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Pintura corporal indígena e identidade 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência propõe a apreciação de pinturas corporais dos povos Canela Apanyekrá e 

Asurini-Xingu. Nas atividades, os alunos são convidados a produzir grafismos inspirados nas culturas 

indígenas que foram apresentadas, relacionando práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 

cultural e social.  

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes com os 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 as habilidades 

indicados abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os grafismos indígenas como prática artística relacionada à vida em 
comunidade.  

• Produzir tinta usando pigmentos naturais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

 
Artes visuais Contextos e práticas 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes 
estilos visuais, contextualizando-os no tempo 
e no espaço. 

Artes integradas Contextos e práticas 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas 
às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, 
estética e ética. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Grafismos dos povos Canela Apanyekrá e Asurini-xingu 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras em meia lua ou em roda.  

Recursos e/ou material necessário: fotografias (projetadas ou impressas) de pinturas corporais dos povos Canela-

Apanyekrá e Asurini-Xingu. 

Imagem de pinturas corporais do povo Canela-Apanyekrá. Disponível em: 

<https://img.socioambiental.org/d/283098-1/canela_27.jpg>. 

Acesso em: 24 out. 2018. 

Imagens de pinturas corporais do povo Asurini-Xingu. Disponível em: 

<https://cpalexandria.files.wordpress.com/2012/04/pinturacorporal.jpg>. 

Acesso em: 24 out. 2018. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Comece a aula conversando com os alunos sobre pinturas corporais realizadas por povos 

indígenas no Brasil. Pergunte a eles se já viram ou fizeram esse tipo de pintura, conduzindo-os a um 

momento em que falem sobre suas experiências em relação a esse tipo de manifestação.  

Atividade 2: Apreciação da pintura corporal do povo Canela Apanyekrá (20 minutos) 

Em seguida, mostre a eles a imagem das pinturas corporais feitas pelo povo Canela 

Apanyekrá, contidas nos links dos Recursos e/ou materiais necessários para esta aula. Diga que esse 

povo vive no estado do Maranhão, próximo ao rio Corda e à cidade Barra do Corda, e conduza a 

conversa utilizando as seguintes perguntas: 

• “Com qual tipo de tinta vocês acham que essas pinturas foram feitas?”. Guie a conversa 
para que seja um momento em que os alunos levantem hipóteses sobre o material 
utilizado na pintura. Diga que o povo Canela Apanyekrá produz suas próprias tintas com 
materiais naturais. Nesse caso, a pintura foi feita com a semente do urucum. 

• “Como são as formas das pinturas?” Conduza a conversa para a forma assumida pela 
pintura. Estabeleça um momento no qual os alunos a descrevam, de modo que utilizem 
um vocabulário próprio da geometria. É importante atentem para as retas, os ângulos, as 
partes do corpo pintadas, as não pintadas, etc.  

• “Por que vocês acham que eles estão pintados?”. Guie a conversa de modo que seja um 
momento em que os alunos levantem hipóteses sobre a razão do uso da pintura corporal 
por esse povo indígena. Para ampliar a discussão, utilize a pergunta “Em que situações os 
não indígenas costumam se pintar?”, refletindo com os alunos sobre o uso da pintura na 
cultura ocidental. 

Explique que essas pinturas também podem ser chamadas de grafismos: uma forma de 

comunicação escrita utilizada por determinado povo, por meio de representações gráficas. Comente 

que essa pintura indica um ritual de iniciação e, portanto, a pintura assume uma função social, 

trazendo um significado objetivo para os outros membros da aldeia em relação àqueles indivíduos.  

https://img.socioambiental.org/d/283098-1/canela_27.jpg
https://cpalexandria.files.wordpress.com/2012/04/pinturacorporal.jpg
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Atividade 3: Pintura corporal do povo Asurini-Xingu (20 minutos) 

Mostre, então, as fotografias dos grafismos do povo Asurini-Xingu. Explique que eles habitam 

a margem direita do rio Xingu, no estado do Pará. Conduza, então, outra conversa utilizando as 

seguintes perguntas: 

• “Com qual tipo de tinta vocês acham que esses grafismos foram feitos?” Conduza a 
conversa de modo que seja um momento em que os alunos levantam hipóteses sobre o 
material utilizado na pintura. Diga que o povo Asurini-Xingu também produz seus 
pigmentos a partir de elementos colhidos na natureza, como o jenipapo, utilizado para as 
pinturas contidas na fotografia. 

• “Como são os grafismos produzidos por essas pessoas?” Guie a conversa de modo que 
seja um momento em que os alunos descrevam as pinturas feitas pelo povo Asurini-
Xingu.  

