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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Arte da Pré História – Arte Rupestre 

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

 Analisar diferentes expressões artísticas (desenho, pintura, colagem). 
 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. 

 Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como 
participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à 
diversidade de saberes, identidades e culturas (Competência Específica de Linguagem). 

 

Objetos de Conhecimento 

 ARTES VISUAIS: CONTEXTOS E PRÁTICAS, PROCESSOS DE CRIAÇÃO, MATERIALIDADE. 
 

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. 

 (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, 

de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 

alternativos e digitais. 

 (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de 

criação nas suas produções visuais.  

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

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet, caderno de desenho, cola líquida branca, tinta natural 
(pigmento natural + água + cola), carvão, pincel, papelão ou tampa de caixa de sapato. 
 

Aplicação/Fixação 

 
 
 

AULA 1 
 
 



LEIA O TEXTO INFORMATIVO: 

O que é arte rupestre 
 

Arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres 

humanos durante a Pré-história. Essa produção artística surgiu ainda durante o período Paleolítico, 

em torno de 30 mil anos atrás, e continuou a ser praticada durante o período subsequente, o 

Neolítico. A arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes de cavernas, mas 

também foram verificadas outras manifestações, notadamente as esculturas e as cerâmicas, em 

período mais recente. 

As imagens consistiram principalmente na representação de animais, de seres humanos, de 

objetos celestes e de figuras híbridas de humanos e animais. Várias cenas de caçadas eram 

também representadas nas pinturas. 

Estudiosos do tema apontam que a representação das caçadas tinha também uma dimensão 

que transcendia a representação, já que possivelmente às pessoas da época, ao pintar um animal 

na parede, estavam elas colocando naquele espaço os próprios animais. Ao atacar os animais nas 

cenas de caçadas, as pessoas enfraqueceriam os animais antes da prática real de busca de 

alimentos, situação que os favoreceria posteriormente. 

Os materiais utilizados para as pinturas eram pedaços de carvão de suas fogueiras e outras 

substâncias usadas na coloração. Ossos, chifres e dentes eram também utilizados na confecção de 

esculturas que também expressavam situações e seres do cotidiano das pessoas da Pré-história. 

Apesar de ser uma arte primitiva, não se pode considerá-la inferior ao que é feito na 

contemporaneidade. O refinamento das formas e a diversidade da produção são considerados de 

grande qualidade. 

Exemplos de arte rupestre podem ser encontrados nas cavernas de Altamira, na Espanha, e 

de Lascaux e de Chauvet, na França. Um dos exemplos mais conhecidos de esculturas do período 

pré-histórico é a denominada Vênus de Willendorf, uma escultura que representa a figura feminina e 

possivelmente também a fertilidade dos ciclos agrícolas. 

 

Abaixo o exemplo de uma dessas pinturas encontrada na caverna de Lascaux, na França.  

 



● Os povos antigos foram os responsáveis pela criação das primeiras tintas. As tintas eram 

fabricadas por aquelas pessoas que iriam utilizá-las em seus afazeres e não como hoje, que é 

produzida pelas indústrias e é fácil encontrar nas lojas e papelarias já prontas. No passado, os 

seres humanos em suas especulações, descobriram que as terras, certos vegetais, o carvão, 

sementes poderiam tingir algumas superfícies com suas cores. Ou seja, esses elementos 

continham um pigmento capaz de dar cor a outras coisas. Aliando os pigmentos naturais com 

gordura animal, notou-se que as cores aderiam e se fixavam melhor às superfícies. 

Consideramos aí, o nascimento da pintura com a criação da tinta.  

● Até a industrialização, os/as artistas produziam suas tintas em seus ateliês e era comum 

encontrar receitas e fórmulas em seus diários. Muitas vezes, escondidos a sete chaves para não 

revelar as descobertas feitas para os concorrentes.  

As imagens abaixo mostram os afazeres no atelier. 

 

 

David III Ryckart, Painters Workshop, 1638  



● A partir da industrialização, com muita rapidez, as fórmulas foram reproduzidas e logo se teve 

à disposição uma infinidade de qualidades de tintas como a aquarela, tinta a óleo, tinta 

acrílica e outras mais, produzidas por fabricantes variados. Irão se dedicar ao estudo do 

pigmento “terra”, seu modo de preparo, a aplicação correta da fórmula básica para fazer tinta 

e verificar seus resultados em suportes diferentes.  

● Dessa forma, a primeira etapa é recolher o pigmento “terra”, procurando encontrar tons 

variados. Isso é bom para que o grupo perceba que há muitas variações de tons de terra, ao 

contrário do que muitos pensam, de ser a terra apenas avermelhada.  

Olhe os tons abaixo:  

 

ATIVIDADE 1 

PESQUISE NO DICIONÁRIO (PODE UTIIZAR O DICIONÁRIO GOOGLE) O SIGNIFICADO DAS 
PALAVRAS ABAIXO E TRANSCREVA-AS NO CADERNO: 

   
● ARQUEÓLOGO: 
● RUPESTRE: 
● CAVERNA: 
● PINTURA: 

 
 

AULA 2 

ATIVIDADE 2 

Fazer uma tinta natural, exemplos: 

 terra, água e um pouco de cola  

 flores coloridas, água e cola 

 frutas, água e cola 

 café em pó, água e cola 

 erva mate, água e cola 

Obs: utilizar materiais que formem cores ou pigmentações.  

 https://www.youtube.com/watch?v=OOigg2jQjZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=OOigg2jQjZ4


● Após a feitura da tinta, utilizarão o caderno de Arte, pedaço de papelão ou uma tampa de 

caixa de sapato para realizar uma pintura de sua própria criação. A tinta de terra é mais 

espessa, o que não permite pintura muito detalhada. Crie formas mais amplas, preencha toda 

superfície, trabalhando figura e fundo.  

● Veja abaixo uma pintura realizada terra 

:  
 
 
 

 

 
 SUGESTÕES E INSPIRAÇÕES: 

  

     

 

 

 

 



ATIVIDADE 3 

 

 Agora com o carvão (de fazer churrasco - assar carne) fazer um desenho com tema livre 

em seu caderno. 

 Olhe os exemplos abaixo. 

   

   

 



Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, apresentar o caderno com as palavras pesquisadas; 
 Atividade pintura arte rupestre com tintas naturais; 
 Produção artística, tema livre com a técnica do desenho com carvão.  

 Exposição das produções e diálogo sobre os processos de criação de cada estudante. 
 

Registro de Frequência 

 Texto informativo, pesquisa de palavras.  
 Pintura com tinta natural: 1h/a 
 Produção individual com carvão tema livre: 1h/a 

 

Referencial 

 Adaptação de Atividades Pedagógicas Complementares (APCs), Disciplina de Arte, Professora: Dagmar 
Herculano da Silva. 

 Pinterest  
 https://slideplayer.com.br/slide/10193593/ 
 Material de apoio vídeo sobre arte pré historia, arte rupestre: https://vimeo.com/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=OOigg2jQjZ4 

 https://www.itu.com.br/meio-ambiente/noticia/semana-da-arvore-conta-com-oficinas-do-artista-guatacara-
monteiro-20120924 

 

 

https://slideplayer.com.br/slide/10193593/
https://vimeo.com/
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https://www.itu.com.br/meio-ambiente/noticia/semana-da-arvore-conta-com-oficinas-do-artista-guatacara-monteiro-20120924
https://www.itu.com.br/meio-ambiente/noticia/semana-da-arvore-conta-com-oficinas-do-artista-guatacara-monteiro-20120924

