam que elas 

desenhassem vestimentas de proteção de seus medos. Conte que as vestes foram expostas no Rio de 

Janeiro e que a proposta da exposição permitia que crianças e adolescentes vestissem as roupas 

criadas. Pergunte a opinião da turma sobre esse tipo de interação. O que ela causa no público? 

 

Atividade 2: Criação de uma roupa de proteção (30 minutos)  

Peça que os alunos escrevam em uma folha alguns de seus medos. Em seguida, oriente-os a 

refletir sobre quais desses medos são de fato deles e quais são medos influenciados por outras 

pessoas, coisas que dizem para eles terem medo. Veja se identificam as diferenças.  

Depois, solicite que recortem os medos listados em retângulos, dobrem-nos e os entreguem 

para você sem que haja nenhuma possiblidade de identificação. Sorteie, então, um medo como tema 

para ser trabalhado conjuntamente. Divida a turma em grupos de cinco alunos e pergunte a todos 

sobre como criariam uma “roupa de proteção” que ajudasse a enfrentar o medo sorteado. Que 

acessórios ela precisaria ter? De qual material deveria ser feita? Que formato? Quais as cores? Como 

seria usada? Oriente-os a buscar soluções coletivas para criar sua “roupa de proteção”.  

Em seguida, entregue um pedaço grande de papel kraft para cada grupo, para que possam 

desenhar a roupa em tamanho real. Esse suporte também pode ser feito com folhas de papel sulfite 

coladas até atingir o tamanho necessário. Para o desenho, eles podem usar lápis preto e lápis de cor, 

colagens com outros tipos de papel, como revistas antigas. Uma sugestão é que um deles deite sobre 

o papel e os outros contornem o seu corpo para que sirva de base para o desenho. Dê-lhes 20 minutos 

para realizarem essa etapa da atividade. 
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Antes de terminar a aula, peça que cada grupo apresente o seu desenho para a turma, 

explicando o que pensaram e como elaboraram as ideias.  

 

Aula 3 – Da roupa ao figurino 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula, pátio ou quadra 

Organização dos alunos: carteiras afastadas para utilização do espaço da sala 

Recursos e/ou material necessário: projetor (se possível), papel kraft ou papelão 

Atividade 1: Criação de cena teatral (20 minutos) 

Peça aos mesmos grupos da aula anterior que se juntem novamente e reflitam: “E se a roupa 

que criaram fosse um figurino de uma peça de teatro?”. Explique que eles deverão criar uma cena de 

dois minutos que será apresentada para a sala. A criação da cena é livre, com a seguinte orientação: 

um ou dois alunos do grupo deverão estar vestidos com a capa de proteção e poderão utilizar papel 

kraft ou papelão para improvisar essas capas; os outros representararão o medo contra o qual a roupa 

foi criada. Na cena, os alunos que estiverem com a capa deverão lutar contra os  medos. A criação da 

cena deve levar no máximo 15 minutos.  

 

Atividade 2: Apresentação das cenas e reflexão final (25 minutos) 

Determine um espaço de apresentação e um espaço para o público (pode ser uma roda ou a 

delimitação de um “palco”). No final, converse com a turma sobre as apresentações. Busque orientar 

a discussão enfatizando as roupas criadas por eles. Pergunte aos alunos o que acham que define um 

“figurino”: Esse figurino é a simples caracterização de um personagem de acordo com o tempo 

histórico e a sua posição social? Ou ele pode propor outros significados? Enfatize que, no caso da 

última atividade, foi o “figurino” que levou à criação da personagem, e não o contrário.  

Para fechar esta sequência didática, retome a conversa da primeira aula sobre como a roupa 

pode ser mais do que um simples objeto de uso cotidiano e significar, em muitos momentos, uma 

forma de expressão política, cultural, social e artística.  

 

Material de apoio e referência 

Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Lançamento do livro O nome do medo no mar. 

Disponível em: <http://eavparquelage.rj.gov.br/o-nome-do-medo/>. Acesso em: 7 

out. 2018. 

Site sobre a exposição de Rivane Neuenschwanger no Parque Lage, no Rio de Janeiro.  

http://eavparquelage.rj.gov.br/o-nome-do-medo/
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LAGNADO, Lisette (Org.). O nome do medo. Rio de Janeiro: Museu de Arte do 

Rio/Instituto Odeon, 2017. 

Livro-catálogo da exposição com textos explicativos, procedimentos de trabalho e 

dezenas de fotos das capas criadas. Disponível gratuitamente em PDF no endereço: 

<http://eavparquelage.rj.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/O-nome-do-

medo_web.pdf>. Acesso em: 7 out. 2018. 

 
 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos alunos.  

Inicialmente, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender elementos históricos e 

sociais relacionadas às roupas, bem como as diversas possibilidades de criação e transformação dessas 

vestimentas. Também se espera que ganhem alguma autonomia para imaginar possibilidades criativas 

em torno da ideia de vestimenta, seja nas artes visuais, seja no teatro.  

Para aferir essas expectativas, sugere-se observar os trabalhos da criação de um projeto de 

“roupa de proteção” e de invenção de uma pequena cena teatral a partir dela. Além disso, é 

importante atentar para as dinâmicas de participação coletiva durante os debates propostos.  

 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir o desenvolvimento dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Cite algumas possibilidades diferentes que o uso e a criação de roupas têm ou já tiveram na 
sociedade. 

2. Comente as experiências de criação artística de roupas vivenciadas nas atividades. 

 

 

http://eavparquelage.rj.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/O-nome-do-medo_web.pdf
http://eavparquelage.rj.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/O-nome-do-medo_web.pdf
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos reconheçam alguns sentidos históricos, culturais e políticos que a roupa 
apresenta, ou apresentou, em contextos diversos, emprestando a ela e ao modo de vestir algo 
além do que um aspecto do cotidiano.  

2. Espera-se que os alunos comentem processo de criação artística de roupas vivenciado no decorrer 
das atividades e reflitam como ele pode envolver aspectos mais profundos, como sentimentos 
pessoais ou coletivos. 


