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INTRODUÇÃO

“A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de 
bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem 
cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou 

deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. 
Acerca disso são de grande inocência.” – Trecho da carta de 

Pero Vaz de Caminha



A ARTE INDÍGENA ANTERIOR A CABRAL

Além da redução 
numérica, impressiona e 
assusta a destruição de 
culturas que criaram, ao 

longo dos séculos, objetos 
de tão grande beleza.

Fonte: FUNAI



UMA ARTE INTEGRADA À CULTURA

A beleza provém da preocupação 
com o capricho e a perfeição, e 

não de uma visão do objeto 
produzido como obra de arte. A 
arte indígena traduz as tradições 

da comunidade, e não a visão 
particular de um artista.



A FASE MARAJOARA

Corresponde a produção cultural dos 
povos da ilha de Marajó, nordeste do 
atual estado do Pará. Essa produção 
destaca-se sobre tudo pela cerâmica 

e também pelas estatuetas.



CULTURA SANTARÉM

Corresponde aos vestígios culturais 
encontrados na região próxima à 

junção do rio Tapajós com o 
Amazonas, no estado do Pará.

Um dos recursos 
ornamentais da cerâmica 
que mais chama atenção 

são as caríatides.

Figuras humanas que 
apoiam a parte 

superior do vaso.



A ARTE INDÍGENA MAIS RECENTE

Entre as atividades das 
comunidades indígenas atuais estão 
a cerâmica, tecelagem e o trançado 

de cestos e balaios.



OUTROS INTERESSES DA ARTE INDÍGENA

ARTE PLUMÁRIA

Não está ligada a 
uma finalidade, 

somente à busca 
da beleza.

MÁSCARAS

São artefatos 
usados 

geralmente 
em rituais e 

danças 
cerimoniais.

PINTURA CORPORAL

Usada para 
transmitir ao 

corpo a alegria 
contida nas 
cores vivas e 

intensas.



SUGESTÕES ☺

Visite sites para 
compreender e explorar 
a cultura indígena que, 
apesar da destruição 
desde a chegada dos 
colonizadores, ainda 

resiste em expressões 
artísticas.

Museu Nacional -
museunacional.ufrj.br

Museu do Índio -
museudoindio.gov.br

Funai -
http://www.funai.gov.br/
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1) Explique o significado dos nomes “pré-colombiana” e
“pré-cabralina” dados à arte produzida pelos povos da
América.

2) Na região que hoje corresponde ao México existiram
duas importantes culturas: a maia e, mais tarde, a asteca.
Na região do Peru destacou-se a civilização inca. O que
há em comum na arquitetura dessas três civilizações?
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3) Aponte duas importantes características gerais da arte indígena
brasileira pré-cabralina.

4) O encontro entre a cultura europeia e as culturas americanas não se
deu de modo pacífico. A cidade inca de Cuzco, por exemplo, foi
destruída em 1533 pelo espanhol Francisco Pizarro. Ainda assim, os
estudiosos têm levantado muitas informações sobre os povos
americanos. Comente brevemente a importância da população
artística para que isso seja possível.


