
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Elementos constitutivos das artes 
Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e Culturais e seus artistas representantes 
Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e imaterial. 

Habilidades 

(GO-EF02AR02-B) Conhecer os elementos constitutivos das artes visuais: o ponto, a linha, a forma, 

a cor, o espaço, os planos, a textura, explorando diferentes suportes, ferramentas, materiais e 

técnicas tradicionais e alternativas, como componentes fundamentais para a composição, 

expressão e poética artística. 

(GO-EF02AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

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

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

linguagens artísticas, bem como reconhecer as suas heranças culturais. 
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Fonte: http://tribokaraja.blogspot.com/2016/10/indios-karaja-lugar-onde-vivem.html  Acesso em: 04/05/2020 

Você sabia que existem comunidades indígenas em todos os estados do Brasil, inclusive 

em Goiás? E que esses povos tiveram grande contribuição na formação da cultura brasileira? 

Dentre os povos indígenas que habitam as terras goianas, vamos ver um pouco da 

produção dos índios Karajás. Os Karajás são um grupo indígena que habita a região dos estados 

de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará há vários séculos. Dentre as suas produções artísticas se 

destacam a música, a dança, a cestaria, a tecelagem, a arte plumária, a pintura corporal, a 

cerâmica e em especial as bonecas Karajás, que são feitas a partir da modelagem em argila. 

http://tribokaraja.blogspot.com/2016/10/indios-karaja-lugar-onde-vivem.html


 

 

01. Nesta atividade vamos estudar um pouco sobre uma das produções mais conhecidas desse 

grupo indígena, as bonecas Karajás. São feitas a partir da modelagem do barro (argila) e é bem 

comum encontrar essas bonecas em vários museus e lojas de artesanatos locais. Observe as 

imagens abaixo e responda: 

 

Fonte: https://s.afnoticias.com.br/cache/2020/ad9d51dddab6c7af5cc2b029a1fbb115.jpg  Acesso em: 04/05/2020 

 

 

Fonte: https://secom.to.gov.br/noticias/exposicao-de-bonecas-ritxoko-chega-a-cidade-de-miranorte-115584/  

Acesso em: 07/05/2020 

A) As bonecas correspondem aos estilos da pintura corporal Karajá. Identifique as linhas que 

aparecem nas pinturas das bonecas e as desenhe nos retângulos abaixo. Use um retângulo 

para cada tipo de linha, preenchendo todo o espaço:  

 

           

https://s.afnoticias.com.br/cache/2020/ad9d51dddab6c7af5cc2b029a1fbb115.jpg
https://secom.to.gov.br/noticias/exposicao-de-bonecas-ritxoko-chega-a-cidade-de-miranorte-115584/


 

 

 

B) Para fazer arte usamos vários tipos de materiais. Você consegue identificar os materiais 

usados na produção dessas bonecas? 

       ______________________________________________________________________________________ 

02. A boneca Karajá é considerada patrimônio cultural do Brasil. Uma atividade única das 

mulheres da tribo e a sua produção é passada de geração em geração. Essas figuras têm uma 

função lúdica para as crianças, mas também uma forma de socialização, pois representam o 

cotidiano da tribo. Observe as imagens novamente e responda: 

A) As bonecas estão representando algumas cenas do dia a dia na tribo. Escreva abaixo que cenas 

que você consegue identificar: 

___________________________________________________________________________ 

B) O que você faz todos os dias? Como na produção das bonecas Karajás, desenhe abaixo 

algumas cenas que representam o seu dia a dia:  

 

 

 

 

 

 

 

C) “Nas aldeias, a boneca é dada às meninas, não somente como brinquedo, mas também como 

ferramenta de educação e de formação da identidade Karajá.” Você tem algum boneco ou 

boneca com o qual você gosta de brincar? Que tal desenhá-lo no espaço abaixo?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ritxòkò, a boneca de barro Karajá 

Patrimônio imaterial brasileiro, a boneca Ritxòkò (bonecas de cerâmica no dialeto feminino iný) 

simboliza a identidade cultural do povo indígena Karajá. Ao representar cenas do cotidiano e 

dos ciclos rituais, as Ritxòkò ocupam papel fundamental na educação das crianças e na 

preservação da milenar cultura Karajá. 

O reconhecimento como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) veio em 2012, graças à iniciativa do Museu Antropológico da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

Confeccionadas em cerâmica, as bonecas são pintadas com grafismos que representam as 

formas humanas, a pintura corporal, os adereços, e também a fauna regional das margens do 

rio Araguaia, nos estados de Goiás e Tocantins, que é onde estão localizadas, há séculos, as 

principais aldeias do povo Karajá. 

Nas aldeias, a boneca é dada às meninas, não somente como brinquedo, mas também como 

ferramenta de educação e de formação da identidade Karajá. Em geral, as meninas ganham um 

conjunto de bonecas, que as mulheres denominam como “família”. Essa família traz 

representações das diferentes faixas etárias das mulheres da aldeia, identificadas 

principalmente pelos ornamentos que usam. 

Fonte: https://www.xapuri.info/cultura/ritxoko-a-boneca-de-barro-karaja/  Acesso em: 07/05/2020 

 

https://www.xapuri.info/cultura/ritxoko-a-boneca-de-barro-karaja/
https://www.xapuri.info/cultura/ritxoko-a-boneca-de-barro-karaja/acesso

