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Arte rupestre – Tradição Agreste 

Fonte: https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/arte-rupestre  

 (C.6.600 AP – C.3.000 AP) 
 Por volta de 6.000 AP a tradição nordeste 

desapareceu. No seu lugar, surgiu a 

tradição agreste. Ela recebeu este nome 

porque a maioria das imagens se concentra 

na região agreste de Pernambuco  e sul da 

Paraíba, também se encontra em outros 

sítios do norte. 

 Como  características,  temos: não 

aparecem cenas de grupos; a figura 

humana parece isolada e não sugere uma 

narrativa; as figuras que parecem humanas 

são maiores e em poses rígidas (fixas) e 

estão ao lado de figurações de animais 

(tartarugas, lagartos e, às vezes, peixes).  

Voltar ao mapa 
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Arte em cerâmica – Cultura Marajoara 
 Ela desapareceu por motivos 
desconhecidos  por  volta  de  1.400.  Sua
s principais características são: produzida 
somente por mulheres;  
decoração pintada em vermelho, laranja 
ou preto sobre fundo branco; possui 
decoração com apliques e incisões 
(cortes). 
Urnas  funerárias  simples  ou  muito   
trabalhadas  foram  produzidas  em várias  
partes da América do Sul. Mas, as urnas 
marajoaras são conhecidas pela 
decoração muito trabalhada com muitos 
desenhos, linhas que prendem o olhar, 
com pintura ou incisões. 
  

Fonte: https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/arte-em-ceramica  

Voltar ao mapa 
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Pintura corporal – Krahô 

Fonte: https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/pintura-corporal  

Os Krahô vivem na Terra Indígena 
Kraolândia, no Estado do 
Tocantins. São um grupo de 
aproximadamente 2500 
pessoas falantes de uma 
língua da família Jê. Vivem em 
aldeias de formato circular e 
são muito conhecidos pelas 
corridas de toras que fazem 
todos os dias, logo depois de 
caçar, pescar ou trabalhar na 
roça. As toras, feitas 
normalmente com o tronco do 
buriti, são preparadas e 
enfeitadas com muito cuidado 
pelos Krahô. 

Voltar ao mapa 
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