ARTE

Resoluções das atividades
Capítulo 6

NA PRÁTICA

Magia e decoração

Atividade prática.

FIXAÇÃO
01 Atividade de pesquisa.
Maia: a civilização maia foi uma cultura notável por sua
língua escrita. Geralmente chamada de hieroglífica, por
uma vaga semelhança com a escrita do Antigo Egito, a
escrita maia era uma combinação de símbolos fonéticos e
ideogramas. Os sinais reproduziam ideias completas, não
apenas sons ou sílabas.
Astecas: a escrita do povo asteca era dotada de um sistema pictórico (que combinava o uso de objetos e figuras)
e outro hieroglífico (sistematizado por símbolos e sons).
Os documentos, difíceis de interpretar, geralmente contêm desenhos de características próprias e inconfundíveis,
legendas e comentários escritos pelo sistema ideográfico,
ideogramas que podem ser lidos foneticamente. Além
disso, as cores representam papel de grande importância:
um desenho reproduzindo um líquido escorrendo, em vermelho, indica sangue, e em azul, indica água. Para a representação dos nomes próprios, usavam o sistema fonético.
Incas: a civilização inca, mesmo com todo desenvolvimento,
não criou um sistema de escrita, mas tinha um interessante
e eficiente sistema de contagem chamado quipu. Este era
um instrumento feito de cordões coloridos, onde cada cor
representava a contagem de algo. Com o quipu, os incas
registravam e somavam por meio de diferentes nós as
colheitas, a quantidade de habitantes e os impostos.
02 Atividade de discussão em grupo. A resposta pode ter
várias vertentes, mas todas devem indicar o seguinte:
esses objetos são feitos por artistas que se colocam a serviço do culto dos ancestrais. O escultor africano não tem
o mesmo desejo do escultor contemporâneo, que sente
necessidade de colocar sua assinatura na obra. Na África,
a obra de arte não é propriedade de um escultor, mas é a
expressão de uma etnia, de um povo e da divindade que
utiliza a mão do artista para dela poder representar toda a
espiritualidade necessária para cumprir a função à qual se
destina.
03 Atividade de pesquisa em grupos.
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