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Conhecimento e Diversão 

Atividade 39 

Vamos  Relembrar? 

Neste ano você conheceu muitos artistas e realizou diversas 
atividades. 
 
Vamos tentar lembrar de algumas? 
 
Escreva abaixo, o nome de 3 artistas que você conheceu, gostou e 
porque gostou.  



Artista Por que gostou 
  

  

  

  



Após realizar esta primeira atividade, você irá fazer uma produção em 

desenho da atividade que mais gostou e depois pintar. Poderá usar o 

suporte e material que tiver à disposição. 

 

Vamos lá, relembrar é sempre bom! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

  (EF15AR02) Explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, espaço, movimento, 

gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos colegas. 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 40 

Arte  Cerâmica Conhecida pelo nome de Arte Marajoara o 

conjunto de artefatos, sobretudo a 

cerâmica, produzida por antigos 

habitantes da Ilha de Marajó, no Pará.  

Sua importância se dá pelo fato de ser 

considerada a mais antiga arte cerâmica 

do Brasil e uma das mais antigas das 

Américas. Segundo pesquisas a Arte 

Marajoara é do  período de 400 a 1400 

d.C. 



Peça original do Acervo Arqueológico de Cerâmica Marajoara de Belém do Pará 



Localizada no estado do Pará, região 

norte do Brasil, Marajó é a maior ilha 

fluviomarinha do mundo, ou seja, uma 

ilha que é cercada por rios de um lado e 

por mar de outro.  

A partir do século I, o povo Marajoara, 

desenvolveu uma agricultura itinerante, 

dedicavam-se a confeccionar cerâmicas 

usando técnicas decorativas com tons 

terrosos e grafismos elaborados. 



Tal produção revela detalhes sobre a vida e os costumes dos antigos povos da 

Amazônia. Os Marajoaras faziam vasilhas, chocalhos, machados, potes, urnas, 

estatuetas, apitos e até bonecas para as crianças, tudo feito de cerâmica.  

 

A arte marajoara ora caracteriza-se pelo zoomorfismo (representação de 

animais, como serpentes, lagartos, jacarés, escorpiões, e tartarugas) ou 

antropomorfismo (representação do homem ou parte dele), bem como a 

mistura das duas formas (antropozoomorfismo). Para aumentar a 

durabilidade do barro agregavam-se outras substâncias-minerais ou vegetais 

como as cinzas de cascas de árvores e de ossos, pó de pedra e concha, além 

do cauixi, uma esponja silicosa que recobre a raiz de algumas árvores. 



zoomorfismo antropomorfismo 



antropozoomorfismo 



A civilização Marajoara não deixou cidades nem obras de arquitetura para a 
posteridade, mas por outro lado deixou um legado em cerâmica capaz de 
reconstituir sua história. Louças e outros objetos utilitários e decorativos dos 
antigos povos de Marajó, são exemplos da riqueza cultural dos ancestrais nativos. 
 
Agora vamos apreciar alguns pratos de cerâmica marajoara: 

Pratos de cerâmica Marajoara texturizados, 
originais dos anos 80 







Agora é a sua vez... 
 

Após a apreciação  das peças de cerâmica marajoara, você irá criar sobre um 

suporte circular o seu próprio grafismo. Preste bastante atenção nos tons 

terrosos, nas formas utilizadas, na maneira em que elas se repetem e 

preenchem o espaço da peça. 

Para isso você irá precisar de uma superfície firme como: pedaço de 

papelão, papel cartão, cartolina ou bandejinha de isopor, na qual irá realizar 

os seus grafismos utilizando giz pastel, canetinha hidrocor, giz de cera, lápis 

de cor ou outro material que tiver disponível. 

  

Para os alunos que estão no modo remoto, lembre-se de apresentar sua 

produção para seu professor ou professora de arte, conforme combinado. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF03AR25A) Compreender o significado de patrimônio Cultural e dos conceitos: material e imaterial.  

 (EF03AR25B) Conhecer e apreciar (re)produções de obras de diferentes linguagens artísticas, onde seja 

possível observar elementos das matrizes estéticas e culturais brasileira, indígena, africana e europeia de 

diferentes épocas. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 41 

Pinturas  Corporais 

Pintura corporal indígena (Manaus, Brasil). Foto: Hans Denis Schneider / Shutterstock.com 

Você sabe porque os indígenas fazem  
pinturas corporais? 



