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Cestaria do grupo indígena kuripako 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe-se apresentar aos estudantes objetos do povo indígena 

brasileiro kuripako, produzidos com a técnica do trançado, considerando sua importância cultural 

e econômica. Nas atividades, os estudantes vão experimentar produzir um cesto com varetas feitas 

de jornal. 

A indicação do povo kuripako ao longo desta sequência é apenas uma sugestão. Você pode 

selecionar fontes com as quais tenha mais familiaridade ou com as quais se identifique mais e 

adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o encaminhamento 

de acordo com os objetivos e a habilidade indicados abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os cestos produzidos pelos Kuripako e identificar sua relevância cultural e 
econômica. 

• Explorar a prática do trançado por meio de uma produção com varetas feitas de jornal.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

 
 
 
Artes visuais Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das 
artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de 
artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais 
e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 
e o repertório imagético. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A cestaria kuripako 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula.  

Organização dos estudantes: aula expositiva, organizados em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: imagens digitais ou impressas de cestaria do grupo kuripako.  

Reproduções impressas ou projetadas: processo de fabricação da cestaria kuripako. 

Links para imagens do processo de fabricação da cestaria kuripako:  

• Imagem do arumã na mata (Imagem 1) 

www.artebaniwa.org.br/img/aruma1.jpg  

Acesso em: 25 jul. 2018.  

• Imagem do talo do arumã (Imagem 2) 

www.artebaniwa.org.br/img/aruma2.jpg  

Acesso em: 25 jul. 2018.  

• Imagem da extração do talo do arumã (Imagem 3)  

www.artebaniwa.org.br/img/aruma2b.jpg  

Acesso em: 25 jul. 2018.  

• Imagem do arumã sendo descascado (Imagem 4) 

https://img.socioambiental.org/d/278646-1/icana_2.jpg  

Acesso em: 25 jul. 2018.  

• Imagem do trancamento das fibras do arumã (Imagem 5) 

https://img.socioambiental.org/d/278718-1/icana_12.jpg 

Acesso em: 25 jul. 2018.  

• Imagem de cesto arumã (Imagem 6) 

www.artebaniwa.org.br/img/tipos1urutu.jpg  

Acesso em: 25 jul. 2018.  

Atividade 1: Sensibilização do uso da fibra em processos manuais (15 minutos) 

Comece a aula perguntando aos estudantes se já tiveram algum contato com objetos 

produzidos com a técnica do trançado de fibras. Pergunte também se já viram objetos feitos de palha 

ou outras fibras naturais, como chapéus, cestos, abanos ou peneiras.  

Em seguida, comente que muitas culturas possuem técnicas semelhantes ao do 

entrelaçamento das fibras para produzir diversos objetos. Diversos povos indígenas brasileiros 

produzem objetos com o trançado de fibras vegetais. Explique que os Kuripako utilizam a fibra para 

produzir utensílios como cestos e outros recipientes. Esse povo faz parte de um grupo maior, 

chamado Baniwa, termo utilizado para designar todos os povos indígenas de língua aruak.  

Atividade 2: Cestaria kuripako (25 minutos) 

Apresente o processo empregado pelos Kuripako na produção de cestos. Mostre as imagens 

do arumã, planta que é a matéria-prima para a confecção de tais objetos (imagens 1 e 2). Explique 

que se colhe o caule do arumã, que tem uma forma cilíndrica, lisa e reta, semelhante à do bambu 

(Imagem 3). Em seguida, o arumã é desfiado (Imagem 4), para então ser trançado. Mostre a Imagem 

5, em que se exibem os cestos já prontos. Comente que nesse povo, tradicionalmente, a atribuição 

de fazer os cestos, assim como outros objetos, é dos homens da aldeia.  

http://www.artebaniwa.org.br/img/aruma1.jpg
http://www.artebaniwa.org.br/img/aruma2.jpg
http://www.artebaniwa.org.br/img/aruma2b.jpg
https://img.socioambiental.org/d/278646-1/icana_2.jpg
https://img.socioambiental.org/d/278718-1/icana_12.jpg
http://www.artebaniwa.org.br/img/tipos1urutu.jpg
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Complemente a explicação dizendo que as fibras do arumã são trançadas de acordo com as 

dimensões do objeto e que o modo de trançar varia conforme sua finalidade. Por fim, acrescente a 

informação de que, em alguns casos, são usados corantes naturais, como o urucum e o jenipapo, 

para colori-las. 

Ao final da exposição, mencione que o comércio tradicional e eletrônico de trançado gera 

dinheiro para os Kuripako, o que ajuda na subsistência deles e de outros povos Baniwa.   

