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 A subtradição Seridó é um conjunto 
de imagens encontradas na região 
do Seridó ,no Rio Grande do Norte. 
As imagens foram feitas por 
caçadores e coletores . Outros 
elementos que também aparecem 
nas imagens: canoas com forma 
geométrica , figuras humanas 
enfeitadas carregando bolsa , cesta 
ou outros objetos. Muitas imagens 
da figuras humanas aparecem com 
a boca aberta ,como se estivesse 
falando alto ,gritando ou cantando . 
Por causa disso, suas cabeças tem 
o formato de castanhas de caju ,são 
essa as características que definem 
as pinturas da tradição Seridó. 

ARTE RUPESTRE – SUBTRADIÇÃO SERIDÓ 
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   https://sites.google.com/site/cp2arteindigena/ 
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 A Ilha do Marajó ,no  Pará, foi um importante 

centro de produção de cerâmica. Utilizada para 
rituais ,essa cerâmica mostra mitos e crenças do 
mundo marajoara que  se desenvolveu na 
própria ilha marajoara. Ela desapareceu por 
motivos desconhecidos por volta de 1.400. 

 Características da cerâmica marajoara: 
produzidas somente por mulheres ;decoração nas 
cores vermelha ,laranja ou preto com fundo 
branco; possui decoração com apliques ou cortes. 
Esses potes de cerâmica servem de urnas 
funerais simples ou muito trabalhada que foram 
produzidas em várias partes da América do Sul . 
Mas, as urnas marajoara são conhecidas pela 
decoração muitos trabalhada com bastante 
desenhos , linhas que chamam atenção ,com 
pinturas ou cortes . 
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 Mais de 1.000 anos antes do biquíni as 
mulheres marajoaras já usavam 
tanguinhas de barro. Elas eram pintadas 
com vermelho ou decoração típica. Os 
cordões que a prendiam passavam por três 
furos , na partes da frente. Uma boa parte 
dos especialistas acreditavam que essas 
peças femininas eram roupas para festas . 
. Porém, a arqueóloga  Denise Pahl 
Schaan, do Museu Paranense Emílio 
Goeldi ,desconfia que essa peça feminina 
possa fazer partes de suas roupas diárias. 
"Algumas têm os furos gastos, indicando 
uso frequente". diz ela. 
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PINTURA CORPORAL – KARAJÁ  

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

Antigos moradores das margens 

do rio Araguaia, nos Estados de 

Goiás, Tocantins e Mato Grosso, 

formam um grupo de 3198 

pessoas. Falam uma língua que 

pertence ao tronco linguístico 

Macro-Jê. Os dois círculos 

tatuados na face são uma 

característica marcante do 

grupo, que também possui belas 

pinturas corporais. 
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