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Pintando com tintas caseiras 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

O teatro trabalha com a perspectiva da transformação de si, e sua origem está muito ligada a 

ritos e festas. Esta sequência propõe a realização de uma festa em que será usada pintura corporal 

feita com tintas naturais. 

Objetivos de aprendizagem 

A pintura corporal constitui o foco de exploração nesta sequência didática. A pintura corporal 

indígena foi referência para desenvolver a proposta. Outras formas de pintura corporal, entretanto, 

podem ser usadas, como a maquiagem e a tatuagem. 

Para isso, esta sequência visa explorar, na unidade temática artes visuais, os seguintes objetos 

de conhecimento e sua(s) respectiva(s) habilidade(s): 

Elementos da linguagem -- (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visu-

ais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades -- (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convenci-

onais. 

Processos de criação -- (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade e (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1: barbante, prendedores de roupa, canetinha (canetas hidrográficas), giz de cera, papel kraft 

com 1,5 metro de altura e tesoura sem pontas. 

Aula 2: materiais diversos para a fabricação de tintas naturais (a lista completa consta na orientação 

da aula), toalhas plásticas ou tecido não tecido (TNT) para proteger as carteiras, potes plásticos para 

as tintas (também pode ser usada uma cartela de ovos para cada aluno) e papel toalha para remoção 

da tinta do corpo. 

Aula 3: papel toalha para remoção da tinta do corpo. 
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Referências para pintura corporal 

Fotografias e informações 

Body art. Disponível em: <www.resumoescolar.com.br/artes/pintura-corporal>, 

<www.revistacapitolina.com.br/body-art-pintura-corporal>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

Grupo indígena dos Xikrin (tópico Organização social, Outras leituras: “A pintura corporal e a arte grá-

fica”). Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/povo/xikrin-mebengokre>. Acesso em: 14 

nov. 2017. 

Arte Kusiwa – povos indígenas Wajãpi. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/54>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

Povo indígena Kadiwéu. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kadiweu/266>. 

Acesso em: 14 nov. 2017. 

Ópera de Pequim. Disponível em: <www.pekingopera.eu/pekingopera-pt.html>. Acesso em: 14 nov. 

2017. 

Tinta caseira 

<https://pt.wikihow.com/Fazer-sua-Pr%C3%B3pria-Tinta-Facial>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O que é pintura corporal? 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

 

Introdução: Tempestade de ideias sobre pintura corporal (15 minutos) 

O professor organiza os alunos em círculo e, para introduzir o tema pintura corporal, pergunta: 

“Nós pintamos nosso corpo?” e “Quem pinta o corpo?”. Com essas perguntas, os alunos poderão che-

gar a conclusões que abrangem desde a maquiagem e a tatuagem até pinturas corporais indígenas e 

de outras culturas. Em seguida, o professor mostra fotos (impressas ou em slides) que demonstrem 

uma grande variedade de formas de pintura corporal, das mais cotidianas até as artísticas, como a 

body art. Na seção Referências para pintura corporal, há links que se referem a fotos de pintura cor-

poral de povos indígenas do Brasil e da Ópera de Pequim, da China, e à body art. É importante os 
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alunos compreenderem que a pintura corporal está presente em muitas culturas, apesar das diferen-

ças da função (significado) e da forma como são feitas. 

 

Atividade: O corpo pintado (15 minutos) 

Com base nas fotos mostradas, o professor pede aos alunos que se organizem em grupos com 

cinco integrantes e façam, no papel kraft, esta atividade: um aluno deita sobre o papel kraft, os outros 

desenharão sua silhueta. Depois, com canetinhas e giz de cera, eles pintarão a silhueta desenhada de 

forma bastante livre, como se estivessem “maquiando”, “tatuando” e “pintando” o corpo do colega, 

inspirados pelas fotos, em especial as dos povos indígenas. No final, recortam a silhueta do papel kraft. 

 

Encerramento: Varal de silhuetas (10 a 15 minutos) 

Com barbante e prendedores de roupa, o professor organiza um varal para pendurar as silhu-

etas, de modo que fiquem em pé. Em seguida, pede aos alunos que passeiem por entre elas e obser-

vem as semelhanças e as diferenças entre a produção de seu grupo e a dos demais. O professor deve 

promover uma conversa a respeito das produções e estimular os alunos a verbalizar o que foi obser-

vado. 

Os desenhos de silhuetas devem ser guardados para ser usados na aula 3. 

Após a conversa, o professor informa aos alunos que, na próxima aula, eles vão preparar tintas 

para pintar o próprio corpo e, para isso, será necessário material específico. 

