
Bruna e Anna Luísa 606 

ARTES INDÍGENAS 



Arte rupestre 

Arte em 

cerâmica 

Pintura 

Corporal 



ARTE RUPESTRE – TRADIÇÃO 

PLANALTO   

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

rupestre  

Voltar ao mapa 

A  tradição  Planalto  pode  ser  encontrada
em  vários  sítios  arqueológicos  nos 
estados  de  São  Paulo,  Minas Gerais, 
Bahia e Goiás. Um dos sítios mais típicos 
dessa tradição é o de Santana do Riacho, na 
Serra do Cipó, em Minas 
Gerais,  onde  foram  encontradas  mais  de
  2.000  pinturas  datadas  de  8.000  a  4.00
0  AP.  As  principais  características dessa 
tradição são: muitas figuras de animais 
(peixes e cervídeos) traçados com uma só 
cor; os animais aparecem em 
tamanho  maior  que  a  figura  humana, os 
elementos aparecem em situação de caça e 
de forma bastante estilizada.  
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  Antes da chegada dos europeus ao 
Brasil, no século XVI, o litoral era 
ocupado por povos da língua  tupi-
guarani.  Eles  vieram  para  o  litoral,  
por  volta  do  ano  500,  de  uma  região  
próxima  a Rondônia,  na  Amazônia.  
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. 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”.  

ARTE EM CERÂMICA – TUPI-GUARANI 

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

Voltar ao mapa 
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PINTURA CORPORAL – MATIS 

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

corporal  

 Os Matis somam 390 pessoas que vivem 

na Terra Indígena Vale do Javari, no 

Amazonas. Falam uma língua da família 

Pano. Todos se reconhecem como 

mushabo ("gente tatuada") ou wanibo 

("gente da pupunha“), pois possuem 

tatuagens no rosto feitas com o espinho da 

palmeira da pupunha, um desenho que 

marca seu pertencimento ao grupo.  

 

Voltar ao mapa 
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