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MADSON SOARES ARTES PRÉ-HISTÓRIA PAZ NA ESCOLA
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# APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA E PLANO DE CURSO

# LEITURA DE TEXTO-IMAGEM

# REFLEXÕES SOBRE OS CONCEITOS DE ARTE

# CONHECER E ENTENDER OS PERIODOS DA ARTE
RUPESTRE

# APRECIAÇÃO DE VÍDEOS SOBRE ARTE NA PRÉ-
HISTÓRIA

# EXERCITAR
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ARTE NA PRÉ-HISTÓRIA
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Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada

• Habitava cavernas.
• Nômade (sem habitação fixa).
• Vivia da caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e raízes.
• Ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras.

Mesolítico

• O domínio do fogo foi o maior exemplo disto.
• Divisão do trabalho por sexo dentro das comunidades.
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Neolítico ou Idade da Pedra Polida

• Sedentarismo: a criação de animais e a agricultura em pleno
desenvolvimento, as comunidades puderam trilhar novos caminhos.

• Desenvolvimento da metalurgia: objetos de metais, tais como, lanças,
ferramentas e machados.

Idade dos metais

• O conhecimento de técnicas de fundir e moldar os metais trouxe muitos
avanços na vida cotidiana do homem pré-histórico.
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Técnicas, Materiais e Formas
 terras coloridas chamadas de ocre, carvão, sangue como pigmento e

gordura animal, sangue e determinadas seivas vegetais como
aglutinantes.

 Para pintar, utilizavam pincéis de pelos de animais, penas, dedos e
também a técnica do negativo com as mãos
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Formas

Abstratos: São desenhos sem uma geometria clara. Podem estar sozinhos
ou formando conjuntos. Provavelmente representam deuses, espíritos ou
constelações;

Geométricos: Desenhos que têm uma geometria clara. Covinhas, cruzes,
suásticas, círculos, quadros xadrezados, sóis etc. Eram utilizados para
marcar territórios, uso em cerimônias religiosas.
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Formas

Figurativos ou representativos: Simbolizam figuras, quer humanas
(pegadas de pés) quer de animais (leões, girafas etc.). Boa sorte para
a caça, procura da fertilidade feminina.

Objetos: Representavam objetos: flechas, carros, barcos. Serviam
como “lembretes” aos deuses para uma boa caça ou colheita.
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SERRA DA CAPIVARA: O 
BEIJO
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