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Imagem:  Paul Allison / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic. 



Imagem: (a) włodi from Szczecin, Poland / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
(b) Whileseated at en.wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic.
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01 – A religiosidade é um item de bastante relevância no
estudo da arte na pré-história. Podemos perceber essa
característica nas pinturas rupestres pois :

a) Não havia religiosidade nas pinturas
b) As pinturas serviam de decoração das cavernas para
os deuses.
c) Os homens pintavam sobre um forte caráter
ritualístico.
d) Era sim parte de um processo de magia para interferir
na captura de pessoas.
e) Havia-se a intenção imediata do artista em criar uma
arte decorativa e religiosa.
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02) Se não havia escrita, como o homem da pré-história
registrava seus acontecimentos?

03) Explique porque alguns estudiosos atribuem à
pintura rupestre um sentido mágico.

04) A arte rupestre é reconhecida como uma das mais
antigas manifestações estéticas do homem ao longo de
toda sua história. Como era feita a tinta nesse período?

05) Quais são os nomes dos períodos em que dividimos 
a pré-história?
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NÃO DESISTA: Tudo o que você viveu até hoje 
foi apenas a "pré-história"... sua "verdadeira 

história" iniciará breve. CREIA!
Franklin Martins

https://pensador.uol.com.br/autor/franklin_martins/




ANALISAR AS ARTES PRODUZIDAS
PELOS POVOS MESOPOTÂMICOS E
EGÍPCIOS ATRAVÉS DE LEITURAS DE
OBRAS DESSE PERÍODO PERCEBENDO O
LEGADO DEIXADOS PELOS POVOS
ANTIGOS.



• A Mesopotâmia é uma região 
histórica do Oriente Médio 
banhada pelos rios Tigre e 

Eufrates. A palavra Mesopotâmia, 
em grego, significa região entre 

rios. 







• Essa rica planície atraiu uma série de
povos, que se encontraram e se
misturaram, empreenderam guerras
e dominaram uns aos outros,
formando o que denominamos de
"civilização mesopotâmica". Entre
esses povos temos:

• Os Sumérios

• Os Acádios

• Os Babilônicos (Amoritas)

• Os Assírios

• Os Caldeus (Neobabilônicos)



3500 ac – 1900 aC

•Primeira civilização da Mesopotâmia
•Cidades-Estado : Ur, Uruk, Lagash, Nipur...
• Os Sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais
antiga que se tem conhecimento (Escrita Cuneiforme).
•Criação da roda.
•Obras hídricas: represas, diques e canais de irrigação



 Eles escreviam na argila mole com
o auxílio de pontas de vime. O
traço deixado por essas pontas
tem a forma de cunha (V), daí o
nome de " escrita cuneiforme".

 Com cilindros de barro, os
mesopotâmicos faziam seus
contratos , enquanto no Egito se
usava o papiro;

Plimpton 322 é um tablete de argila
parcialmente quebrado medindo cerca de
13 centímetros de largura, 9 centímetros de
altura, e 2 centímetros de espessura.





O Tablette narrando o dilúvio 
data do século VII aC / foto de 

BRITISH MUSEUM / SCALA, 
FLORENÇA



• O edifício característico da
arquitetura suméria é o zigurate,
depois muito copiado pelos povos
que se sucederam na região. Era
uma construção em forma de
torre, composta de sucessivos
terraços e encimada por um
pequeno templo.


