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Arte Pré-histórica no Brasil e Arte Indígena 
 

Assista ao filme documentário “Serra da Capivara – UNESCO” disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=9576H-X39J8 

 
 

 
Considerações acerca da Arte indígena  
 

 
 

Em qualquer livro de história da arte brasileira, encontraremos um capítulo dedicado à  “arte indígena”. 
Mas a consideração de certos objetos produzidos por culturas que não possuem o conceito de “arte” da mesma 
forma como nós o entendemos, como “arte”, apresenta variados problemas. Para nós, “arte” (no sentido mais 
tradicional) é uma atividade ligada à produção de um certo tipo de objetos que têm como principal função a de 
serem contemplados; esta contemplação ocorre, preferencialmente, em locais separados e específicos, 
distantes das interferências do mundo cotidiano. O museu e a galeria são ambientes limpos, silenciosos, onde 
as obras de arte podem ser apreciadas da forma que se considera a mais adequada à sua função maior, que é a 
contemplação estética. 

Quando falamos de “arte indígena”, porém – ou de “artes indígenas”, termo mais adequado por atentar 
para a imensa variedade de estilos e manifestações que cabem na definição −, as coisas são completamente 
outras. Isso porque, se a considerarmos em relação ao seu “habitat” natural, os objetos das assim chamadas 
“artes indígenas” não “funcionam” da mesma forma que a arte com que estamos hoje acostumados, ou seja, a 
arte ocidental, que nasce a partir da experiência européia. 

Não se pode negar, porém, que a contemplação de variados produtos e artefatos indígenas (sem falar da 
pintura corporal, da dança, da música etc.) revela evidentes qualidades formais de beleza, equilíbrio e 
elaboração formal que são típicas daquilo que chamamos “arte” – especialmente para a sensibilidade moderna, 
mais inclinada a reconhecer a artisticidade da produção das sociedades ditas “primitivas”. Por outro lado, 
reconhecer algo como “arte” também possui um sentido de qualificação positiva, de atribuição de importância, 
de forma que muitas vezes a compreensão da arte das sociedades “primitivas” tem algo de um mea culpa da 
cultura ocidental, condescendente e paternalista com relação a culturas que sofrem um processo de dissolução 
frente ao domínio econômico e cultural do “homem branco”. 

(...)A consideração das artes indígenas traz à tona, portanto, uma problemática relacionada à forma como 
entendemos e operamos com o conceito de arte. Para vários antropólogos, o grande diferencial é o fato de que, 
entre os povos indígenas inexiste uma esfera específica de objetos que possuem uma função exclusivamente 
estética, ou seja, existem apenas para serem contemplados (cf. MELATTI, 1993, p. 163). O “objeto estético”, 
ou seja, o objeto cuja única função é, supostamente, servir à contemplação, é uma invenção ocidental que veio 
se formando a partir do Renascimento e se constitui positivamente no século XVIII (DIAS in AGUILAR, 2000, p. 
40): neste processo, a arte veio deixando, progressivamente, de assumir outros papéis que não o de 
proporcionar a contemplação estética, tornando-se arte autônoma. Nas sociedades indígenas não existe uma 
arte “autônoma”, que só serve para ser contemplada. 



Arte 

 

 
2

Uma abordagem possível da arte indígena é fornecida pelo antropólogo Darcy Ribeiro: 
Que é arte índia? Com esta expressão designamos certas criações conformadas pelos índios de acordo com 

padrões prescritos, geralmente para servir a usos práticos, mas buscando alcançar a perfeição. Não todas elas, 
naturalmente, mas aquelas entre todas que alcançam tão alto grau de rigor formal e de beleza que se 
destacam das demais como objetos dotados de valor estético. Neste caso, a expressão estética indica certo 
grau de satisfação dessa indefinível vontade de beleza que comove e alenta aos homens como uma 
necessidade e um gozo profundamente arraigados. Não se trata de nenhuma necessidade imperativa como a 
fome ou a sede, bem o sabemos; mas de mas de uma sorte de carência espiritual, sensível, onde faltam 
oportunidades para atendê-la; e de presença observável, gozosa e querida, onde floresce (RIBEIRO in ZANINI, 
1983, p. 49). 
 
