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A moda inspirada na arte africana 

 

 A designer têxtil Maria Auxiliadora dos Santos Goya Lopes mais 

conhecida como Goya Lopes, nasceu em Salvador/Bahia em 07 de maio de 

1954. Estudou Artes Plásticas na Universidade Federal da Bahia.  

 Goya Lopes na sua profissão de estilista, busca referenciar seu trabalho 

nas raízes africanas. Ela realiza padrões de estampas com personalidade 

própria, tendo um acervo de mais de mil estampas que podem vestir crianças, 

homens e mulheres.  

 A estilista vende em sua loja diversas vestimentas como: vestidos, 

camisetas, camisas, túnicas e turbantes.  

 Observe as imagens: 



Figura 1 - Estampa produzida por Goya Lopes

 

Figura 2- Estampa produzida por Goya Lopes. 

 

 

                                     

LEIA ATENTAMENTE! 

 

Observe as estampas produzidas pela artista Goya Lopes. O que você 

vê? 

Pensando no que você observou, vamos produzir a nossa atividade: 



 Em um papel, desenhe o contorno de uma camiseta. Se preferir, pode 

desenhar outro modelo de vestimenta, por exemplo, uma calça, um shorts, ou 

até mesmo um agasalho. Procure utilizar o maior espaço possível da sua folha 

(desenhe grande), faça o desenho utilizando o lápis grafite (lápis de escrever), 

pois se errar consegue apagar. Não podemos desperdiçar nossos materiais.   

Segue um modelo de camiseta.  

 

Depois de realizado o desenho da vestimenta, pense no tipo de forma que 

Goya Lopes utilizou para realizar suas estampas. Agora, pense em 

possibilidades, e desenvolva a sua própria estampa na sua roupa desenhada. 

Use sua criatividade! Após finalizar o desenho da estampa, pinte como quiser.  

 

✔ O que fazer quando terminar a atividade? 

Todos os alunos deverão guardar a atividade em casa, pois usaremos na 

escola quando estivermos juntos! 

 Guardem as atividades de artes juntas, e organizadas por data.   

 Quem tiver acesso à internet, deverá enviar uma fotografia do desenho 

para o e-mail: flaminio.lab@gmail.com  

Observe direitinho o endereço do e-mail e escreva corretamente, pois se 

estiver errado o professor não receberá a atividade.  

 

*Atividade adaptada do livro Projeto Presente Arte- MANUAL DO PROFESSOR. 

 

 

Atenção: Peça ajuda para seu responsável! 

Antes de enviar, certifique-se que a foto está bem nítida. Tente enquadrar bem o seu 

desenho! 

No assunto do e-mail deverá conter: 

Arte africana - Nome do aluno e a turma. 

mailto:flaminio.lab@gmail.com


 

 


