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• COMPREENDER O PROCESSO DE FORMAÇÃO CULTURAL DOS POVOS
PRÉ-COLOMBIANOS E SUA FORMA DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA;

• AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE O MODO DE VIDA E
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE DIFERENTES POVOS QUE HABITAM O
TERRITÓRIO NACIONAL;

• PERCEBER INFLUÊNCIAS, HERANÇAS CULTURAIS QUE CHEGARAM AOS
DIAS ATUAIS.
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Arte Pré-Colombiana 
e 

Arte Pré-Cabralina

Santa Maria, uma das caravelas da esquadra de Cristóvão Colombo



No fim do século XV, enquanto a Europa vivia o chamado Renascimento,

portugueses e espanhóis lançavam-se ao Atlântico em grandes viagens,

que resultaram na dominação do continente americano. Aqui eles

encontraram povo com culturas muito diferentes da europeia.
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ARTE PRÉ-COLOMBIANA

Consideram-se arte pré-colombiana as manifestações artísticas dos povos nativos da
América espanhola antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. Tudo o que resta
das grandes civilizações do período anterior à colonização do continente americano
pelos europeus é sua "arte".

Neste caso "arte" compreende objetos com funções definidas, em geral mágica ou
religiosa, e também artigos belos, criados para decoração. Fazem parte do universo
artístico dessas civilizações tanto os templos e casas quanto as esculturas, relevos,
pinturas, utensílios domésticos, objetos ornamentais, amuletos e tecidos.

De autoria desconhecida, as obras são realizadas por artífices, cuja tarefa é transpor
para os materiais (pedra, barro, metal etc.) padrões de representação predeterminados
pelas crenças ou ciências de cada povo.
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A arte dos antigos povos mexicanos

Fixada na parte atual do território mexicano (região
da península do lucatã), a civilização Maia (iniciada
por volta de 1000 a.C) teve seu auge entre os anos
300 e 1000 da era cristã.
Em 1492, quando os colonizadores chegaram à 
América, essa cultura já estava em declínio.
Os maias construíram grandes cidades e
desenvolveram uma arquitetura monumental em
regiões do México, da Guatemala e de Honduras.
Desenvolveu também a escultura, na decoração dos
templos e palácios ou na forma de monopólitos
(obra ou monumento feito de um só bloco de
pedra) e a cerâmica.

Templo das Inscrições de Palenque (México). 

Templo do Sol, também em Palenque:
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Destaques 

Matemática. 
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Pintura 

Murais e objetos de 
cerâmica
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Escultura

Usaram a pedra calcária e estuque 
no revestimento de templos.
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Contudo, as mais intrigantes das construções Maias, talvez sejam: Templo do 

Jaguar, Poço Sagrado e de Chichen Itza

A arquitetura Maia esteve sempre muito ligada aos seus ideais religiosos. Os Maias eram 
politeístas, e também acreditavam na vida pós morte. 
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Ao lado da arquitetura, a arte Maia se desenvolveu intensamente na escultura, com
os monólitos, amplamente coloridos e refinados que decoram os templos e palácios.

15



Civilização Asteca

A última civilização a se desenvolver
antes da chegada dos colonizadores, foi
a civilização Asteca, entre os
meados dos séc. XIV e XVI.

Contribuíram para a arquitetura do
ponto de vista urbanístico. Os astecas
ergueram grandes pirâmides, templos e
luxuosos palácios. Eram também
politeístas como os Maias.

Assim como os egípcios, e povos
antigos, retratavam seu cotidiano em
todas as formas de arte.

Pirâmide Asteca de Tenochtitlán
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As enormes pirâmides eram utilizadas para cultos religiosos e sacrifícios humanos.
Estes eram realizados em datas específicas em homenagem aos deuses. Acreditavam,
que com os sacrifícios, poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes.
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PINTURA

 Afrescos com temática religiosa e
mitológica.

 Divindades e guerreiros.

