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Arte Rupestre é o conceito mais vigente para 
denominar as pinturas e gravuras feitas pelos homens 
pré-históricos. Arte executada nos rochedos, em 
cavernas, lajedos e furnas, onde as comunidades 
primitivas  utilizaram como abrigo temporário e/ou  
como local sagrado para seus rituais mágicos 
religiosos.



IIII – DIVISÃO DA ARTE RUPESTRE: DIVISÃO DA ARTE RUPESTRE: 

1.1. PINTURASPINTURAS
As pinturas são representaAs pinturas são representaçções de figuras humanas,  ões de figuras humanas,  
de animais,  de plantas, de astros e de sde animais,  de plantas, de astros e de síímbolos. Essas mbolos. Essas 
figuras são apresentadas, ora em conjunto que figuras são apresentadas, ora em conjunto que 
retratam cenas do cotidiano, ora figuras isoladas, em  retratam cenas do cotidiano, ora figuras isoladas, em  
pigmentapigmentaçções vermelha, amarela, branca e/ou preta. ões vermelha, amarela, branca e/ou preta. 



2. GRAVURAS
As gravuras retratam rituais mágicos/            
religiosos, sua datação é mais recente do 
que as das pinturas. Nos painéis com 
gravuras,  encontra-se em maior quantidade 
símbolos de  representações astrológicas.
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1. HISTÓRICO
Em 1589 registrou-se a primeira ocorrência rupestre no 
Brasil. O Capitão-mor da Província da Paraíba, 
Feliciano Coelho, percorria os sertões na captura de 
nativos e elementos minerais de valor comercial. 
Passando pela Serra da Raiz verificou, no Rio 
Araçoagipe, um rochedo repleto de gravuras.  Os  
quais foram copiados e relatados para o Rei de 
Portugal. 



1.1. PEDRA DO INGÁ
A Pedra do Ingá, considerada a mais famosa inscrição rupestre 

do Brasil,  encontra-se na Paraíba. Coberta de gravuras, que atraem 
estudiosos de diversas áreas do conhecimento no cenário arqueoló-
gico, torna-se uma das inscrições mais pesquisadas no Brasil
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•• Pesquisa TopogrPesquisa Topográáficafica::
Localização , Identificação , delimitação e
mapeamento dos sítios.

• Pesquisa Fotográfica:
Área, entorno, monumento e testemunhos.

• Procedimentos Metodológicos:
Fotografar, mensurar e copiar ( decalcar e desenhar).  
Classificar.
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Painel rupestre com motivos cênicos
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Painel rupestre com motivos estáticos



REGISTROS RUPESTRES NA PARAÍBA

Painel rupestre com motivos estáticos



REGISTROS RUPESTRES NA PARAÍBA

Painel rupestre com motivos estáticos


