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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da arte é de grande importância para a formação de qualquer estudante, podendo 

despertar o interesse por diversas culturas e até mesmo promover uma grande diversidade de 

conhecimentos envolvendo também outras áreas. Na área artística, podem ser exploradas diversas 

novidades e formas técnicas de execução de trabalhos, projetos, oficinas, etc. Até mesmo uma forma 

sustentável, utilizando os recursos naturais da região. 

Este projeto apresenta uma proposta para a utilização de pigmentos naturais desde sua 

extração à produção, como meio sustentável e cultural no ensino das artes em sala de aula, tendo 

como objetivo principal investigar a partir do conhecimento da cultura popular e do senso comum, 

como também por acontecimentos históricos desde o início da história da arte, começando pela 

necessidade que o homem sentiu em se comunicar, através de arte rupestre, com símbolos, pinturas 

nas paredes das cavernas, até chegar às tecnologias utilizadas atualmente, os tipos de pigmentos que 

podem ser retirados da natureza e empregados em momentos didáticos comuns das salas de aula de 

artes. 

A elaboração deste projeto possui razões simples de demonstrar os conhecimentos que podem 

ser adquiridos, em aulas de produção artística baseada na descoberta e na utilização de frutas, 

plantas, sementes, casca de árvores que possuem pigmentação e textura e a partir delas produzir 

tintas (pigmentos). Também resgatar a sabedoria do indígena, do caboclo e do comunitário que 

possuem um conhecimento a este respeito e que passam de geração em geração, no entanto que não 

se tem registro em livros. 

Justifica-se a presente pesquisa pelo fato de podermos colaborar para o resgate de 

conhecimentos sobre utilização de pigmentos naturais como meio sustentável e cultural para o 

ensino das artes de comunidades da região amazônica onde a pintura corporal não é apenas algo 

estético, ela tem significados possuindo até mesmo finalidades “mágicas”, as cores usadas nas 

pinturas corporais são de origem vegetal e se imagina que se reduzem basicamente ao vermelho, 

obtido do urucum. Assim, dando ênfase a rica cultura da região norte pretende-se demonstrar o 

imenso conhecimento que ainda não está catalogado ou recuperado em formato escrito ou até 

mesmo digital. 
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Incluindo atividades com estímulos para o ensino das artes, utilizando materiais da região, 

percebendo que a arte não possui nacionalidade, ou classe social, provocando o pensamento criativo 

e mostrando o poder que a arte tem a partir do simples. 

Como objetivo principal este trabalho pretende desenvolver pesquisas que resgatem o 

conhecimento sobre a relação entre o meio sustentável, a cultura e o ensino das artes através do 

conhecimento empírico do indígena, do caboclo e do comunitário, e como objetivos específicos 

pretende-se demonstrar os processos da produção de tintas a partir de pigmentos extraídos de 

plantas, flores, sementes e árvores da região amazônica; identificar outros recursos naturais que 

podem ser trabalhados em aulas práticas de artes; catalogar os tipos de plantas que podem ser 

utilizadas no processo de produção de tinta; registrar todo o conhecimento em forma de livro, CD 

e/ou artigos. 

A metodologia é de natureza quali-quantitativa, uma vez que: 

 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números, ao passo que a quantitativa considera que tudo 

pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. (MORESI, 2003, p. 08).  

 

A princípio fizemos o levantamento bibliográfico e em seguida um levantamento através da 

pesquisa de campo sobre os tipos de pigmentos que serão extraídos e utilizados na produção de 

tintas para o aproveitamento em sala, nas aulas de Artes. Foram realizadas a coleta, extração e o 

estudo de cada planta, semente, fruta, árvore, entre outras que poderão ser usado na produção das 

tintas naturais identificando cores e aspectos de cada um.  

Em um segundo momento, e de posse da matéria-prima, se iniciara a produção e utilização 

das tintas, em técnicas para os alunos assim aprendendo a utilizar matérias que podem ser extraídos 

da natureza, local para um meio tanto sustentável com educativo para o aluno/educador. Observa-se 

que a natureza é uma grande fonte de riqueza em matérias que podem auxiliar no trabalho do 

professor, dependendo de sua pesquisa resultara em uma diversidade enorme de cores naturais. Os 

pigmentos naturais são fáceis de serem obtidos e em sala engrandecerão as aulas de artes em 

atividades práticas, artísticas e ainda tendo a possibilidade de fazer uma interdisciplinaridade com a 

educação ambiental. 

