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ARTE RUPESTRE – SUBTRADIÇÃO SERIDÓ -RN 

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

 Arte Rupestre – Subtradição Seridó 

                         Localização: Carnaúba dos Dantas  

É  o  conjunto  de  imagens  encontradas  na  região   

do Seridó no  Rio  Grande  do  Norte,  considerado   

como  um ramo  da  tradição  Nordeste.  As  imagens 

produzidas  por  povos caçadores  e coletores são   

muito  parecidas  com  as pinturas da  Serra  da   

Capivara,  no  Piauí.  Outros  elementos aparecem 

nas  imagens:  canoas  (ou  pirogas) enfeitadas    

com  desenhos  geométricos,  figuras  humanas   

enfeitadas e carregando  espécies  de  cestas,   

bolsas,  potes  ou  outros objetos.  Muitas  figuras   

humanas  aparecem  com  a  boca  aberta,  como   

se estivessem  falando alto,  cantando ou  gritando.   

Por causa  da  boca  aberta, o  formato  das  cabeças 

 parecem  castanhas  de caju  e  se  tornam  uma  

característica das pinturas de Seridó. 
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Os  Tupi  se  espalharam  do  Rio  Grande  do  Norte   

até  São  Paulo  e  os Guarani, de São Paulo até Rio  

Grande do Sul, indo também para o interior de  Paraná,   

Santa  Catarina  e  Paraguai. A  cultura  tupi-guarani   

vivia  de  suas roças, da caça e da pesca. Além de pontas  

de flecha, machados, cachimbos e diversos  tipos 

adornos. Eles  deixaram  também  sua  arte   

pré-cabralina  na sua  cerâmica  que  era usada,   

entre  outras  coisas,  como  urnas funerárias.   

No Rio Grande do Sul, os vasilhames de cerâmica  

guarani conservados inteiros foram quase todos  

encontrados em sepultamentos primários ou  

secundários, sendo utilizados como “urnas funerárias”.  

Sua função primordial, no entanto, teria sido a  

de transportar e armazenar líquidos. 
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ARTE EM CERÂMICA – CULTURA TUPI-GUARANI - RS  

Fonte: https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/arte-em-ceramica  
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PINTURA CORPORAL – KARAJÁS 

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

   Antigos moradores das margens 

do rio Araguaia, nos Estados de 

Goiás, Tocantins e Mato Grosso, 

formam um grupo de 3198 pessoas. 

Falam uma língua que pertence ao 

tronco linguístico Macro-Jê. Os dois 

círculos tatuados na face são uma 

característica marcante do grupo, 

que também possui belas pinturas 

corporais. 

Voltar ao mapa 
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