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 As gravuras rupestres do sítio 
Pedra das Arraias estão localizadas no 
topo de um bloco de granito, que 
mede cerca de 4 metros de altura. O 
painel com gravuras ocupa todo o 
topo da rocha. Os temas 
representados são antropomorfos, 
zoomorfos, pegadas humanas e 
grafismos puros bastante elaborados.  
A arraia, por ser o animal 
representado em maior quantidade e 
em diversos tamanhos, deu o nome 
ao sítio. Cada um dos painéis se 
encontra em um bloco rochoso, com 
idade de no mínimo quatro mil anos. 
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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. eles  deixaram  

também  sua  arte  pré-cabralina  na sua  cerâmica  

característica  que  era  usada,  entre  outras  coisas,  

como  urnas funerária.  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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Fonte: http://museuantropologico.blogspot.com.br/2013/06/tradicao-tupiguarani.html  
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PINTURA CORPORAL – YANOMAMI 

Fonte: http://arteindigenaa.blogspot.com.br/2009/10/pintura-corporal-indigena.html   

 

https://pibmirim.socioambiental.org/avatares 

Os Yanomami são um grupo indígena 

que habita a floresta Amazônica, na 

região da fronteira do  Brasil  com  a  

Venezuela.  Como  outros  grupos  

indígenas,  eles  realizam  pinturas  e  

perfurações corporais.  Enfeitam-se  

com  braceletes  confeccionados  com  

plumas  de  pássaros.  Eles  perfuram  o 

lóbulo  da  orelha,  o  septo  nasal  e  os  

lábios  inferiores  para  inserir lascas de 

bambu. 
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