Eles pintam o corpo para enfeitá-lo e também para defende-lo contra os raios 

solares, os insetos e os maus espíritos. Também para identificar a posição social, 

ou algum acontecimento (casamento, luto, guerra, nascimento e outros). 

 

As cores e os desenhos são uma forma de comunicação. O cuidado na preparação 

da tinta, a seleção das cores e dos desenhos tem o objetivo de favorecer aqueles 

que os usam, proteção e sucesso na caça, na guerra, na pesca, na viagem, e em 

suas crenças.  

 

Cada tribo e cada família desenvolvem padrões de pintura. Nos dias comuns a 

pintura pode ser bastante simples, porém nas festas, nos combates, mostram-se 

mais requintadas, cobrindo diferentes partes do corpo e se agregando a outros 

adornos corpóreos, como brincos, colares e pulseiras. 



A pintura corporal é geralmente 

uma função feminina; a mulher 

pinta os corpos dos filhos e do 

marido. Assim como a pintura 

corporal, a arte plumária serve 

para se enfeitar, com mantos, 

máscaras, cocares, e passam 

aos seus portadores elegância e 

majestade. 



Veja algumas imagens de pinturas corporais de alguns povos indígenas: 







Agora é a sua vez... 
 

Para realizar esta atividade é necessário que seja separado e/ou coletado com 

antecedência alguns pigmentos e/ou extratos naturais, de diversas cores, que sejam 

possíveis para a realização de tinta natural. 

  

Para o preparo da tinta, pegue os pigmentos e/ou extratos naturais, como: borra do 

café, terra, urucum, beterraba, açafrão, carvão,  outros. Misture os materiais que 

conseguiu com água, caso seja necessário, até obter uma textura pastosa. Distribua 

essas tintas naturais em recipientes como potinhos ou tampas de embalagens. Você 

irá precisar de instrumentos convencionais e ou não convencionais, como: pincéis, 

cotonete, palito de sorvete, dedos e outros para realizar o desenho. 

Com a tinta pronta, você deverá criar seus grafismos nas mãos, braços, pé, rosto... 

Se ficar com dúvida, aprecie novamente as imagens apresentadas na aula. 
 



Depois, você poderá realizar mais grafismos em um grande pedaço de papel kraft, 

mas será necessário, neste momento, misturar o material coletado (urucum, açafrão, 

terra, borra de café...) com cola e um pouquinho de água. Com o material pronto, 

poderá explorar desenhando e pintando grafismos no papel. 
 

Terminado o trabalho, vamos apreciar as produções da turma? 

1. Qual foi a sensação  vivida ao pintar o corpo com a tinta? 

2. Você pensou em algo, enquanto fazia seu desenho no corpo?  

3. Poderia falar sobre as texturas e cheiros das tintas produzidas? 

 

 Para os alunos que estão no modo remoto, lembre-se de apresentar sua 

produção para seu professor ou professora de arte, conforme combinado. 

 

Bom trabalho!!! 



 Se você quiser explorar mais cores de tintas, segue algumas sugestões para você 

desenvolver em casa, com o auxílio de um responsável. 
 

TINTA AMARELA: ferva cerca de 2 colheres de cúrcuma em pó em 2 copos de água 

por cinco minutos. Coe e deixe esfriar. Se utilizar a cúrcuma fresca, não é necessário 

coar. 

TINTA ROXA: utilize a água do cozimento da beterraba. Reduza o volume em fogo 

baixo por alguns minutos para deixar o pigmento mais concentrado. 

TINTA CINZA: (com variações para rosa e verde): use a água do demolho do feijão 

preto. Adicione uma colher de farinha de trigo ou amido de amido e reduza por 

alguns minutos em fogo baixo para deixar o pigmento mais concentrado. Depois de 

aplicada a tinta no papel, experimente borrifar vinagre por cima – e o rosa irá se 

revelar! Ou então, bicarbonato de sódio com água – veja a cor que aparecerá. 

MARROM: colete diferentes tipos de solo. Quanto mais variedade, melhor. Passe a 

terra na peneira e, depois, adicione água até formar uma pasta. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar o desenho e a pintura como modalidade das artes visuais, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho e a pintura, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 

instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF01AR27) Confeccionar e  experimentar tintas  e instrumentos naturais. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF15AR23) Conhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas.  

 (EF03AR25B) Conhecer e apreciar (re)produções de obras de diferentes linguagens artísticas, onde seja 

possível observar elementos das matrizes estéticas e culturais  indígena de diferentes épocas. 

  