Caso alguém da turma tenha contato com a produção de objetos utilizando a técnica do 

trançado – seja em palha, tecido ou outros materiais –, peça que compartilhe essa experiência com 

os colegas e informe os materiais empregados, os motivos (desenhos), os tipos de fibra, a origem 

desse conhecimento, as memórias, etc. 

Ao final da conversa, informe aos estudantes que na aula seguinte eles vão produzir cestos 

ou outros objetos com folhas de jornal. Peça, portanto, que tragam jornal velho de casa. 

 
Aula 2 – Confecção de fibras para a produção de objetos 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: roda de conversa. Trabalho coletivo, com a sala arrumada do modo que considerar mais 

adequado: usando parte das carteiras ao centro, uma ao lado da outra, formando uma mesa grande ou usando o chão 

como base de apoio.  

Recursos e/ou material necessário: folhas de jornal, tesoura de pontas arredondadas, cola branca, pincel, tinta guache, 

rolinho e câmera fotográfica ou celular com câmera para registro.   

Atividade 1: Roda de conversa (15 minutos) 

Comece a aula retomando o assunto da aula anterior. Incentive os estudantes a falar sobre o 

conteúdo de que se lembram. Enfatize que a cestaria, sendo parte da cultura dos Kuripako, ajuda a 

manter financeiramente a própria prática. Conte que muitas práticas desse povo deixaram de existir 

ao longo do tempo. Então, guie uma conversa a respeito da manutenção e das modificações das 

tradições culturais, utilizando as seguintes perguntas: 

• “Por que algumas tradições deixam de existir?” Conduza a conversa de modo que os 
estudantes se sintam à vontade para levantar hipóteses a respeito da manutenção e da 
mudança de práticas culturais. Esclareça que as tradições se criam em virtude de alguma 
necessidade, em geral ligada à sobrevivência; se ela deixa de existir ou se outro modo a 
substitui com mais eficiência, em geral o modo mais antigo é abandonado. Explique que 
muitos fatores contribuem para a manutenção e para a mudança. No caso dos povos 
indígenas um fator importante é o contato com outras culturas indígenas e branca 
ocidental. 

• “Criem hipóteses para a manutenção da prática da cestaria, mesmo com o contato com 
outras culturas.” Procure mostrar que em muitas atividades comunitárias se utiliza esse 
tipo de utensílio e que a necessidade de seu uso na vida cotidiana provavelmente 
favoreceu sua manutenção, ainda que essa prática tenha sofrido muitas alterações. 
Complemente a explicação informando que o comércio dos cestos também é um fator 
que favorece sua manutenção.  
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Atividade 2: Produção de varetas (25 minutos) 

Em seguida, diga aos estudantes que eles vão produzir um objeto com a técnica do trançado, 

usando folhas de jornal no lugar do arumã. Antes, porém, explique que eles devem realizar uma 

atividade preliminar: a confecção de varetas de jornal.  

Antes de entregar jornal, tintas, pincéis, tesoura e cola para os estudantes, mostre como 

produzir as varetas: 

• Posicione verticalmente a folha de jornal sobre uma mesa ou no chão.  

• Divida a folha verticalmente em três partes iguais. 

• Faça duas dobras no jornal aberto e use a tesoura para cortá-la em três partes, obtendo 
tiras de aproximadamente 20 centímetros de largura.  

• Posicione a tira na diagonal e comece a enrolar pela ponta menor. É importante que a 
vareta resulte firme e que seja enrolada o mais fina possível. 

• Com cola branca, fixe a ponta para que não desenrole.  

• Com a tinta guache, pinte as varetas com cores à escolha dos estudantes.  

• Reserve um canto da sala para a secagem das varetas.  

Peça aos estudantes que façam cerca de 90 varetas, que serão usados na produção dos 

cestos na aula seguinte.  

Reserve o final da aula para recolher a sujeira e limpar mesas e pincéis. 

Lembre os alunos de fotografar o processo e de guardar o registro no portfólio e anote em 

seu diário de bordo o encaminhamento desta aula.  

 

Aula 3 – Produção de cestos 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: trabalho em grupo. As carteiras podem ser organizadas de modo que formem três mesas 

grandes, com espaço amplo de circulação ao redor, ou uma única mesa para todos os grupos. 

Recursos e/ou material necessário: 90 varetas de jornal confeccionadas na aula 2; cola branca, tesoura com pontas 

arredondadas e câmera fotográfica ou celular com câmera para registro. 