Para fundamentar o presente trabalho, utilizaremos os seguintes autores: Ferreira (2005), 

NALINI (2004), FUNARI e NOELLI (2009) e Gaspar (2006). 
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2. QUADRO TEÓRICO 

 

2.1. Características dos pigmentos Naturais encontrados na Natureza 

 

Há diversos tipos de tintas com desempenho ecológico, estamos rodeados de elementos 

coloridos na natureza do nosso entorno que oferecem uma infinidade de matéria-prima para a 

produção de tintas naturais. Será que elas são duráveis? Dificilmente. Seriam mais baratas? Na 

maioria das vezes. Atóxicas? Nem sempre. Porém, apesar de tantas incertezas, trabalhar com elas é 

extremamente gratificante, pois além de contribuir com o meio ambiente e a saúde dos indivíduos, 

temos a oportunidade de conhecer novas possibilidades de estimular a criatividade dos professores e 

alunos em sala de aula tanto artisticamente como nos conhecimentos da cultura indígena. Entende-

se por tintas naturais as que são obtidas diretamente da natureza, as quais são misturadas com 

matérias encontrados na natureza ou misturadas a algum aglutinante, que são substâncias que 

funcionam como uma cola tendo como finalidade ligar e fixar as partículas dos pigmentos à base, 

escolhidos para a pintura como uma cola na composição de tintas. Alguns exemplos de aglutinantes 

usados na composição de tintas são: a gema de ovo, resinas de árvores e sumo, assim como a cola 

plástica. 

A natureza nos oferece abundância em matéria prima para a extração de pigmentos naturais e 

produção de tintas ecológicas, eles podem ser encontrados de acordo com a época do ano e 

conforme o ciclo de germinação que as plantas levam para crescer e gerar os frutos. Podem ser 

usadas as seguintes partes das plantas para a obtenção de tinta: folhas, cascas, raízes, caules e 

sementes. Algumas delas podem ser encontradas em nossos quintais ou jardim como as flores e a 

terra e acabam passando despercebidas, ou podem estar em nossa cozinha como, por exemplo, a 

beterraba, repolho roxo, chás variados (inclusive os de caixinha). 

Existem diferenciações na tonalidade de cor de cada pigmento, os extraídos das flores são 

mais claros e coloridos, porém, são volúveis. Já os retirados da raiz tende a ser mais estáveis e 

duradouros, apesar de sua luminosidade ser baixa. Os pigmentos obtidos das folhas e caules estão 

em intermediários entre os dois termos citados. E os encontrados em pedras e terras (minerais) com 

certeza são bem mais duradouros. As folhas, flores e raízes geralmente podem ser usadas frescas ou 

secas, porém secas elas possuem a cor mais concentrada. De acordo com Ferreira (1998, s/p) “a 

equivalência é a seguinte: 1 kg de flor seca = 3,5 kg de flor fresca. 1 kg de folha seca = 2,5 kg de 
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folha fresca. 1 kg de raiz seca = 1,5 kg de raiz fresca", portanto, da folha seca se obtém mais com 

bem menos quantidade. 

 

2.3. Pigmentos 

 

Pigmento é nome dado a qualquer substancia que dê coloração liberadas por determinados 

vegetais. De acordo com os conhecimentos de varias comunidades indígenas da região próxima a 

São Gabriel da Cachoeira, as plantas passam por um processo de fervura em água e formam uma 

tinta. Tais pigmentos podem ser extraídos da própria natureza, dos reinos animal, vegetal e mineral, 

fontes inesgotáveis de pigmentos orgânicos e inorgânicos e produzidos tanto em laboratório como 

em casa. 

As folhas possuem clorofila por isso são verdes, existem diferentes cores de terra por que cada 

região possui uma composição mineral diferente, até em nossa pele encontramos pigmentos que dão 

a coloração a ela como a melanina. 

Na utilização do pigmento extraído dos vegetais, também conhecidos como corantes que se 

encontram nas folhas, flores, sementes, cascas, troncos e raízes, através de diversos processos 

podem ser obtidas diversas cores e tonalidades. Essas cores são menos resistentes a ação do calor, 

umidade, ar e dos gases da atmosfera e podem causar modificações em sua coloração, dependendo 

de onde será usada. 

