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Tema Genérico do Plano de Aula: 

ARTE INDÍGENA 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu 
entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas 
sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, 
histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

 Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na 
arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações 
contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte. 

 Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas 
histórias e diferentes visões de mundo. 

Objetos de Conhecimento 

 ARTES VISUAIS: Contextos e práticas; Materialidades. 
 ARTES INTEGRADAS: Contextos e práticas. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 
 (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.  

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

 (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance 
etc.). 

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

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet. 

 Folha de papel branco ou colorida (papel crepom, revista, fitas coloridas, papel cartão ou duplex), lápis de 

escrever, régua, tesoura, cola líquida branca e caderno de desenho. 

Aplicação/Fixação 

A arte brasileira configura-se pela diversidade cultural, com a contribuição dos povos indígenas, da 
cultura afro-brasileira e da cultura europeia. As manifestações artísticas desenvolvidas no País carregam 
essas origens, buscando representar o povo brasileiro, seus costumes e suas tradições.  

 

1ª ETAPA 

 LER COM ATENÇÃO O TEXTO: 



 

ARTE INDÍGENA 
 
 A arte indígena é caracterizada pela preocupação e o cuidado com que são confeccionados os objetos de 

uso utilitário ou cerimonial, além da representação das tradições da comunidade indígena. Por esse motivo, 
os estilos na pintura corporal, nas cestarias, na cerâmica entre outras manifestações artísticas variam de 
uma tribo para outra. 

 
PINTURA CORPORAL 

                     
 
    É usada como uma forma de indicar os grupos sociais existentes entre os índios. Os materiais utilizados 

normalmente são tintas como o urucum que produz o vermelho, o jenipapo do qual se adquire uma coloração 
azul marinho quase preto, o pó de carvão e o calcário, do qual se extrai a cor branca. O traço dos desenhos 
geralmente é geométrico carregado de simbolismo 

 
PINTURAS E DESENHOS 
    Os desenhos e as pinturas em geral são acompanhados de outras formas de arte. Estão diretamente 

ligados à cerâmica, ornamentação do corpo, cestarias, etc. Os desenhos indígenas são normalmente 
elaborados de forma abstrata e geométrica. 

    
 
 
CERÂMICA 
 

            
    A fabricação de artefatos de cerâmica não é característica de todas as tribos indígenas. As cerâmicas são 

utilizadas na fabricação de bonecas, panela, vasos e outros recipientes.  A cerâmica destacou-se 



principalmente pela sua utilidade, buscando a sua forma, nas cores e na decoração exterior, o seu ponto 
alto ocorreu na ilha de Marajó. Daí o nome de Marajoara. 

 
TRANÇADOS 

 
    É trançando que o índio constrói a sua casa e uma grande variedade de utensílios, como cestos para uso 

doméstico, para transporte de alimentos e objetos trançados para ajudar no preparo de alimentos 
(peneiras), armadilhas para caça e pesca, abanos para aliviar o calor e avivar o fogo, objetos de adorno 
pessoal (cocares, tangas, pulseiras), redes para pescar e dormir, instrumentos musicais para uso em rituais 
religiosos, etc. Tudo isso sem perder a beleza e feito com muita perfeição.  

 
ARTE PLUMÁRIA 

 
    As vestimentas adornadas de plumas são geralmente utilizadas em ocasiões especiais como os rituais. O 

uso de plumas na arte indígena se dá de dois modos, para colagem de penas no corpo e para confecção e 
decoração de artefatos como exemplo: as máscaras, colares, brincos, cocar, braceletes, etc. 

                      
 
Nos sites abaixo irão encontrar instrumentos para auxiliar na inspiração de seus trabalhos, além de um vasto 

histórico sobre as tribos indígenas do Brasil. 
 
http://www.museudoindio.org.br/ 
http://www.funai.gov.br/ 
 
LEITURA COMPLEMENTAR 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG69236-5856,00.html 

http://www.museudoindio.org.br/
http://www.funai.gov.br/
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG69236-5856,00.html


 
 

2ª ETAPA: 
Produzir um trabalho artístico relacionado ao que aprendeu sobre a arte indígena. 
 
TECELAGEM DE PAPEL 
    Seguir as instruções das imagens para cortar as tiras no papel, cuidando para deixar uma margem na folha 

e realizar o trançado com tiras (escolher outra cor de papel, fazer com folhas de revista, papel crepom, ou 
outros materiais). Levar para escola no retorna das aulas presenciais. 

 

 
   
Algumas sugestões da tecelagem em papel: 
 

                         

                                        
 
 



 

3ª ETAPA 
 
No caderno de desenho, fazer a margem e registrar a data. 
Com base nos desenhos e trançados indígenas desenhar o molde do vaso de cerâmica abaixo no caderno, 
ampliando ele do tamanho da folha e completar com os desenhos com que estão ao lado, utilize sua 
criatividade para compor o mesmo. Após colorir e contornar. 
 

 
      
Síntese/Avaliação 

 No retorno das atividades escolares, será promovida uma roda de conversa sobre a arte indígena e 
situação dos índios durante o período inicial de ocupação do território brasileiro e a situação atual. 

 Apresentação da tecelagem de papel. 
 Desenhos de com base trançados e pintura corporal 

Registro de Frequência 

 Leitura do texto informativo: ARTE INDÍGENA, Tecelagem de papel – 2 h/a 

 Desenho no caderno do vaso de cerâmica com grafismo indígena – 2 h/a 

Referencial 
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