 

Atividade 1: Roda de conversa (10 minutos) 

Comece a aula lembrando da produção das varetas de jornal na aula passada. Peça aos 

estudantes que falem sobre esse processo. Recorde a ideia de produzir cestos, usando a técnica de 

trançar fibras, realizada pelo povo kuripako. Informe que, nesta aula, eles vão aprender como 

construir os próprios cestos.  
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Atividade 2: Produção de cestos (30 minutos) 

Peça que formem três grupos. Antes de entregar 30 varetas de jornal a cada grupo, para a 

produção dos cestos, mostre como construir a base: 

• Coloque cinco varetas dispostas lado a lado sobre a mesa.  

• Trance outra vareta no primeiro terço das cinco varetas em direção oposta.   

• Ao entrelaçar a próxima vareta, comece a tecer de modo inverso da anterior. Se, na 
vareta anterior, o entrelaçamento foi realizado por cima da vareta vertical, entrelace a 
próxima por baixo. 

• Repita o processo até posicionar quatro varetas em sentido contrário. A área de 
entrelaçamento das varetas deve ficar centralizada, deixando grandes sobras em todas 
as laterais. 

• Neste momento, a composição apresenta um trançado no centro formando uma cruz. 
Com a vareta de uma das pontas, comece a tecer em formato de caracol o fundo do 
cesto, entrelaçando-a por todas as outras varetas (horizontais e verticais). Passe-a por 
cima da primeira, embaixo da segunda, por cima da terceira, e assim por diante.  

• Teça até adquirir o tamanho desejado da base do cesto. Caso as varetas fiquem 
pequenas para continuar tecendo, encaixe outra vareta para dar continuidade. Use cola 
branca para ajudar a fixar uma vareta na outra. 

• É importante ajustar as varetas para que fiquem bem próximas entre si, sem deixar 
grandes espaços entre elas.  

Em seguida, peça aos estudantes que comecem a produzir a base de seus cestos. Acompanhe 

a produção. Ao final, demonstre como tecer as paredes dos cestos:  

• Pressione as varetas tecidas a fim de direcioná-las para cima. 

• Continue tecendo, utilizando a vareta principal. Construa a parede do cesto ao redor do 
fundo. Sempre as pressione para cima, deixando a parede no formato que desejar. 

Acompanhe a tessitura das paredes e peça que avaliem a altura em relação ao número de 

varetas de que dispõem. Preste atenção nas dúvidas e dificuldades dos estudantes nessa produção. 

Ao alcançarem a altura desejada, auxilie no arremate e no corte das sobras. 

Antes de terminar a aula, converse com os estudantes sobre a produção de cestos realizada. 

Verifique se eles ficaram satisfeitos com a própria produção e pergunte em quais contextos 

poderiam empregar o objeto produzido.  

Lembre os alunos de fotografar a atividade e de guardar o registo no portfólio e anote em 

seu diário de bordo o encaminhamento desta aula.  
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes identifiquem a cestaria indígena do povo Kuripako, segundo sua 
importância cultural e econômica; 

• que os estudantes tenham experimentado a prática da produção de cestos com varetas 
de jornal por meio da técnica do trançado; 

• que os estudantes sejam capazes de avaliar criticamente as próprias produções. 

Para isso, durante a sequência didática, o professor deve guiar suas observações por meio 

das seguintes perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; 

“Prestaram atenção nas instruções das atividades?”; “Respeitaram a produção dos colegas?”; 

“Conheceram o modo de produção de cestos do povo kuripako?”; “Experimentaram a prática da 

cestaria com varetas de jornal? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com as próprias produções?”; 

“Usaram os conceitos apresentados em sala para observar os próprios trabalhos e o dos colegas?”; 

“Quais foram as principais dificuldades encontradas nesta sequência?”; “O que os estudantes fizeram 

para superá-las?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. De que modo a prática da cestaria é importante para o povo kuripako?  

2. Mencione alguma dificuldade técnica ao produzir o cesto e o que foi feito para superá-la.  

3. Você ficou satisfeito com o resultado? 

 

Gabarito das questões 

1. É desejável que os estudantes se recordem da importância cultural e econômica da cestaria para 
o povo kuripako. Eles podem ainda completar a resposta relacionando a manutenção dessa 
prática a alguma contingência cotidiana, mesmo após o contato com outras culturas.  

2. Deixe os estudantes à vontade para falar das dificuldades. Valorize os relatos, mostrando que 
todos passam por dificuldades; o mais importante é conseguir enfrentá-las para superá-las.  

3. Procure valorizar as conquistas individuais e coletivas que ocorreram no processo e mostre como 
elas se apresentam na produção dos grupos. 