A utilização de pigmentos ou corantes naturais para pinturas não é nova, desde os primórdios 

tempos dos homens primitivos em registros arqueológicos foram encontradas pinturas rupestres 

feitas com os mais variados tipos de pigmentos naturais encontrados e descobertos por eles a partir 

do seu convívio direto com a natureza, eram extraídos de plantas, terra, carvão, e até o sangue dos 

animais que caçavam naquele período.  

As pinturas feitas nas paredes das cavernas onde viviam eram pela necessidade de gravar 

diversas ações presenciadas por eles coletivamente ou individualmente, nas imagens eram de 

homens com arco e flecha representando a caça, de seus rituais ou de pessoas com as mãos dadas.  

De acordo com Funari e Noelli (2009, p.98) “para a nossa cultura, a arte rupestre talvez seja a, 

mais impressionante manifestação artística, das mais antigas a terem chegado até nós”. Nesse 

período as representações eram dividas em pinturas ou pictografias, registradas com pigmentou ou 

tintas. 
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Existe uma série de procedimentos para a realização de estudos de corantes utilizados pelos 

homens primitivos, foi descoberto através de analises físico-químico de pigmentos assim 

descritos por estudiosos em Serra da Capivara, Piauí. Foi estabelecida a seguinte 

composição química das tintas: A cor vermelha é constituída de óxido de ferro misturado 

com uma substancia de oxido de ferro misturado com uma substância rica em cálcio: a 

amarela é goetita, um óxido de ferro hidratado. A cor branca era feita com duas espécies de 

tinta, Kaolinita e gipsita: a cinza, por sua vez, é uma mistura natural dos pigmentos 

vermelho e branco. (ZHAR. 2003. p.18). 
 

 São muitos os registros sobre a utilização de corantes naturais na pré-história até hoje são de 

grande importância na criação de outros tipos de tintas, podemos ver que desde o inicio da nossa 

história a arte de criar esteve presente, assim como na nossa extensa e marcante historia da arte no 

Brasil, pois nossa cultura indígena, nos mostra incríveis conhecimentos em pinturas, ela é uma 

manifestação cultural presente na cultura indígena.  

Para eles a pintura esta ligada a diversos eventos de sua vida cotidiana e faz parte de suas 

vidas, a usam como pintura corporal com significados bem particulares a cada evento, rituais, guerra 

ou por embelezamento lembrando que todas as pinturas têm significados variados onde cada etnia 

tem suas próprias simbologias e representações, a pintura além de prevenir contra picadas de insetos 

é tida como sua segunda pele. A pintura esta inserida há muito tempo em nossa cultura deixando de 

ser uma mera característica cultural e passando a ser uma parte importante para a formação cultural 

da sociedade.  

 

Tingir os cabelos e pintar o corpo são manifestações culturais muito antigas, comuns a 

mulheres e homens, que surgiram muito antes de qualquer forma de escrita. A pele do corpo 

foi a primeira "tela" usada pelos homens de Neanderthal, antes mesmo de pintarem as 

paredes das cavernas onde viviam. A pintura do corpo tanto podia ser feita nas celebrações 

de fertilidade como nas cerimônias fúnebres. (PINTO, p. 01). 

 

É importante ressaltar que o presente trabalho de pesquisa direciona-se para o município de 

São Gabriel da Cachoeira situado na Amazônia, que em meio á urbanização destaca-se por 

preservarem suas raízes a cultura indígena, por eles diversas tradições são preservadas como 

hábitos, linguagens e alimentação e entram em contraste com a modernidade, as escolas ensinam o 

idioma tradicional e de culturas oriundas dos primeiro povos indígenas da Amazônia. De acordo 

com dados do IBGE/2014 o município possui cerca de 37.896 mil habitantes pertencentes a várias 

etnias como: Tukano, Dessana e Ianomâmi. Até mesmo para tratarem a saúde buscam seus pajés, 

curandeiros e especialista em seus antigos rituais de suas crenças, rituais estes passados de gerações 

a gerações. 
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O uso da pigmentação é muito importante e demonstra a riqueza do uso desses materiais em 

sala de aula, esses pigmentos naturais extraídos das plantas através de raízes, flores sementes e 

caules, mostra que é possível estar diretamente em contato com a natureza e conhecer suas riquezas, 

usando matérias da região, valorizando os costumes dos povos indígenas e a cultura local. A 

infinidade de cores que podem ser extraída dos pigmentos naturais traz um resultado belíssimo, 

desta forma ao levar este conhecimento para as aulas de Artes Visuais, melhora o aprendizado e 

possibilita novos conhecimentos suscitando a curiosidade e possibilitando ainda novas experiências. 

