
Bonecos em tamanho 
natural 
 
A Fila, obra das artistas Gigi 
Manfrinato e Sandra Lee, 
foi exposta em diversas 
unidades do Sesc SP.  
Trata-se de uma sequência 
de bonecos em tamanho 
natural que representam 
diversos tipos de pessoas. 
A interação do público é 
imediata, seja pela situação 
extremamente cotidiana, 
seja pelas expressões das 
personagens tão familiares. 



Outra obra da dupla leva o nome de O Boteco. 
São garçons, senhoras sorridentes, crianças, 
músicos, casais apaixonados, todos dispostos 
em mesas e cadeiras também em tamanho 
real, como se estivessem se divertindo no 
mesmo espaço que os visitantes, ouvindo um 
som e bebendo seus drinks. 



 Recheie uma calça com lençóis, 
encaixe uma jaqueta no encosto de 
uma cadeira e crie um bonecão 
sentado tranquilamente na mesa de 
jantar.  

 Ou use um vestido para fazer uma 
garota com recheio de almofadas e 
um belo chapéu de praia numa 
cabeça de toalha. 

  Blusas com capuz rendem ótimas 
cabeças. É só colocar uma bexiga, ou 
uma bola qualquer. 

 -Mãos de luvas, pés de tênis... 

Proposta de atividade 
 

Nas nossas aulas de artes  
estávamos iniciando a construção 
em madeira. Como não dá para 
fazer marcenaria em casa , 
pensamos em algo possível de 
construir com um material bem 
comum, que todos nós temos: 
roupas! 
Com roupas das pessoas de sua 
casa, construa um boneco em 
tamanho real. 
 

Procure desenvolver formas do 
seu boneco se sustentar.  
 

Você pode usar cabos de vassoura, 
encaixá-los em cadeiras, apoiá-los 
nas paredes. Tudo para que seu 
boneco não fique desmaiado, 
dormindo no sofá. 
Faça fotos com sua obra. Você 
pode dar um nome a ela e criar sua 
história de vida no seu caderno de 
artes. E claro, um belo retrato à 
lápis para ilustrar. 



Cada construção 
apresenta dificuldades 
diferentes, descubra 
formas de encaixar as 
partes, invente meios 
para que seu boneco 
fique nas posições que 
você deseja. É um grande 
jogo de montar, assim 
como nossas construções 
em madeira. Se for 
possível chame alguém 
para trabalhar em 
conjunto, as vezes duas 
cabeças pensam melhor 
do que uma!  