Para ler o texto na íntegra procure “AS ARTES INDÍGENAS E A DEFINIÇÃO DA ARTE” de Fabricio Vaz 
Nunes, disponível na internet em https://docplayer.com.br/45452196-As-artes-indigenas-e-a-definicao-da-
arte.html 
 
Cultura material indígena 

Na época do descobrimento, havia em nosso país cerca de 5 milhões de índios. Hoje, esse número caiu 
para aproximadamente 200 000. Mas essa brutal redução numérica não é o único fator a causar espanto nos 
pesquisadores de povos indígenas brasileiros. Assusta-os também a verificação da constante - e agora já 
acelerada -destruição das culturas que criaram, através dos séculos, objetos de uma beleza dinâmica e alegre. 
 
Uma arte utilitária 

A Primeira questão que se coloca em relação à arte indígena é defini-la ou caracterizá-la entre as muitas 
atividades realizadas pelos índios 

Quando dizemos que um objeto indígena tem qualidades artísticas, podemos estar lidando com conceitos 
que são próprios da nossa civilização, mas estranhos ao índio. Para ele, o objeto precisa ser mais perfeito na 
sua execução do que sua utilidade exigiria. Nessa perfeição para além da finalidade é que se encontra a noção 
indígena de beleza. Desse modo, um arco cerimonial emplumado, dos Bororo, ou um escudo cerimonial, dos 
Desana  podem ser considerados criações artísticas porque são objetos cuja beleza resulta de sua perfeita 
realização. 

Outro aspecto importante a ressaltar: a arte indígena é mais representativa das tradições da comunidade 
em que está inserida do que da personalidade do indivíduo que a faz. É por isso que os estilos da pintura 
corporal, do trançado e da cerâmica variam significativamente de uma tribo para outra. 
  
O período pré-cabralino: a fase Marajoara e a cultura Santarém     

 A Ilha de Marajó foi habitada por vários povos desde, 
provavelmente, 1100 a.C. De acordo com os progressos obtidos, esses 
povos foram divididos em cinco fases arqueológicas. A fase Marajoara é a 
quarta na seqüência da ocupação da ilha, mas é sem dúvida a que 
apresenta as criações mais interessantes. 
 
A fase Marajoara 

A produção mais característica desses povos foi a cerâmica, cuja 
modelagem era tipicamente antropomorfa. Ela pode ser dividida entre 
vasos de uso doméstico e vasos cerimoniais e funerários. Os primeiros 
são mais simples e geralmente não apresentam a superfície decorada. Já 
os vasos cerimoniais possuem uma decoração elaborada, resultante da 
pintura bicromática ou policromática de desenhos feitos com incisões na cerâmica e de desenhos em relevo.  

Dentre os outros objetos da cerâmica marajoara, tais como bancos, colheres, apitos e adornos para orelhas 
e lábios, as estatuetas representando seres humanos despertam um interesse especial, porque levantam a 
questão da sua finalidade. Ou seja, os estudiosos 
discutem ainda se eram objetos de adorno ou se 
tinham alguma função cerimonial. Essas estatuetas, 
que podem ser decoradas ou não, reproduzem as 
formas humanas de maneira estilizada, pois não há 
preocupação com uma imitação fiel da realidade. 

A fase Marajoara conheceu um lento mas 
constante declínio e, em torno de 1350, 
desapareceu, talvez expulsa ou absorvida por outros 
povos que chegaram à Ilha de Marajó. 
 
Cultura Santarém 

Não existem estudos dividindo em fases culturais 
os povos que ao longo do tempo habitaram a região 
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próxima à junção do Rio Tapajós com o Amazonas, como foi feito em relação aos povos que ocuparam a Ilha de 
Marajó. Todos os vestígios culturais encontrados ali foram considerados como realização de um complexo 
cultural denominado "cultura Santarém". 

A cerâmica santarena apresenta uma decoração bastante complexa, pois além da pintura e dos desenhos, 
as peças apresentam ornamentos em relevo com figuras de seres humanos ou 
animais. 

