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ARTE INDÍGENA 
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Arte em 

cerâmica 
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Corporal 



 A Ilha Marajó, no Pará foi um importante centro de produção 

cerâmica. Utilizada para fins rituais, essa cerâmica mostra mitos e 

crenças no mundo marajoara e se desenvolve  na própria ilha. 

           Suas principais característica são:  produzidas somente por 

mulheres;  decoração pintada em vermelho, laranja ou preto 

sobre fundo branco;  possui decoração com apliques e incisões 

(cortes). Urnas funerárias simples ou muito trabalhadas. As urnas 

marajoara são conhecidas pela decoração muito trabalhada com 

muitos desenhos, linhas  que prendem o olhar, com pintura ou 

incisões.  

  ARTE EM CERÂMICA - CULTURA MARAJOARA – NO PARÁ 

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

ceramica 



      Outra  linguagem  da  arte  rupestre  é  a  gravura  

ou  incisão  rupestre  ou itaquatiara, que em tupi 

significa “pedra pintada” ou “pedra riscada.  A  gravura  

se constrói  a  partir  do  relevo,  com  sulcos  ou  

incisões  gravados  na  pedra,  com  a utilização de 

pontas, facas, martelos (para picotar), raspadores etc. .    

Ela pode conter ou não elementos de cor. As  gravuras  

ou  itaquatiaras  são encontradas  no  Brasil  desde  a  

Amazônia até  o  Rio  Grande  do  Sul. Ela pode 

conter ou não elementos de cor. As  gravuras  ou  

itaquatiaras  são encontradas  no  Brasil  desde  a  

Amazônia até  o  Rio  Grande  do  Sul. A maior  delas  

é  a  Pedra  do  Ingá,  situada  à beira  do  riacho  do  

Ingá  do  Bacamarte,  na Paraíba:  um  grande  bloco  

com  24  metros  de  comprimento  por  3 metros  de  

altura,  coberto  por  incisões. 

   ARTE RUPESTRE – ITAQUATIARA 

Voltar ao mapa 

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

em-ceramica 



São um grupo indígena que moram na 

fronteira da floresta amazônica do Brasil 

com a Venezuela, é realizado um tipo de 

pintura não em telas mais sim no corpo 

então fica pintura corporal que é feito com 

tintas, plumagem, perfume, penas. 

 

    PINTURA CORPORAL – YANOMAMI – NA AMAZÔNIA  

 

https://sites.google.com/site/cp2arteindi

gena/arte-em-ceramica 



FIM 


