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Arte Rupestre
“Arte rupestre", "pintura rupestre" ou ainda "gravura rupestre" são termos dados às
mais antigas representações pictóricas conhecidas do homem. As mais antigas são
datadas do período Paleolítico Superior (40.000 a.C.), gravadas em abrigos ou cavernas,
em suas paredes e tetos rochosos.
O termo “rupestre” é de origem romana e refere-se às expressões artísticas que têm a
pedra como principal suporte artístico, sejam pinturas, grafismos obtidos pela gravação
nas pedras (petroglifos) ou outras utilizações artísticas visuais sobre esses elementos
(geoglifos).
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Imagens da esquerda para a direita: (a) Martyman at the English language Wikipedia / Namadgi National Park, Australian Capital Territory /
Public Domain, (b) HTO / Public Domain, (c) Anagoria / GNU Free Documentation License, (d) LRBurdak / GNU Free Documentation License e3
(e) Timthefinn at en.wikipedia / Public Domain.

Leia mais em Brainly.com.br - https://brainly.com.br/tarefa/180860#readmore
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Técnicas, Materiais e Formas
As mais antigas pinturas em cavernas conhecidas possuem seus significados
desconhecidos, mas, provavelmente, tinham uma função religiosa ou mágica. Os artistas
optavam por representar o mundo que viam ao seu redor e frequentemente retratavam
animais, às vezes formas quase humanas e, em alguns casos, sinais abstratos que talvez
tivessem um significado espiritual.
Esses artistas primitivos utilizavam os recursos que estavam à mão,
geralmente terras coloridas chamadas de ocre, carvão, sangue como pigmento e gordura
animal, sangue e determinadas seivas vegetais como aglutinantes. Para pintar, utilizavam
pincéis de pelos de animais, penas, dedos e também a técnica do negativo com as mãos

Imagem: (a) Wayne England / Creative Commons Attribution 2.0 Generic e (b) Nostrifikator / GNU Free Documentation
License.
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Formas
A arte rupestre apresenta-se com as mais diversas formas, obedecendo a
uma classificação específica criada pelos arqueólogos para determinar as possíveis
utilizações dos desenhos e imagens dentro de um possível código artístico visual da
linguagem.
Dessa forma temos:
- Abstratos: São desenhos sem uma geometria clara. Podem estar sozinhos ou
formando conjuntos. Provavelmente representam deuses, espíritos ou constelações;
- Geométricos: Desenhos que têm uma geometria clara. Covinhas, cruzes, suásticas,
círculos, quadros xadrezados, sóis etc. Eram utilizados para marcar territórios, uso
em cerimônias religiosas.
- Figurativos ou representativos: Simbolizam figuras, quer humanas (pegadas de
pés) quer de animais (leões, girafas etc.). Boa sorte para a caça, procura
da fertilidade feminina.
- Objetos: Representavam objetos: flechas, carros, barcos. Serviam como
“lembretes” aos deuses para uma boa caça ou colheita.
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Sítios Arqueológicos
Inúmeras formas de arte rupestre foram preservadas ao longo dos séculos em locais
específicos. Esses locais de preservação do patrimônio artístico pré-histórico são chamados de sítios
arqueológicos. Os mais importantes sítios arqueológicos do mundo são:
Arte rupestre de Val Camonica, Itália;
Lascaux, França;
La Marche, perto de Lussac-les-Chateaux, França;
Chauvet-Pont-d’Arc, perto de Vallon-Pont-d'Arc, França;

Caverna de Altamira, perto de Santillana del Mal, Cantábria, Espanha;
Caverna de Cosquer, com uma área ao nível do mar perto de Marselha, França;
Font de Gaume, no vale de Dordogne, França;

Caverna de Pech Merle, França;
Tassili N’Ajjer, na Argélia;
São Raimundo Nonato, no Brasil.
7

Piauí

Bahia
8

Imagem: Prof saxx / GNU Free Documentation License.

9

Outras expressões artísticas da Arte rupestre
Além de designar a arte de pintar sobre as superfícies da pedra, a expressão “arte
rupestre” também é utilizada para descrever a prática que os povos antigos tinham de entalhar a rocha e
empilhar pedras para formar grandes desenhos no chão.
Petroglifos.
Geoglifos

Pedra do Ingá
A Pedra do Ingá é atualmente um dos monumentos arqueológicos mais significativos do mundo,
situada no município de Ingá, no interior da Paraíba. Além de ser um dos mais belos, pode até ser nomeado intrigante e
interessante. Constitui-se de uma formação rochosa em gnaisse.
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