 

Aula 2 – Preparação das tintas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em dupla 

 

Introdução: Conversando sobre pele, tinta e cores e preparando as carteiras (15 minutos) 

Como introdução, o professor enfatiza a importância de não usar na pele produtos que não 

tenham essa indicação, assim se evita o risco de contaminações e alergias. Retoma, então, que, como 

visto na aula anterior, os povos indígenas utilizam tintas naturais, feitas por eles mesmos com produtos 

vegetais e acrescenta que isso será feito nesta aula (preparo de tintas com vegetais). 

Em seguida, deve explicar que, para fazer as tintas, vão misturar os corantes naturais com lo-

ção hidratante, amido de milho e água. A loção hidratante, que deverá ser hipoalergênica e apropriada 

para crianças, deverá ser a base da mistura e estará em todas as tintas, bem como o amido e a água; 
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os corantes naturais serão usados separadamente para cada tinta. As tintas preparadas deverão ser 

colocadas em potes plásticos: uma cor em cada pote. O professor também deve explicar aos alunos 

que as cores que vão preparar foram escolhidas porque são encontradas com maior facilidade na na-

tureza, como ervas usadas em temperos, grãos, frutas, verduras e legumes. Por fim, o professor deve 

conversar com os alunos a respeito da necessidade de as carteiras serem “protegidas” para não serem 

manchadas pelas tintas; elas devem ser forradas com toalhas plásticas ou TNT. 

 

Atividade: As tintas (20 minutos) 

A preparação de tintas pelos alunos favorece a construção do senso de responsabilidade na 

manipulação de materiais. Deixar que se sujem faz parte da aprendizagem. O professor, entretanto, 

deve orientá-los sobre a importância da limpeza da sala, fundamental no encerramento de atividades 

em que se usem tintas ou outros materiais em que haja resíduos. 

O professor deve distribuir aos alunos o que for necessário para a produção das tintas (ver 

ingredientes necessários na receita a seguir em Recursos e materiais necessários); a quantidade do 

material recebido deve ser suficiente para conseguirem ver as cores se formando. O professor deve 

esclarecer que cada mistura de tinta deve ser homogênea (“sem bolotas”), os ingredientes devem ser 

bem misturados para a tinta ficar “lisa”. 

Sugestão 
Os ingredientes podem ser misturados com palitos de sorvete. 

Receita de tinta caseira 

Material 

• Colheres, palitos de sorvete e potes plásticos para misturar as cores. 

• Loção hidratante corporal branca (hipoalergênica e apropriada para crianças). A loção 
deve ser branca para sua cor não interferir na cor da tinta. 

• Água 

• Amido de milho 

• Cúrcuma, café em pó, beterraba ralada, cenouras raladas e couve macerada para servirem 
de corante. 

• Papel toalha para remoção da tinta do corpo 

• Panos velhos para limpeza da sala 
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Modo de preparar 

1º) A base da tinta 

Misturar o amido, a água e a loção corporal. Em cada pote, colocar duas colheres de loção 

corporal, uma colher de amido e uma colher de água. A mistura deve ser mexida para ficar homogênea 

(“sem bolotas”). Recomenda-se preencher cada pote só até a metade para o líquido não transbordar. 

2º) As cores 

Antecipadamente, o professor deve preparar os elementos para obtenção das cores: a cúr-

cuma e o café já vêm em pó. A beterraba e as cenouras devem ser raladas e a couve, macerada. 

Sugestão 
Para obtenção de cor, podem ser usadas frutas, como abacate, amora, manga e morango. 
Elas devem estar bem amassadas ou ter sido batidas em liquidificador, centrífuga ou mixer. 

O professor deve orientar os alunos a adicionar os elementos para obtenção de cor aos poucos 

para evitar que o tom fique forte e a tinta, escura. Deve orientá-los também a fazer pequenas experi-

mentações na própria pele, de preferência no braço, para testar a coloração. 

 

Encerramento: Limpando a sala e preparando a próxima aula (5 a 10 minutos) 

O professor deve avisar aos alunos que, na próxima aula, organizarão uma festa e, para isso, 

vão pintar o corpo com tintas produzidas por meio da mesma técnica. Deve orientá-los, então, sobre 

o descarte das tintas, pois elas  servem apenas para uma única experiência, devido à sua caraceterística 

natural, que lhes confere curta validade. 

Também deve organizar o mutirão de limpeza da sala e conceder tempo para os alunos remo-

verem a tinta do corpo. A remoção pode ser com papel toalha. 

