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Arte rupestre –  Tradição Agreste 

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

Por volta de 6.000 AP, a tradição Nordeste desapareceu e,  

no lugar, surgiu a Tradição  Agreste.  Ela  tem  esse  nome   

porque  a  maior parte  das  imagens  se concentra  nas  regiões   

agrestes  de  Pernambuco  e  sul  da  Paraíba,  embora  seja  

encontrada  também  em  outros  sítios  nordestinos.  Como   

características,  temos: não  aparecem  cenas  de  grupos;   

a  figura  humana  aparece  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);  surgem elementos  geométricos   

de  sentido desconhecido;  não  há  linha  de  contorno,   

os  traços  são  mais  grossos  e  é  comum  a tinta  escorrer   

e  borrar  o  desenho.   
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Arte em cerâmica -Tapajós  

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

A  região  da  atual  cidade  de  Santarém,  no  Pará,  na  beira   

do  rio  Tapajós,  foi  um  dos maiores  centros  de  produção  de   

cerâmica  da  América.  Suas  principais  características  são:  

produzida  para  fins  cerimoniais;  formatos  muito  elaborados;   

decoração  com  motivos zoomorfos (figuras de animais), motivos 

antropomorfos (figuras humanas) e figuras femininas; braços das 

figuras femininas em movimento. 

 Os recipientes em formas exuberantes eram provavelmente usados  

em ocasiões especiais, como festas e rituais religiosos.  

Sabe-se que os Tapajó misturavam as cinzas de seus mortos a bebidas 

fermentadas feitas de milho ou arroz-bravo, uma planta nativa  

da Amazônia. Nesse caso, alguns dos vasos seriam usados para,  

literalmente, beber os entes queridos. Outros seriam de uso exclusivo  

dos sacerdotes, para a ingestão de bebidas alucinógenas, 

como a ayahuasca. 
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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. 
 

Pintura corporal-Krahô 
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