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 Para muitos pesquisadores, os desenhos e pinturas mais 

antigos do Brasil se encontram no Parque Nacional da Serra da 

Capivara, no Piauí. 

 São cerca de 1.300 sítios arqueológicos. Mais de 700 mil 

objetos de pedra (pontas de lança, raspadores, perfumadores) e 

muitas pinturas e gravuras rupestres. 

 As 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. 

 As populações não viviam isoladas e usavam os cursos dos rios 

para trocar informações. Desse modo, a tradição nordeste deu 

origem a outras tradições ou subtradições. 
 

ARTE RUPESTRE –  

TRADIÇÃO NORDESTE  

 

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

 



  

 

 No atual estado do Amapá, por volta do ano 

1.000, desenvolveram-se vários estilos de cerâmica. 

Dentre eles, destacam-se as urnas funerárias da cultura 

Maracá, no sudoeste do estado do Amapá. 

 Seus sítios arqueológicos são representados por 

grutas onde foram encontradas umas funerárias. Esse 

tipo de urna ainda é utilizado por grupos indígenas da 

Guiana, fronteira com o Amapá. Suas principais 

características são: cilíndricas; zoomorfas ou 

antropomorfas; apresentam indivíduos sentados em 

bancos com mãos apoiadas nos joelhos; ficavam no 

interior das cavernas; figuras com formas bastante 

estilizadas. 
 

ARTE EM CERÂMICA - CULTURA 

MARACÁ  

 

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

 

Arte em cerâmica - Cultura Maracá  



PINTURA CORPORAL –  

ASURINI DO XINGU  

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

 

 
 
São apenas 154 índios que vivem 
numa aldeia localizada as margens 
direita do rio Xingu, no estado do 
Pará. Os próprios se destacam 
por sua criatividade, que expressa 
principalmente nas artes gráficas. 
seus desenhos geométricos 
decoram corpos e objetos, 
representando elementos da 
natureza e seres sobrenaturais. 
A língua Asurini, pertence a 
família Tupi-Guarani. 
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