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Arte rupestre – Tradição 

Nordeste - Piauí 
• Essas pinturas rupestres se encontram no Parque 

Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Essa 

pintura foi feita entre C. 12.000 AP – C 6.000 

AP. Pinturas e gravuras são classificadas em dois 

grandes grupos: obras com motivos figurativos e 

obras com motivos geométricos.  Nas pinturas, 

as cores mais usadas são vários tons de vermelho 

e em menor uso o amarelo, o preto, o branco e o 

cinza.  Geralmente os animais têm patas 

dobradas ou inclinadas como se estivessem em 

um pulo ou correndo. O comum era mostrar 

momentos de caça, brincadeiras,  sentido de 

comunidade e vida em grupo. 

Fonte: https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/arte-rupestre  Voltar ao mapa 
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Arte em cerâmica – Cultura 

Tapajônica - Pará 
• 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. Suas 
cerâmicas foram feitas entre c.900 e 
c.1.600.        Os recipientes em formas 
exuberantes eram provavelmente usados 
em ocasiões especiais, como festas e 
rituais religiosos 

Fonte: https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/arte-em-ceramica  Voltar ao mapa 
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Pintura corporal – Asurini 

do Xingu-Pará 

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 
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