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Arte em cerâmica 

Pintura Corporal 



Arte rupestre – Tradição São Francisco 

– Minais Gerais. 

 Essa  tradição  acompanha  o  vale  do  Rio  
São  Francisco. Suas  principais  características  
são:  ausência  de  figuras  humanas;  muitas  
figuras  geométricas em  monocromia  ou  
policromia;  pode-se  observar  o  uso  de  
carimbos; ainda  sem  descoberta  o  
significado dos   desenhos geométricos; linhas 
em formas ritmadas, muitas vezes; em 
sequências paralelas; em pontilhado ou 
entrecruzada; sempre organizadas . Para fazer 
as pinturas eram usados pigmentos naturais 
que formavam as cores ocre (terra), vermelho 
(hematita) e carvão que eram misturados à 
água (solvente), à gema ou à clara de ovos, 
gordura, óleo ou sangue de animais 
(aglutinante). As pinturas eram feitas com as 
mãos e peles de animais. 

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

Voltar ao mapa 
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Arte em cerâmica – Cultura Tapajônica – 

Pará. 

    Uma das mais antigas e belas expressões da 
arte e da cultura amazônica.  Assim é a 
cerâmica de Santarém, recentemente 
reconhecida como patrimônio artístico e 
cultural do Pará. Uma arte que segundo 
pesquisas desenvolvidas pela arqueóloga 
Anna Roosevelt, desenvolve- se entre os 
índios que habitavam as margens do rio 
Tapajós. Esses povos, também chamados de 
Tapajós, seriam descendentes de hábeis 
artesãos, supostamente descendentes dos 
Maias ou de Incas, que se desenvolveram na 
região de Santarém a partir do ano 1200 
a.C. A beleza da cerâmica tapajônica lembra 
o estilo barroco e a antiga arte chinesa, 
devido aos detalhes de suas peças zoomorfas 
de feições ornamentais muito análogas. 

 

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

Voltar ao mapa 

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


Pintura corporal – Xikrin kayapó – 

Pará.  

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

  

São 1800 índios, aproximadamente, 
que vivem nas Terras Indígenas Cateté 
e Trincheira Bacajá, no Estado do Pará. 
Os Xikrin, falantes de língua Kayapó, 
enfatizam a audição e a palavra e, por 
isso, perfuram orelhas e lábios logo na 
infância. As mulheres são responsáveis 
pela elaborada pintura corporal e 
dedicam muito tempo para realizá-la. 

Voltar ao mapa 
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