
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:  
Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e imaterial  

Habilidades:  

(GO-EF04AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

diferentes épocas, construir e compreender o vocabulário e repertórios relativos às diferentes 

linguagens artísticas, respeitando seus contextos pessoais e sociais.  
 

ATIVIDADE 007 

Você já viu um indígena? Conhece alguém que é de descendência indígena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE INDÍGENA BRASILEIRA 

 

É a forma das tribos expressarem a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e 

costumes próprios que as diferenciam uma das outra. Assim, também produzem a sua arte, que 

guarda aspectos individuais de cada tribo. Ela está presente na pintura corporal do índio, nas 

plumagens que eles usam, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas de palhas, nas máscaras e 

até mesmo nas danças e rituais.  

Para desenvolver a arte, os índios também fazem uso de outros elementos e objetos, como a 

madeira, miçangas, palmas, sementes, cipó, couros, ossos, casca de coco, dentes, conchas, 

garras de animais, etc.  

Os índios brasileiros foram os primeiros habitantes encontrados em nosso país pelos 

colonizadores portugueses. Os portugueses ficaram deslumbrados com tanta criatividade. Eles 

admiravam a arte indígena, mas também exploraram os índios além de escravizá-los.  

São elementos da arte indígena: Cerâmica indígena, Pintura corporal indígena, Plumagem 

indígena, Máscaras indígenas, Cestaria indígena, Dança indígena... 

 



 

 

  

A) Você sabe o que é uma peça de cerâmica? Pergunte aos seus pais ou irmãos qual é o 

material usado para fazer uma peça de cerâmica. Descreva quais objetos feitos de cerâmica 

tem na sua casa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

Vamos ver algumas imagens de arte indígena brasileira: 

       

FIGURA 1                                                                        FIGURA 2  

Fonte figuras 1 e 2: https://laart.art.br/blog/arte-marajoara/ (Acesso: 05/05/2020) 

 

Nas figuras 1 e 2 você pode observar exemplos de CERÂMICA MARAJOARA, desenvolvida 

por índios que moravam na Ilha de Marajó - PA. A arte marajoara é composta por 

cerâmica/barro trabalhados de maneira cuidadosa e detalhada. As tribos indígenas 

combinavam cores que tornavam as peças sofisticadas. Essas cores eram extraídas da 

natureza local, como: urucum, caulim, sementes, folhas, jenipapo, carvão, fuligem. Mas 

também existiam peças sem cores, o que variava era o tom do barro. Além de decorativa, a 

cerâmica marajoara também era funcional, eram úteis. Exemplos de arte marajoara estão: 

os vasos, potes, urnas funerárias, estátuas, miniaturas e brinquedos. 

 
Figura 3 

Fonte: https://laart.art.br/blog/arte-marajoara/ (Acesso: 05/05/2020) 

https://laart.art.br/blog/arte-marajoara/
https://laart.art.br/blog/arte-marajoara/


 

 

Você observou que na arte marajoara (figuras 1, 2 e 3), as peças em argila/cerâmica têm 

ricos detalhes com uso de linhas que formam desenhos e imagens diferentes! 

Observe as figuras abaixo! 

    

                            Figura 4                                                                      Figura 5 

Fonte Fig. 4: https://i.pinimg.com/originals/e5/1d/19/e51d19bd78f1108011f0d158d5e90f72.png (Acesso 05/05/2020)  
Fonte Fig. 5: https://www.arteblog.net/wp-content/uploads/2013/03/Ceramica-533x280.jpg (Acesso 05/05/2020) 
 

B) Agora é a sua vez! Preencha os espaços dos objetos abaixo, usando linhas para compor o seu 
trabalho. Use cores variadas! 
 

 
  

https://i.pinimg.com/originals/e5/1d/19/e51d19bd78f1108011f0d158d5e90f72.png
https://www.arteblog.net/wp-content/uploads/2013/03/Ceramica-533x280.jpg


 

 

 

C) Numa folha ou no verso desta, faça um desenho de observação de um objeto da sua casa 

que você gosta: celular, uma vasilha, uma fruta, sua mochila, seu tênis, relógio, camiseta.... 

Pronto! Mas agora use a sua criatividade e faça a sua própria tinta com produto natural. Por 

exemplo: um pouco de pó de café, ou de terra, pó de açafrão, carvão, ou corante de 

alimentos... Lembre-se de pedir ajuda para alguém da sua família, de preferencia um 

adulto!  

 Pegue copinhos pequenos, coloque um pouco de pó da sua escolha (uma colherinha 

de café ou outro), acrescente algumas gotas de água e de cola branca. Misture tudo 

e pronto! Pode usar sua tinta para colorir o seu desenho! Espere secar e guarde suas 

atividades para levar pra sua escola quando as aulas retornarem!  

Lembre-se que as tribos indígenas e os povos antigos não tinham as tintas e lápis de cor. 

Eles mesmos faziam as suas tintas!  