O estudo da arte é de grande importância para a formação de qualquer estudante, podendo 

despertar o interesse por diversas culturas e até mesmo promover uma grande diversidade de 

conhecimentos envolvendo também outras áreas. Na área artística podem ser exploradas diversas 

novidades e formas técnicas de execução de trabalhos, projetos, oficinas, etc.  

Assim, atrelando a cultura vivida em São Gabriel da Cachoeira e a diversidade de matéria 

prima para a extração e utilização sem danos à natureza para a utilização de pigmentos em produção 

de tintas, a informações fornecidas por alunos do PARFOR Artes Visuais, pertencentes a diferentes 

comunidades indígenas, que colaboraram para o resgate de conhecimentos sobre materiais naturais 

utilizados para a extração de pigmentos, temos a intenção de editar um livro que possa propor novas 

práticas de ensino nas aulas de Artes Visuais, o qual proporcionará difundir conhecimentos 

milenares de nossa cultura e dar relevância a práticas tão atuais como a Educação Ambiental.  

A proposta vai além de criar uma tinta com pigmento natural, pois a ideia se torna viável e 

vantajosa para o meio ambiente, e em relação aos pigmentos convencionais, os naturais acabam se 

tornando para a educação uma novidade e ao mesmo tempo uma opção para alunos com baixa 

renda, ou até como forma de explorar a criatividade do aluno, levando-o a investigar novos e antigos 

processos que a cultura popular e local de nossa extensa região amazônica, possui em se tratando da 

fauna e flora.  

Permite ainda, explorar conhecimentos passados de geração a geração com objetivo de 

conhecer a cultura como meio de prevenção e proteção do meio ambiente, desenvolver a 

criatividade e criar tintas ecologicamente corretas, visto que elas não poluem a natureza e nem a 

água preservando a Amazônia.  
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2.3. Arte Sustentável 

 

Na década atual o assunto “desenvolvimento sustentável” tem ganhado muita atenção dos 

meios de comunicação e científico, em várias áreas até mesmo no ensino das artes, principalmente 

em sala de aula. A sustentabilidade na prática é uma característica ou condição de atividades 

humanas que visam promover o uso de recursos naturais sem comprometer o futuro das próximas 

gerações. Tendo em vista manter o equilíbrio entre o meio ambiente e o seres vivos e todos que 

dependem dele para existir.  

Ao longo dos anos surge um novo perfil de consumidor que segue um caminho diferente do 

consumo capitalista, mostrando consciência ambiental, social e respeitando o consumo sustentável. 

Nas palavras de (Nalini, 2004, p. 174.) “finalmente a natureza foi erigida à condição de sujeito de 

direito.” Aconteceu certa reconciliação entre o homem e a natureza, pondo em prática o consumo 

sustentável adquirindo produtos que sugerem menos males ao planeta e à humanidade desde a 

extração de sua matéria-prima até o seu descarte. 

Essa forma de consumir diferente chegou até área artística, mostrando que é possível 

conseguir o mesmo efeito, ou melhor, com produtos diferenciados, ecológico e da região, no campo 

da arte em relação às pinturas. Educadores devem promover esse aprendizado a fim de que os 

alunos aprendam a importância da preservação ao meio ambiente. O projeto em questão sugere a 

extração de matéria prima somente natural renovável ou não, porém que será reaproveitada e 

reciclável e que não cause impactos negativos em sua produção utilização para fins educacionais. 

Criando novas alternativas além de ecologicamente sustentáveis, a partir de elementos da região, 

como no nosso caso, por exemplo, transformar em pigmentos produtos retirados do meio ambiente 

de forma sustentável. 

