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                        Arte rupestre 
 

Usa-se o termo arte rupestre para designar as inúmeras pinturas encontradas no interior de cavernas pré-

históricas por todo mundo.                                                                                                                                                                                                    

Homens e mulheres primitivos que viviam essencialmente da caça, acreditavam no “poder das imagens” que 

desenhavam, ou seja, eles imaginavam que criando imagens de suas presas em situação de caça, os animais 

reais também se renderiam às suas caças. Assim as criações dessas imagens poderiam servir como uma espécie 

de magia para uma caça bem sucedida.  

             

A maioria dessas pinturas, feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e terra colorida, combinadas ao 

sangue de animais, representavam animais selvagens, pessoas, geralmente em situação de caça, plantas e 

símbolos abstratos. Para tanto usavam pinceis feitos com pelos de animais e as próprias mãos. Em outros casos, 

suas mãos serviam como uma espécie de carimbo nas paredes.                                                                                                                                                                 

Em muitos países do mundo encontram-se cavernas com pinturas rupestres, uma das mais famosas cavernas – 

Lascaux - localiza-se ao sul da França e foi descoberta em 1940 por um grupo de jovens. Desde então vários 

historiadores a visitaram com a intenção de estuda-la e descreve-la. Atualmente a caverna não pode ser 

visitada por turistas para evitar eventuais prejuízos as pinturas.                                                                                     

Veja abaixo, alguns animais da caça dos homens primitivos.                                                                                       

Depois de fazer a leitura do texto, e observar as imagens, em uma folha de sulfite, desenhar alguns desses 

animais, exatamente como os homens primitivos faziam nas paredes das cavernas e pintar com tinta feita de 

terra (misture terra e um pouco de água, se tiver cola branca, pode colocar um pouco para fixar melhor no 

papel), se tiver acesso à vários tons de terra, prepare as tintas de pelo menos dois tons e use na sua pintura. 

Depois de realizar sua atividade, enviar uma foto para o meu whats 979549192 Prô Rita. 
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