 

Aula 3 – Pintando o corpo e fazendo a festa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

 

Introdução: Pintando o corpo (15 minutos) 

Uma vez que as tintas produzidas na aula 2 foram descartadas (para que não fossem usadas 

após o processo de decomposição, decorrente de sua composição natural), o professor deverá prepa-

rar, previamente, nova paleta de tintas naturais, feitas com a mesma técnica da aula anterior, para 

realizar a atividade desta aula. As tintas devem ser entregues aos alunos. 
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Para realizar a festa, o professor prepara o espaço da sala, afastando as carteiras, ou encontra 

um espaço no pátio. Devem ser preparadas músicas tanto para a etapa em que os alunos estiverem se 

pintando quanto para a festa. Tanto as fotos de pinturas indígenas e de outras culturas como as silhu-

etas desenhadas na aula 1 devem estar disponíveis para os alunos se inspirarem nelas. 

O professor deve orientar os alunos a pintar o rosto, os braços, as pernas (abaixo dos joelhos) 

e os pés e, usando formas geométricas básicas, pode mostrar como fazer padrões de pinturas. 

Sugestão 
Pode-se esclarecer que foi necessário preparar tintas novamente porque, por não conterem conservantes, as da aula 2 
foram descartadas e as desta aula foram preparadas seguindo a mesma receita. 

 

Atividade: Hora da festa (15 a 20 minutos) 

Com músicas sendo reproduzidas desde a introdução desta aula, a passagem para esta ativi-

dade será natural. O professor deve explicar aos alunos que “devem aproveitar a festa”cantando, dan-

çando e divertindo-se. Também pode propor brincadeiras coletivas e danças circulares. 

 

Encerramento: Limpeza do espaço e roda de conversa (10 minutos) 

O professor deve ir diminuindo a música aos poucos: a interrupção da música indicará que a 

festa acabou. Em seguida, concede tempo aos alunos para se limparem, enquanto organiza o espaço 

e guarda os materiais. Para encerrar, pode ser organizada uma roda de conversa em que se fixará o 

que ficou da vivência: se conseguiram se divertir e o que aprenderam, permitindo que façam associa-

ções livres. 

 

Aula 4 – Refletir a vivência por meio de um registro em desenho 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo (para o diálogo), individualmente (para o desenho) 

 

Introdução: Reflexão (15 minutos) 

Para refletir sobre a vivência e registrá-la, o professor pode reunir os alunos em círculo e res-

gatar as experiências das aulas anteriores, como os exemplos de pinturas corporais, o varal de silhue-

tas, o preparo das tintas naturais e, finalmente, a pintura feita no próprio corpo para a realização da 

festa. O professor pode estimular os alunos a compartilhar suas impressões sobre as atividades para 

que estejam preparados para a atividade seguinte. 
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Atividade: Desenho (25 minutos) 

Com base na vivência das aulas anteriores, o professor vai pedir que os alunos façam um de-

senho que represente essa experiência. Em seguida, pode-se ainda pedir, àqueles que se sentirem 

confortáveis, que compartilhem o desenho com os colegas e que comente sobre ele. 

 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará, na aula 1, se os alunos participaram da leitura das ima-

gens e da discussão relacionada a elas e elaboraram o desenho (silhueta); na aula 2, garantirá que os 

alunos participem da preparação das tintas, bem como verificará se dela participaram; na aula 3, ga-

rantirá que os alunos executem a pintura corporal usando as tintas previamente preparadas pelo pro-

fessor, e participem da festa, bem como verificará se executaram aquela e participaram desta; e, na 

aula 4, garantirá que os alunos rememorem a vivência das aulas anteriores e executem um desenho 

representativo dessa experiência. Também verificará se os conceitos de pintura corporal e tintas na-

turais foram apreendidos. 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia 

os enunciados. 

1. PINTE O QUADRO EM QUE ESTÁ INDICADO O QUE SE USA EM PINTURA CORPORAL. 

TINTA PREPARADA COM LEGUMES E VEGETAIS 

FANTASIA FEITA COM PÉTALAS E FOLHAS 

BRINCADEIRAS DO FOLCLORE 

2. LEIA AS FRASES E MARQUE AS CORRETAS. 

A) PINTURA CORPORAL É USADA POR POVOS INDÍGENAS.  

B) EM ALGUMAS PINTURAS CORPORAIS SÃO USADAS CORES.  

C) EM PINTURAS CORPORAIS NÃO PODEM SER USADAS CORES. 

 

Gabarito das questões 

1. Tinta preparada com legumes e vegetais. 

2. Alternativas a e b. 


