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AS PRIMEIRAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

RUPESTRE, do 

latim rupes, 

rocha.

As mais antigas 

figuras feitas pelo 

ser humano foram 

desenhadas em 

paredes de rocha 

(cavernas).



DESTAQUES DA PINTURA 
RUPESTRE

Mãos em 

negativo

Pinturas de 

animais



OS MATERIAIS USADOS

“Corantes naturais”: minerais, 

ossos queimados, carvão, 

vegetais e sangue animal.

Elementos sólidos 

eram esmagados e 

dissolvidos na 

gordura de animais 
caçados

Como pincel, o artista pré-histórico 
usava dedos e instrumentos feitos de 

penas e pelos.



O SER HUMANO RETRATA A SI MESMO

O período Neolítico 

desenvolveu a agricultura, a 

domesticação de animais e a 

produção de fogo.

Atividades começaram a se 

modificar – e as pinturas 

rupestres registraram essas 

transformações



A ARTE DA ESCULTURA E DA CERÂMICA

Artistas pré-

históricos 

também 

faziam 

esculturas de 

pedra e metal.

Uma das 

primeiras 

representações 

humanas 

em 

escultura.

(24 mil anos 

atrás)

Vênus de Willendorf, na Áustria. 



A ARTE NA PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA

Segundo pesquisas, os 

primeiros habitantes da 

região usavam as grutas 

como abrigo ocasional e 

foram os autores das 

obras ali pintadas.Sítio arqueológico em São Raimundo Nonato, Piauí



MOTIVOS 

NATURALISTAS

Representação de 

animais e figuras 

humanas, isoladas 

ou em grupo, em 

cenas de caça, 

guerra e trabalhos 

coletivos. 



MOTIVOS 

GEOMÉTRICOS

São muito 

variadas: linhas 

paralelas, pontos 

agrupados, 

círculos, cruzes, 

espirais e 

triângulos.



GABARITO

I – Por dentro do assunto (pág. 120)

1. O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de 

animais. Como consequência, os grupos humanos 

abandonaram a vida nômade e o artista pré-histórico 

interessou-se em retratar suas atividades cotidianas.

2. A arte não se desenvolve isoladamente da história 

humana, ela está profundamente integrada à cultura dos 

povos e muitas vezes reflete as mudanças pelas quais 

eles passam.

3. a) Obras com motivos naturalistas e obras com motivos 

geométricos. Nas primeiras predominam as figuras 

humanas, isoladas ou em grupo, e as de animais; nas 

segundas, encontramos figuras variadas, como linhas 

paralelas, pontos, círculos, espirais, triângulos, etc.



b) São os seres humanos pré-históricos que se

abrigavam nas grutas.

4. Que nossas raízes são muito mais remotas do que o

início “oficial” da história do Brasil.