 

 

 

2.4. Catalogação dos pigmentos  

 

No intuito de resgatarmos conhecimentos e tradições vividas pelas comunidades indígenas, foi 

possível registrar junto às atividades feitas com alunos do Curso licenciatura em Artes Visuais/2012 

da Universidade Federal do amazonas, realizadas pelo PAFOR, alguns dados sobre que tipo de 

pigmentos poderia ser encontrado no município de São Gabriel da Cachoeira que pudessem ser 

extraídos do meio ambiente de forma sustentável e produzir tintas naturais a partir deles. Ao 

relatarem, através de um trabalho realizado na disciplina Metodologia do estudo científico, os 
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pigmentos utilizados para atividades de pintura corporal, artesanal, entre outros, os alunos 

contribuíram para a elaboração do seguinte quadro: 

 

Quadro 1: Catalogação dos pigmentos encontrados. 

Fonte: Thamires Silva, 2015. 

 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Tendo em vista o objetivo principal desta pesquisa que é desenvolver pesquisas que resgatem 

o conhecimento sobre a relação entre o meio sustentável, a cultura e o ensino das artes através do 

conhecimento empírico do indígena, do caboclo e do comunitário, e como objetivos específicos 

pretende-se demonstrar os processos da produção de tintas a partir de pigmentos extraídos de 

plantas, flores, sementes e árvores da região amazônica; identificar outros recursos naturais que 

podem ser trabalhados em aulas práticas de artes; catalogar os tipos de plantas que podem ser 

utilizadas no processo de produção de tinta; registrar todo o conhecimento em forma de livro, CD 

e/ou artigos. 

E levando-se em consideração a pergunta do trabalho: É possível fazermos a utilização da 

pigmentação natural como meio sustentável e cultural no Ensino das Artes? Pensamos que sim, é 

possível construir um projeto em conjunto com as comunidades amazonenses pertencentes ao 

município de São Gabriel da Cachoeira, uma vez que, faz parte de sua cultura a proteção do meio 

ambiente, sendo assim, construir uma ponte de maneira econômica e sustentável na criação das 

tintas ecologicamente corretas e de fácil manuseio e como uma opção mais econômica para os 

alunos de artes, poderia ser possível. 

PLANTA 
NOME 

CIENTÍFICO 

NOMES 

CONHECIDOS NA 

REGIÃO 

AMAZÔNICA/FRUTOS 

MATÉRIA-PRIMA PARA 

OS PIGMENTOS 

 

COR OBTIDA 

Carajuru Arrabidaea chica 
Carajiru, Cajurú 

Folhas e galhos 
 

Vermelho 

Pau-brasil 
Caesalpinia 

echinata 

Pau-brasil 
Serragem do cerne 

 

Jenipapeiro 
Genipa 

americana 

Jenipapo 
Fruto 

Preta 

Ingá Inga capitada 
Ingá Xixi, Ingá xixica 

Casca 
 

Preta 

Sangue de 

dragão 

Croton 

macrobothrys 

Baill 

 

Folha de sangue Folhas 

 

Vermelho 

Buriti Mauritia carana 
Canaí, caraná, buriti 

 
Casas, folhas 

 

Amarelo esverdeado 

Urucuzeiro Bixa orellana L. 
Uruncun 

Fruto 
 

Vermelho 
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Esperamos ainda construir um livro com fotos e técnicas de obtenção de pigmentos a partir 

de produtos naturais extraídos do meio ambiente de forma sustentável para a produção de 

pigmentos que serão utilizados como material alternativo para as aulas de Artes Visuais. A 

pesquisa poderá contribuir também no resgate da cultura amazônica, principalmente os 

conhecimentos culturais de comunidades pertencentes ao município de São Gabriel da Cachoeira, 

divulgando seu conhecimento e permitindo que este faça parte das futuras gerações.  

O projeto está somente no inicio, durante o período de pesquisa houve dificuldades em 

relação ao tempo, e as condições financeiras, para a continuação do projeto será necessário 

programarmos uma viajem até são Gabriel da Cachoeira para fazermos um trabalho de campo 

mais minucioso e com riqueza de informação, possibilitando que seja possível conhecer 

diferenciadas comunidades e poder divulgar uma cultura rica e que alcança necessidades 

importantes do momento que a humanidade atravessa.  
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