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Figurino multicultural 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

A história da vestimenta pelo mundo está relacionada a muitas áreas do saber. A roupa que 

vestimos é um resultado da geografia (espaço e clima), das religiões, dos costumes e das noções de 

beleza de cada cultura.  

Objetivos de aprendizagem  

O objetivo desta sequência didática é que os alunos criem figurinos com base em vestimentas 

tradicionais de diversas partes do mundo e realizem um desfile com essas criações. Para isso, esta 

sequência visa explorar três unidades temáticas: artes visuais, teatro e artes integradas. 

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

respectivas habilidades: 

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

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven- 

cionais. 

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. 

Na unidade temática teatro, é explorado o seguinte objeto de conhecimento e a respectiva 

habilidade: 

Processos de criação – (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Na unidade temática artes integradas, são explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Recursos e materiais necessários  

Sala com computadores, lápis preto, lápis de cor, papel sulfite, tesoura com pontas arredondadas, 

barbante, grampeador, tecido não tecido (TNT) de diversas cores, adereços, máscaras, chapéus e ou-

tros itens de vestimenta disponíveis na escola, caixa de som. 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Pesquisando vestimentas, criando croquis 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: na sala de informática, uma dupla por computador 

Introdução: Organização do trabalho (5 minutos) 

Em uma sala com computadores, os alunos devem organizar-se de modo que fique uma dupla 

por computador. O professor pergunta aos alunos por que as pessoas se vestem de modo tão diferente 

pelo mundo. Respostas possíveis estão ligadas ao clima, ao espaço físico, à religião, à cultura, ao gê-

nero e à noção de beleza de cada povo, entre outras. Feito esse levantamento, o professor dirá aos 

alunos que nesta aula eles vão fazer algumas pesquisas sobre vestimentas e figurinos pelo mundo. 

Atividade: Navegando pelo mundo das roupas (20 minutos) 

O professor iniciará a navegação indicando algumas palavras-chave para que os alunos pesqui-

sem, como: 

• figurino ópera de Pequim 

• figurino kathakali 

• quimono japonês tradicional 

• vestimenta Congo 

• vestimenta dos Guarani-Kaiowá 

• vestimenta Europa século XVIII 

• vestimenta medieval 

• vestimenta povos islâmicos 

• desfile SPFW 2017 (a sigla significa São Paulo Fashion Week) 

A cada imagem pesquisada, o professor deve guiar o olhar dos alunos para os elementos artís-

ticos de cada vestimenta, como as cores, as estampas, a textura, as formas do corte, o tipo de tecido 

e os adereços (chapéus, colares, brincos, bolsas, sapatos). 

Se houver tempo, é possível solicitar aos alunos sugestões de temas para pesquisa, dentro do 

campo das vestimentas. É importante deixar clara a diferença entre estes três tipos de vestimentas: 
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• roupas – para o dia a dia. 

• figurino – para peças teatrais e cerimônias. 

• fantasia – para festas. 

O objetivo não é que os alunos decorem esses termos, mas que se habituem à diferença entre eles. 

Encerramento: Elaboração do croqui (15 minutos) 

Uma vez que tiverem entrado em contato com diversos tipos de vestimenta, o professor en-

tregará um papel e uma caneta a cada aluno e pedirá que desenhe um croqui, isto é, um desenho de 

roupa no corpo de uma pessoa. O croqui deverá ser inspirado em um dos exemplos encontrados na 

internet. Cada aluno deve anotar, abaixo do seu croqui, o modelo original que lhe serviu de inspiração. 

Não deve ser uma cópia. 

Essa será a roupa que o aluno tentará produzir na aula seguinte, com materiais encontrados 

em casa e na escola. Caso os estudantes não terminem o croqui em sala, o professor deve solicitar que 

o desenho seja concluído em casa e trazido para a aula seguinte. 