Um dos recursos ornamentais da cerâmica santarena que mais chama a 
atenção é a presença de cariátides, isto é, figuras humanas que apóiam a parte 
superior de um vaso  

Além de vasos, a cultura Santarém produziu ainda cachimbos, cuja 
decoração por vezes já sugere a influência dos primeiros colonizadores 
europeus, e estatuetas de formas variadas. Diferentemente das estatuetas 
marajoaras, as da cultura Santarém apresentam maior realismo, pois 
reproduzem mais fielmente os seres humanos ou animais que representam. 

A cerâmica santarena refinadamente decorada com elementos em relevo 
perdurou até a chegada dos colonizadores portugueses. Mas, por volta do século 
XVII, os povos que a realizavam foram perdendo suas peculiaridades culturais e 
sua produção acabou por desaparecer. 
 
As culturas indígenas  

Apesar de terem existido muitas e diferentes tribos, é possível identificar ainda hoje duas modalidades 
gerais de culturas indígenas: a dos silvícolas, que vivem nas áreas florestais, e a dos campineiros, que vivem 
nos cerrados e nas savanas. 

Os silvícolas têm uma agricultura desenvolvida e diversificada que, associada às atividades de caça e 
pesca, proporciona-lhes uma moradia fixa. Suas atividades de produção de objetos para uso da tribo também 
são diversificadas e entre elas estão a cerâmica, a tecelagem e o trançado de cestos e balaios. 

Já os campineiros têm uma cultura menos complexa e uma agricultura menos variada que a dos silvícolas. 
Seus artefatos tribais são menos diversificados, mas as esteiras e os cestos que produzem estão entre os mais 
cuidadosamente trançados pelos indígenas. 

É preciso não esquecer que tanto um grupo quanto outro conta com uma ampla variedade de elementos 
naturais para realizar seus objetos: madeiras, caroços, fibras, palmas, palhas, cipós, sementes, cocos, resinas, 
couros, ossos, dentes, conchas, garras e belíssimas plumas das mais diversas aves. Evidentemente, com um 
material tão variado, as possibilidades de criação são muito amplas, como por exemplo, os barcos e os remos 
dos Karajá, os objetos trançados dos Baniwa , as estacas de cavar e as pás de virar beiju dos índios xinguanos. 

A tendência indígena de fazer objetos bonitos para usar na vida tribal pode ser apreciada principalmente na 
cerâmica, no trançado e na tecelagem. Mas ao lado dessa produção de artefatos úteis, há dois aspectos da arte 
índia que despertam um interesse especial. Trata-se da arte plumária e da pintura corporal, que veremos  mais 
adiante. 
 
A arte do trançado e da  tecelagem 

A partir de uma matéria-prima abundante, como folhas, palmas, cipós, talas 
e fibras, os índios produzem uma grande variedade de pe, cestos, abanos e 
redes .Da arte de trançar e tecer, Darcy Ribeiro destaca especialmente algumas 
realizações indígenas como as vestimentas e as máscaras de entrecasca, feitas 
pelos Tukuna e primorosamente pintadas; as admiráveis redes ou maqueiras de 
fibra de tucum do Rio Negro; as belíssimas vestes de algodão dos Paresi que 
também, lamentavelmente, só se podem ver nos museus.  
 
Cerâmica 

As peças de cerâmica que se conservaram testemunham muitos 
costumes dos diferentes povos índios e uma linguagem artística que ainda 
nos impressiona. São assim, por exemplo, as urnas funerárias lavradas e 
pintadas de Marajó, a cerâmica decorada com desenhos impressos por 
incisão dos Kadiwéu, as panelas zoomórficas dos Waurá e as bonecas de 
cerâmica dos Karajá. 
 
Plumária 

Esta é uma arte muito especial porque não está associada a nenhum 
fim utilitário, mas apenas à pura busca da beleza. 

Existem dois grandes estilos na criação das peças de plumas dos índios 
brasileiros. As tribos dos cerrados fazem trabalhos majestosos e grandes, como os 
diademas dos índios Bororo ou os adornos de corpo, dos Kayapó.  

