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ARTE RUPESTRE - TRADIÇÃO NORDESTE, PIAUÍ. 

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

rupestre  

A arte rupestre foi produzida na pré-história. Possui 

características diferentes nos períodos  

Paleolítico(Idade da pedra) e Neolítico (Idade dos 

metais). Inclui pinturas, esculturas e objetos  (ou 

fragmentos deles). As pinturas  eram feitas em rochas e 

paredes de cavernas.  

Tradição Nordeste: As pinturas  mais  antigas  do Brasil  

ficam no  Parque Nacional  da  Serra  da  Capivara,  no 

Piauí. São  cerca  de 1.300  sítios arqueológicos e 

muitas  pinturas  e  gravuras  rupestres. As pinturas são 

classificadas em  dois  grandes  grupos: obras 

figurativas que representam  de  figuras  humanas  que  

aparecem em  cenas  de  caça,  guerra  e  trabalhos 

coletivos.  Há  também figuras  de  animais,  sendo  

mais vistos os  veados, as onças, pássaros, peixes  e 

insetos. As pessoas não viviam isoladas e usavam os 

rios para trocar informações. Desse modo, a tradição 

nordeste deu origem a outras tradições. 

Características: Cor  vermelha  em  todo o  desenho  

com  tinta  feita  com  óxido  de  ferro;  todos em 

movimento; animais com patas dobradas como se 

estivessem pulando ou correndo; vida em grupo. 
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ARTE EM CERÂMICA – CULTURA TAPAJÔNICA, PARÁ. 

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

ceramica. 

Antes dos europeus chegarem ao Brasil, 
a Amazônia já era povoada. Esses 
povos       formavam aldeias, eles 
tinham culturas diferentes. Vamos 
falar sobre a cultura tapajônica:       

Um dos maiores centros de cerâmica, da 
América, fica no Pará. Esta arte é 
mais usada para fins religiosos e 
ocasiões especiais, muito 
elaboradas e exuberantes. Eles 
faziam figuras de animais 
(zoomorfos), inspirados nos 
humanos (antropomorfos). 
Geralmente, são figuras femininas 
com braços em movimento. Eles 
misturavam as cinzas de seus 
companheiros às bebidas, nos 
vasos, e bebiam. Resumindo, os 
vasos eram usados para vários fins; 
beber, enfeitar e realizar rituais e 
festas.           

Curiosidade: 

              O muiraquitã, pedra verde 
esculpida em forma de sapo era 
usado pelas mulheres tapajós como 
amuleto para prevenir doenças e 
evitar a infertilidade. Atualmente, é 
uma peça rara. 
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PINTURA CORPORAL – ASURINI DO XINGU 

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

 São apenas 154 índios que vivem 

numa aldeia localizada à margem 

direita do rio Xingu, no Estado do 

Pará. Destacam-se por sua 

criatividade, expressa 

principalmente nas artes 

gráficas: seus desenhos 

geométricos decoram corpos e 

objetos, representando 

elementos da natureza e seres 

sobrenaturais. A língua Asurini 

pertence à família Tupi-Guarani. 

Voltar ao mapa 

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


FIM 


