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A seguir colocamos as propostas 

criadas pela Equipe de Arte adaptadas 

para envio através de um PDF e que 

possa ser realizada sua impressão 

 

Essas bandeiras são da artista Adrianna eu. Sim, já no nome a artista quis nos 

deixar uma "provocação", uma brincadeira para cada um de nós começarmos a 

pensar em identidade e como provocamos sentimentos de reflexão nos outros. 

 

Adrianna eu - "Pequenas imensas bandeiras", 2020.  

 

Adrianna eu havia iniciado essa série de bandeiras antes da quarentena. Mas 

esta última, onde há escrito "Depois jamais será como antes" é uma reflexão 

desse momento que vivemos.  

ATIVIDADE 1- Qual seria a mensagem de sua bandeira? O que seria legal 

sinalizar? Crie sua bandeira ou mensagem e envie para nós uma 

fotografia! 

 

 

 

 

 

 



Leia agora a história “A Infinita Fiadeira” do escritor moçambicano Mia 

Couto e se inspire para a realização das atividades com fios, tecidos e 

bordados! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2- Imagine como seriam as teias artísticas da aranhinha 

fiadeira da história e crie um desenho de uma teia bem diferente, com 

muitas linhas entrelaçadas! Escolha somente duas cores para o seu 

desenho, mas use também diferentes tonalidades, como por exemplo: 

vermelho e laranja, vermelho claro e escuro, laranja claro e escuro. Use 

materiais variados como lápis de cor, canetinhas e giz de cera. Depois, 

tire uma foto do seu desenho e nos envie! 

 

 

 

 

 

 

 

A aranha, aquela aranha, era tão única: não parava de fazer teias! 

Fazia-as de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão: 

ela fazia, mas não lhes dava utilidade. 

 O bicho repaginava o mundo. 

 Contudo, sempre inacabava as suas obras. 

 Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só 

ganhavam senso no rebrilho das manhãs. 

 E dia e noite: dos seus palpos primavam obras, com belezas de 

cacimbo gotejando, rendas e rendilhados. 

 Tudo sem fim nem finalidade. 

 Todo bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções: lençol 

de núpcias, armadilha de caçador. 

 Todos sabem, menos a nossa aranhinha, em suas distraiçoeiras 

funções. 

 Para a mãe-aranha aquilo não passava de mau senso. 

 Para que tanto labor se depois não se dava a indevida aplicação? 

 Mas a jovem aranhiça não fazia ouvidos. E alfaiatava, alfinetava, 

cegava os nós. Tecia e retecia o fio, entrelaçava mais e mais teia. Sem 

nunca fazer morada em nenhuma. 

 Recusava a utilitária vocação da sua espécie. 

 -Não faço teias por instinto. 

 -Então, faz porque ? 

 -Faço por arte. [...] 



O artista visual JOÃO MODÉ criou 

uma obra de arte itinerante e 

interativa que deu o nome de 

“Projeto Redes”. A obra é uma 

escultura orgânica e colaborativa, 

composta de linhas de diferentes 

materiais, que vai sendo construída a 

partir da participação do público.  

 

  

Veja imagens do 
trabalho criado em 
diferentes lugares da 
cidade: 
 
 

 
 

ATIVIDADE 3- Que tal a gente experimentar de criar também uma trama de 

fios em nossa casa, inspirados na obra deste artista? 

Junte algumas cadeiras como suporte para amarrar os fios e comece a criar 

sua trama! Utilize linhas de costura, lãs, barbantes ou até tecidos amarrados e 

comece a entrelaçar! Crie as tramas amarrando as linhas de um lado para o 

outro e convide sua família para participar também. Lembre-se que essa é uma 

obra coletiva que convida a participação de todos e todas. Depois fotografe sua 

“Rede” e nos envie. Vamos adorar ver a criação de vocês! 

 

 

 

 

 

 

 



MARIANA GUIMARÃES é 

uma artista, educadora e 

pesquisadora que tem a 

arte com fios como poética 

de seus trabalhos.  Nesta 

obra, Fio_ação, a artista 

criou um vídeo-performance 

com sua filha, onde as duas 

se entrelaçam a partir de 

um fio (há um link de 

acesso em nosso padlet).  

Fio_ação 

Vídeo performance realizado durante a pesquisa de campo no sertão de Minas 

Gerais. Riachinho–MG Mariana Guimarães e Rosa Guimarães 

ATIVIDADE 4- Se inspire no trabalho da artista e invente gestos e 

movimentos onde você brinque e se entrelace com algum fio, que pode 

ser uma corda, barbante, lã ou algum outro material. Você pode fazer 

sozinho ou convidar alguém da sua família para criar com você. Grave um 

vídeo de sua performance e nos envie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



O grupo Matizes Dumont é formado por integrantes de 

uma família de Pirapora, Minas Gerais, que se dedica 

há mais de 30 anos ao bordado espontâneo, feito a 

mão, como linguagem artística, sem formas ou padrões 

preconcebidos. 

Inspiram-se na natureza e na diversidade da cultura 
brasileira , criando imagens de profunda delicadeza. 

 

Essa é a família Dumont 

Link disponível no padlet: 

https://www.matizesdumont.com/pages/colecoes-

matizes-dumont 

 

Observe a imagem acima.  

ATIVIDADE 5 - Passeie com olhar sobre ela deixando que sua imaginação 

navegue por cores, formas e linhas. A seguir pense nas seguintes questões: 

O que está acontecendo aí?  Você consegue criar uma história a partir 
dessa imagem?  Onde se passa? Quem participa? Que título teria? Você 
pode nos contar essa história, enviando um desenho, uma pintura, um 
texto , video ou audio 
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