As tribos silvícolas como a dos Munduruku e dos Kaapor fazem peças mais 
delicadas, sobre faixas de tecidos de algodão. Aqui, a maior preocupação é com o 
colorido e a combinação dos matizes. As penas geralmente são sobrepostas em 
camadas, como nas asas dos pássaros. Esse trabalho exige uma cuidadosa 
execução. 
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Máscaras 
 

Para os índios, as máscaras têm um caráter duplo: ao mesmo tempo que são um artefato produzido por 
um homem comum, são a figura viva do ser sobrenatural que representam Elas são feitas com troncos de 
árvores, cabaças e palhas de buriti e são usadas geralmente em danças cerimoniais, como, por exemplo, na 
dança do Aruanã, entre os Karajá, quando representam heróis que mantêm a ordem do mundo. 
  
A pintura corporal 

As cores mais usadas pelos índios para pintar seus corpos são o vermelho muito vivo 
do urucum, o negro esverdeado da tintura do suco do jenipapo e o branco da tabatinga. A 
escolha dessas cores é importante, porque o gosto pela pintura corporal está associado ao 
esforço de transmitir ao corpo a alegria contida nas cores vivas e intensas.  

São os Kadiwéu que apresentam uma pintura corporal mais elaborada Os primeiros 
registros dessa pintura datam de 1560, pois ela impressionou fortemente o colonizados e 
os viajantes europeus. Mais tarde foi analisada também por vários estudiosos, entre os 
quais Lévi-Strauss, antropólogo francês que esteve entre os índios brasileiros em 1935. 

De acordo com Lévi-Strauss, "as pinturas do rosto conferem, de início, 
ao indivíduo, sua dignidade de ser humano; elas operam a passagem da 
natureza à cultura, do animal estúpido ao homem civilizado. Em seguida, 
diferentes quanto ao estilo e à composição segundo as castas, elas 
exprimem, numa sociedade complexa, a hierarquia dos status. Elas possuem assim uma função 
sociológica."  

Os desenhos dos Kadiwéu são geométricos, complexos e revelam um equilíbrio e uma 
beleza que impressionam o observador. Além do corpo, que é o suporte próprio da pintura 
Kadiwéu, os seus desenhos aparecem também em couros, esteiras e abanos, o que faz com que 

seus objetos domésticos sejam inconfundíveis.  
 

Atividades 
 
01. Explique a relação entre estética e utilitarismo presente nos artefatos indígenas. 

 
02. Dotados de uma arte ceramista ricamente detalhada, essa cultura faz parte dos mais complexos grupos 

humanos que viveram em terras brasileiras. O que elas evidenciam sobre a sociedade que as produziu? 

 
 
03. Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, povoado por 

homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos valores culturais dos 
primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva destruição. Na 
verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos 
desenvolvidos. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos de 
sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalentes, por resultarem de impulsos 
humanos comuns. 

SCATAMACHIA, M. C. M. In: AGUILAR, N. (Org.). Mostra do redescobrimento: arqueologia. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo – 
Associação Brasil 500 anos artes visuais, 2000. 

 
De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos 
colonizados, por que? Explique. 
 

04. A arte indígena brasileira é bastante diversificada porque é a representação de uma tribo, e não da 
personalidade de quem o faz. Em que formas de expressão artística   podemos identificar uma tribo? 
Explique. 
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05. Depois de assistir o documentário “Serra da Capivara” produzido pela UNESCO” anote as suas principais 
observações em relação a esse Patrimônio Cultural da Humanidade. 
 

    
 

06. O que são bens patrimoniais?  
 
07. Diferencie patrimônio material de patrimônio imaterial. 
 
08. Como se dá a reprodução da cultura imaterial? 
 
09. Considere os objetos abaixo. 

Fig. I   
Urna cerimonial marajoara. Cerâmica. 1400 a 400 a.C. 81 cm. Museu Nacional do Rio de Janeiro.  
 

Fig. II  
Bonecas Ritxoco. Cerâmica. Museu Antropológico, Goiânia-Go. 
 
