
ESCOLA SEM MUROS

Em casa também se aprende

ARTE

8º. ano



(EF08AR01SP) Pesquisar, apreciar e
analisar desenho, pintura, modelagem,
escultura e outras modalidades
produzidas por culturas indígenas
(brasileiras e latino-americanas) e
africanas de diferentes épocas, 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.



Os bens culturais indígenas

A arte Kusiwa é uma técnica de pintura
corporal e arte gráfica da população
indígena Wajãpi que está inscrita como
Patrimônio Imaterial do Brasil desde
2002. No ano seguinte, recebeu da
Unesco o título de Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade.

A Terra Indígena Wajãpi - demarcada e
homologada em 1996 - é uma área
muito preservada, na região do Amapá,
onde vivem cerca de 1,1 mil indígenas,
em 48 aldeias.
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Kusiwa – grafismo Wajãpi

As padronagens geométricas das pinturas

corporais são inspiradas na natureza e em

objetos utilizados pelos indígenas, suas

relações sociais e crenças. A pintura corporal

e arte gráfica dos povos indígenas Wajãpi, no

Amapá, sintetizam o modo particular de

conhecer e agir sobre o universo.

Os indígenas usam composições de padrões

Kusiwa nas costas, na face e nos braços. A

pintura é para todos os dias e quando os

adultos se pintam, os jovens aprendem a

fazer composições no corpo.
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Atividades
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Como você define a arte Kusiwa?

O que serve de inspiração para as 
padronagens kusiwa?

Assista ao vídeo disponível nesse link 
para responder as próximas questões:
https://www.youtube.com/watch?v=CteEtxHc5As
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https://www.youtube.com/watch?v=CteEtxHc5As
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A que aspectos da vida dos indígenas
Wajãpi você imagina que as pinturas
corporais das páginas anteriores
podem estar relacionadas?

Na nossa sociedade, em que situações
se fazem pinturas corporais e a que
aspectos podemos relacioná-las?

Recrie uma padronagem geométrica
Kusiwa em sua pele, usando
maquiagem. Fotografe para mostrar
ao seu professor e colegas.

4

5

6

Atividades



http://bit.ly/2X9RQ9U

