
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:  
Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e imaterial.  

Habilidades:  

(GO-EF03AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas 

diversas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

diferentes épocas, construir e compreender o vocabulário e repertórios relativos às diferentes 

linguagens artísticas, respeitando seus contextos pessoais.  
 

ATIVIDADE 007  

Vamos conhecer a cultura afro-brasileira? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE AFRICANA 

Arte que representa os usos e costumes das tribos africanas. O objeto de arte geralmente tem 

uma função e expressa muita sensibilidade. São muitas pinturas e esculturas em que 

percebemos a presença da figura humana. Podemos identificar a preocupação com os valores 

étnicos, morais e religiosos. A escultura foi uma forma de arte muito utilizada pelos artistas 

africanos, que usaram o ouro, bronze e marfim como matéria-prima de seus trabalhos. As 

máscaras têm um significado místico e importante na arte africana sendo usadas nos rituais e 

funerais. As máscaras são confeccionadas em barro, marfim, metais, mas o material mais 

utilizado é a madeira.  O maior acervo da arte antiga africana no mundo está nos museus da 

Europa Ocidental. É possível conhecer virtualmente.  

No Brasil, os africanos foram trazidos como escravos, o que os forçou a se apropriarem e 

adaptarem suas práticas e representações culturais para que sobrevivessem. São aspectos da 

cultura afro-brasileira: os costumes e as tradições, a mitologia, o folclore, a língua (falada e 

escrita), a culinária, a música, a dança, a religião, enfim, o imaginário cultural brasileiro. 

Muitos artistas usaram e usam o tema cultura afro-brasileira em suas produções artísticas. Vale 

ressaltar que artistas homens e mulheres têm dado voz e vez a partir da arte às raízes afro 

descendente que compõe nossa nação brasileira.  

 



 

 

  

      Veja o trabalho de alguns artistas:  

      CARYBÉ 

         
                                               Figura 1                                                                    Figura 2  

                       Carybé – CAPOEIRA - 1966                            Carybé – RODA DE CAPOEIRA – 1979  
 
  Figura 1 - Fonte:  https://br.pinterest.com/pin/468515167468382202/ Acesso em: 06/05/2020  
  Figura 2 - Fonte: https://br.pinterest.com/pin/441986150901003808/ Acesso em: 06/05/2020 

 
 

 
       RENATA FELINTO  

 

                        
                                     Figura 3                                                                                              Figura 4  

RENATA FELINTO – Série Afro retratos - 2012 
 

Figura 3 – Fonte: https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/8442/trabalho-premiado-reflete-sobre-a-mulher-
negra-no-brasil/ Acesso em: 07/05/2020 

Figura 4 – Fonte: https://www.flickr.com/photos/renatafelinto/5946281192 Acesso em: 07/052020  
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A) Observe com atenção e anote as cores que você consegue identificar nas obras de CARYBÉ e 

RENATA FELINTO.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

B) A CAPOEIRA faz parte da cultura afro. Você já participou ou viu alguma roda de capoeira? 

Onde? A roda de capoeira que você conhece se parece com as figuras 1 e 2? Quais os 

instrumentos musicais usados numa roda de capoeira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
 

C) Nas figuras 3 e 4 a artista Renata Felinto representou mulheres de descendência africana. 

Faça uma pesquisa perguntando aos seus pais ou avós sobre a sua descendência. Quais são 

as suas raízes culturais?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

D) Leia o texto lá no comecinho da atividade. Lá estão citados alguns elementos da cultura 

africana presentes em nossos costumes como: tradições, o folclore, a língua (falada e 

escrita), a culinária, a música, a dança, a religião entre outros. Quais destes estão presentes 

ou fazem parte da sua família? (Por exemplo: feijoada, cuscuz, acarajé são de influência 

africana. O samba de roda também...).   

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

E) Agora você vai ser o/a artista! Vire esta folha ou pegue uma folha em branco e faça o 

desenho de UMA MULHER NEGRA que você conhece, ou que é importante na sua vida 

(pode ser sua mãe, sua vó, uma professora, uma colega...). Capriche nos detalhes, coloque o 

nome da pessoa e lembre que você está valorizando e homenageando essa mulher!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO: Guarde todas as suas atividades numa pasta. Quando a sua escola retornar 

com as aulas, sua professora vai avaliar tudo que você produziu e estudou em casa nesse 

período de afastamento social.  

 