Aula 2 – Confeccionando o croqui 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em uma sala com mesas, pias e instrumentos para a fabricação dos figurinos 

Introdução: Do croqui ao modelo (5 minutos) 

Esta introdução se destina a organizar os alunos e os materiais de forma que façam com que a 

produção aconteça de maneira criativa e estruturada. Nas mesmas duplas da aula anterior, cada aluno 

tentará “produzir” o seu figurino ou vestimenta, usando como base o corpo do colega da dupla. É 

preciso que se disponibilize tecido não tecido (TNT) colorido suficiente para que os alunos possam 

experimentar as diversas formas de amarrá-lo ao corpo.  

Atividade: Mãos nas tesouras (30 minutos) 

A ideia é que, ao longo da aula, os alunos cortem os tecidos e testem no corpo do colega os 

tamanhos e as amarrações. O TNT é preso mais facilmente por grampeador comum do que por cola 

ou barbante. Sugerimos, porém, que o grampeador seja manipulado apenas pelo professor, quando o 

aluno tiver certeza do corte que quer para suas peças de roupa. 

Assim que as peças ganharem forma, elas devem ser adornadas com materiais diversos, como 

folhas secas, galhos, outros pedaços de tecido colorido, lantejoulas, etc., conforme as inspirações da 

aula anterior. 

Encerramento: Preparação para o desfile (5 minutos) 
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O professor informará aos alunos que, na aula seguinte, eles farão um desfile com as vesti-

mentas produzidas. Informará também que eles poderão complementar os figurinos com peças e ade-

reços trazidos de casa, como chapéus, bijuterias, sapatos, gravatas, etc. 

Aula 3 – O dia do desfile 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: cadeiras formando um longo corredor 

Introdução: Ensaiando o desfile, preparando a passarela (10 minutos) 

O professor deve pedir aos alunos que vistam as roupas, aderecem-se com o que foi trazido 

de casa e posicionem-se em uma fila de modo que todos possam desfilar e ser vistos. Pode-se previa-

mente escolher uma música, de preferência instrumental, para animar o ambiente. Maquiagens tam-

bém são bem-vindas para meninos e meninas. A turma combina como será o trajeto do desfile (por 

exemplo: andar na passarela, virar-se de costas, voltar pela mesma passarela).  

Atividade: O desfile (20 minutos) 

Com a música tocando, inicia-se o desfile. É importante estimular as palmas da turma para 

todos os que entram e desfilam. A cada vestimenta, o professor deve comentar (olhando o croqui) 

qual foi a inspiração que o aluno teve e os resultados a que chegou, valorizando sempre a experiência 

e o processo de criação. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Sentados nas cadeiras da passarela, alunos e professor devem conversar sobre a experiência, 

desde os modelos pesquisados nos computadores até o desfile, passando pela confecção. É importante 

conversar sobre o que deu certo (e o que não deu) para cada um, as frustrações e também sobre a 

inspiração para cada peça. É fundamental também retomar a função cultural da roupa. 
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Aferição de aprendizagem  

Ao longo das três aulas, deve ser observada a participação dos alunos nas conversas, nos exer-

cícios de criação e produção dos figurinos e das vestimentas e na execução do desfile. Também devem 

ser verificadas a apreensão e a aplicação dos conceitos, bem como as falas dos alunos ao realizarem a 

leitura de seus trabalhos e dos colegas. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Ao conversar sobre as produções feitas em sala de aula, descobrimos que as vestimentas: 

a) têm relação apenas com o gosto de cada um. 

b) têm relação com os gostos, mas também com a cultura de cada um.  

c) têm relação apenas com a idade de cada um.  

2. Podemos usar os croquis de figurinos principalmente: 

a) na hora de pensar os figurinos das personagens em uma peça teatral. 

b) na hora de pensar com que roupa ir a uma festa. 

c) na hora de definir quais roupas ficam bem ou não em uma pessoa. 

Gabarito das questões 

1. b) têm relação com os gostos, mas também com a cultura de cada um.  

2. a) na hora de pensar os figurinos das personagens em uma peça teatral. 

 