As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. Embora pertençam à mesma 
categoria – escultura – elas se diferenciam em aspectos fundamentais. Explique. 
 

10. Conhecemos as artes corporais indígenas porque continuaram sendo usados pelos remanescentes 
indígenas modernos, embora seu significado ancestral tenha se modificado com o passar do tempo. Assim, 
que comparações podemos fazer entre a pintura rupestre brasileira e a pintura corporal indígena? 
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Gabarito 
 
01. Quando falamos de artes indígenas falamos da imensa variedade de estilos e manifestações que cabem na 

definição mas são coisas muito difersificadasz. Isso porque, se a considerarmos em relação ao seu 
“habitat” natural, os objetos das assim chamadas “artes indígenas” não “funcionam” da mesma forma que 
a arte com que estamos hoje acostumados, ou seja, a arte ocidental, que nasce a partir da experiência 
europeia. Porém, que a contemplação de variados produtos e artefatos indígenas (sem falar da pintura 
corporal, da dança, da música etc.) revela evidentes qualidades formais de beleza, equilíbrio e elaboração 
formal que são típicas daquilo que chamamos “arte” – especialmente para a sensibilidade moderna, mais 
inclinada a reconhecer o caráter artístico da produção das sociedades ditas “primitivas”. 

 
02. Revelam o alto nível de desenvolvimento destas sociedades pois são peças e complexas e muito elaboras o 

que contradiz a ideia de que nos Brasil as sociedades tiveram inferir desenvolvimento em comparação com 
as demais civilizações do continente. 

 
03. O texto defende a ideia de que, embora as sociedades apresentem diferentes níveis tecnológicos de 

desenvolvimento essa diferença não justifica a falta de reconhecimento do potencial artístico das 
sociedades exploradas pelos colonizadores. Isto porque toda produção estudada é humana, ou seja, 
independente no nível de desenvolvimento toda atividade dita arte só pode ter sido realizada pelo ser 
humano. As demais diferenças se referem a características socioculturais e econômicas de cada grupo. 

 
04. Praticamente toda a produção material e imaterial indígena é passível de representar a identidade de um 

grupo, por exemplo a pintura corporal. Quase todas as tribos brasileiras praticam a pintura corporal mas 
não o fazem da mesma maneira ou seja, as características destas definem cada grupo. 

 
05. Pessoal 
 
06. O Artigo 216 da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.  
Nessa redefinição promovida pela Constituição, estão as formas de expressão; os modos de criar, fazer e 
viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 
07. Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades históricas, sítios 

arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. 
São objetos que existem materialmente, tem existência física mas dependem de órgãos responsáveis para 
continuarem existindo. 
Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 
manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, 
musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais 
coletivas).  

 
08. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e 

grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana.  

 
09. Apesar de serem esculturas a fig. I é um vaso, ou seja, parte da cerâmica utilitária, que tem uma função 

objetiva para a sociedade que o produz, enquanto a figura II é uma escultura representativa de atividades 
cotidianas. Embora a primeira seja utilitária também é representativa pois seu aspecto externo é altamente 
simbólico e a segunda também tem funcionalidade haja vista a importância desta prática para o grupo. 

 
10. Cronologicamente as últimas pinturas rupestres do Brasil apresentam um padrão abstrato e/ou geométrico 

de representação e esse estilo de desenho é vistos na pintura corporal indígena, o que nos explica a 
história dos antigos habitantes do Brasil, isto é, os grupos humanos foram gradativamente abandonando as 
cavernas e construindo suas próprias habitações (ocas). Logo, as pinturas rupestres deixaram de ser 
praticadas enquanto a pintura corporal se manteve tendo os padrões das últimas pinturas rupestres. A 
mudança na superfície das pinturas (das rochas para o corpo) é necessariamente acompanhada da 
mudança de significado. 
 

Sugestões: 
 >> Visite o site do IPHAN e saiba mais sobre o Patrimônio Cutural do Brasil! 

www.iphan.gov.br  
>> Para estudar mais a Arte Indígena acesse: 

https://pib.socioambiental.org/pt 