Esclareça que os grafismos do povo Asurini apresentados têm muitos detalhes, repletos de 

linhas retas, curvas, elípticas, entrecruzando-se por meio de diversos ângulos. Conte que homens e 

mulheres têm os corpos decorados com grafismos para indicar a posição que ocupam na organização 

social do grupo, e que a divisão dos grafismos no corpo varia entre homens e mulheres, sendo o das 

mulheres dividido verticalmente e dos homens horizontalmente. O desenho nos ombros informa 

sobre sua participação em atividade guerreira e nas mulheres aponta o desenvolvimento biológico e 

social. 

Por fim, comente que, na próxima aula, os alunos vão criar seus próprios grafismos utilizando 

uma tinta feita com terra por eles mesmos. Para isso, como tarefa de casa, peça que coletem meio 

copo de terra limpa, de uma cor que achem interessante, e tragam para a aula. 

 

Aula 2 – Grafismos com tinta feita de terra 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em roda, com as mesas agrupadas no centro da sala, formando uma grande mesa 

coletiva.  

Recursos e/ou material necessário: câmera fotográfica ou celular com câmera para registro, terras argilosas de 

diferentes tonalidades (podendo ser coletadas em locais com barrancos ou até mesmo compradas em lojas de 

jardinagem), água, cola branca, peneiras, colher ou palito de madeira, folha de papel sulfite tamanho A3, pincéis finos e 

potes de plástico para a mistura das tintas. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Comece a aula retomando os assuntos da aula anterior: pergunte aos alunos o que lembram 

a respeito das imagens que viram e da conversa que tiveram sobre as pinturas corporais. Procure 

ressaltar, por meio das falas dos estudantes, que, nessas culturas indígenas, o uso da pintura é parte 

da vida social desses povos, indicando rituais e papéis sociais. Retome também os materiais naturais 

usados pelos povos indígenas, como o urucum e o jenipapo.  
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Atividade 2: Produção de tinta com terra (25 minutos) 

Em seguida, explique que, nesta aula, os alunos vão produzir suas tintas utilizando a terra 

como pigmento natural. Antes de começarem a atividade, demonstre como produzir tinta com esse 

material: passe um pouco de terra na peneira, separando os grãos mais grossos e obtendo um pó 

fino. A seguir, em um pote de plástico, faça uma mistura de água com cola branca, usando duas 

partes de cola para três partes de água. Depois, coloque a terra peneirada aos poucos nesse pote e 

vá mexendo com uma colher ou palito de madeira, até a mistura adquirir a consistência homogênea 

de uma tinta guache. É importante misturar bem. Depois de fazer a demonstração, peça à turma que 

forme grupos de três ou quatro alunos e que cada grupo produza um pigmento diferente, cada um 

com um tipo de terra. Ao finalizarem a produção da tinta, peça que coloquem os potes de tinta ao 

centro da mesa para que todos da sala possam compartilhar.  

Então, peça aos alunos que experimentem fazer seus próprios grafismos sobre a folha de 

papel A3, utilizando pincéis de cerdas finas. Antes, retome o que é um grafismo: um modo de escrita 

que tem valor social para um povo. Sendo o grafismo uma forma de comunicação, é importante que 

os alunos também criem o contexto para o qual esse grafismo seria usado sobre o corpo.  

Deixe as imagens da aula 1 disponíveis para que todos possam consultá-las quando 

quiserem. Faça com que esse seja um momento em que os alunos se sintam à vontade para produzir, 

podendo criar quantos grafismos quiserem, utilizando todas as tintas produzidas.  

Atividade 3: Apreciação dos grafismos (15 minutos) 

Ao final da atividade, organize os grafismos em um lugar da sala onde todos possam ver e 

oriente a apreciação dos trabalhos. Peça que apresentem os trabalhos feitos, explicando o contexto 

para o uso dos grafismos que criaram e pergunte o que acharam do uso da tinta de terra. Reserve o 

final da aula para a limpeza da sala e dos materiais utilizados. Não se esqueça de fotografar os 

grafismos para registrar a atividade e peça aos estudantes que guardem uma cópia das imagens em 

seus portfólios.  

 

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 como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os alunos identifiquem e reconheçam as pinturas corporais realizadas pelos povos 
indígenas brasileiros como práticas artísticas relacionadas aos diferentes aspectos da 
vida social dos grupos.  

• que os alunos explorem a prática dos grafismos, atribuindo significados sociais a suas 
próprias composições. 
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Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

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

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes 

souberam identificar o valor social das pinturas corporais dos povos indígenas? Exploraram em 

composições gráficas essa manifestação artística? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com as 

próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os 

dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é um grafismo? 

2. Cite uma função das pinturas corporais das culturas indígenas estudadas. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos compreendam que grafismos podem ser uma forma de comunicação 
escrita, utilizada por determinado povo. 

2. Espera-se que os estudantes identifiquem que as pinturas corporais para os povos indígenas 
estudados podem indicar ritual ou posição que um indivíduo ocupa no grupo. 


