
 

A arte de vestir 

A maneira como você se veste, as cores, os tecidos e os modelos de roupa que você usa 

mostram um pouco sobre sua personalidade. A arte está em todos os lugares, até mesmo no 

vestuário. Você já parou para pensar nisso? 

Sabe-se que, na Pré-História, as pessoas criavam suas roupas com peles de animais, para se 

proteger do frio. Com o passar do tempo, vestir-se passou a ser uma arte, porque representa 

a cultura, o gosto e a época em que se está vivendo. 

 

Trajes que retratam a moda do passado 

Em cada período da história, existe uma forma de se vestir. Observe a obra 

ao lado – Retrato da duquesa de Alba, Francisco de Goya. Perceba a 

diferença entre aquela época e os dias atuais. 

Leitura de imagem  

 Como a mulher está vestida? 

 Quais os adereços, os detalhes, que a mulher está usando? 

 Como é a expressão da mulher? 

 

A vestimenta de acordo com a cultura 

Também estudamos que as formas de se vestir podem mudar de acordo com a cultura. 

Como vimos os monges budistas, na Tailândia, usando togas, que são roupas de cor 

laranja amarradas por uma faixa na cintura. E também os massais, povo africano que 

para se vestirem usam tecidos de cores brilhantes chamados de rubeka e também a 

namuka, que são sandálias feitas por eles. 
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A Mona Lisa está sempre na moda. 

Mona Lisa é um dos retratos mais famosos 

do mundo. Foi pintado há mais de 500 anos 

pelo italiano Leonardo da Vinci (1452-1519). 

A obra Mona Lisa foi tão importante que 

muitos artistas quiseram representá-la, cada 

um do seu jeito. 

1 - Faça uma releitura da Mona Lisa. 

Complete o que está faltando, acrescente 

acessórios, modifique cores, deixe-a bem 

original! 

 

 

Sandália Havaianas: uma criação brasileira 

A inspiração surgiu por meio das sandálias japonesas zori, feitas de palha de arroz. Por esse 

motivo, aparecem os grãos na sola de borracha. O produto foi criado em 1962 por uma 

empresa brasileira e o nome refere-se ao Havaí, que remete a sol e mar. Por existirem aqui 

praias e locais quentes, seria uma sandália interessante e adequada ao nosso país. Começou 

como um produto popular e, hoje, a sandália é considerada fashion, o que significa “estar na 

moda”.  

2 - Pinte e ilustre a sandália ao lado com suas cores preferidas. Tema: Fique em casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tecidos para diferentes temperaturas 

 

       A maioria das roupas é feita de tecidos e com o tempo eles foram ficando mais leves, 

confortáveis, coloridos e resistentes. Os tecidos podem ser feitos utilizando fibras naturais 

(algodão, lã, seda) ou artificiais, criados pelo homem (acrílico e nylon). Constantemente 

surgem novos tecidos com texturas coloridas e criativas. Textura é a aparência de cada 

superfície. Podemos diferenciá-la pela visão e pelo tato, percebendo formas, cores e linhas 

que se repetem. 

       Observe em seu armário as diferentes texturas das roupas, feche os olhos e toque-as 

para perceber melhor essas diferenças. 

       3 - Escolha uma camiseta que você tenha em casa e tente reproduzir a estampa e as 

cores da sua camiseta na imagem abaixo. Depois de pronta, coloque uma ao lado da outra e 

veja como ficou!  

 

 