Imagem de Xipe Totec no calendário 
Tonalamati de 260 dias. 
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As obras eram fomentadas por conceitos religiosos e representavam 
o imaginário coletivo.
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ESCULTURA

Máscaras decoradas 
com coral ou pedras 
semipreciosas.
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Civilização Inca

Na América do Sul as culturas mais organizadas fixaram-se ao norte, na região atual do Peru. Destacam-se 
entre elas a mochica, a chimu e a tiahuanaco.
Mais ou menos entre 1400 e 1532  desenvolveu-se  a civilização inca,  na região da Cordilheira dos Andes, 
no Peru. Sua arquitetura  impressiona pela sua imponência e simplicidade na construção pedra sobre pedra, 
uma vez que seu único elemento ornamental, são as portas em forma de trapézio (ruas da cidade 
de Cuzco, e Machu Picchu).

Intipunku ou Porta do Sol era a principal entrada de Machu Picchu.
Rua da cidade de Cuzco Peru
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Macchu Picchu (Velha Montanha) está
localizada a 2400 de altitude, no vale do rio
Urubamba, atual Peru.

A historia de Machu Picchu inclui

polêmica sobre quem a descobriu.

Neste caso o correto seria dizer

que Machu Picchu não foi

“descoberta” porque os habitantes

de Cuzco sempre souberam da sua

existência.

O marco histórico que se conhece

como o descobrimento de Machu

Picchu foi o valor ao se tornar

público a nível internacional, através

do trabalho do explorador

americano Hiram Bingham em 1911.
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Machu Picchu foi declarada patrimônio cultural da humanidade em 1983 e em 2007 foi eleita uma 
das modernas Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

Por que Machhu Picchu é chamada de Cidade Perdida?
Porque só foi descoberta em 1867 pelo alemão Augusto Berns.
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Como habitavam regiões montanhosas, os incas construíram várias estradas de acesso, 
todas em pedra.
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A arte inca, destacou-se pela qualidade dos objetos esculpidos em ouro e 
prata, assim como a confecção de tecidos e joias.
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Adornos funerários em ouro da Cultura 
Vicús, que se desenvolveu na atual região 

de Piura, extremo Norte do Peru

A peça mais conhecida da coleção do Museu Ouro do Peru é 
esse tumi lambayeque
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Essas vasilhas eram usadas em rituais religiosos. Na
imagem maior, uma representação do Deus Coruja da
Cultura Mochica

Adornos funerários em ouro do império Chimu,
encontrados nas ruínas de Chan Chan, na Costa Norte do
Peru
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PINTURA

Confecção geométricas e 
bem coloridas em 
tapeçaria e bordados.
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Arte Pré-Cabralina

A Arte Pré- Cabralina é a arte anterior à chegada de Pedro Alvares Cabral ao Brasil.

A história pré-cabraliana do Brasil se refere a uma etapa da História do Brasil que se inicia

com o primeiro povoamento do território atualmente compreendido pelas fronteiras do

Estado Nacional brasileiro com inicio, acredita-se hoje, há 60 000 anos e término no ano de

1500.

O Brasil pré-cabraliano recente costuma ser estudado através das línguas nativas. Com

efeito, o estudo sobre essas línguas permitem compreender inúmeros aspectos das

culturas pré-cabralinas, além de seus parentescos históricos e de suas migrações.

Apenas um grupo pré-cabraliano recente foi associado aos achados antigos: os grupos da

família linguística Tupi-Guarani. Estes, na época da chegada dos europeus, dominavam o

atual litoral brasileiro, conhecido por “Pindorama”.
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- Colombo, navegador genovês, a serviço da Espanha, chega na América pensando que havia 
chegado às Índias.

- E a serviço de Portugal, Pedro Álvares Cabral chega à terra inicialmente chamada de Vera 
Cruz e, finalmente, De Brasil.
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Os portugueses e os índios eram muito
diferentes. Eles deixaram para trás um
país rico e muito adiantado para a época.
Eram mestres na construção de caravelas
e tinham uma arquitetura muito
avançada.

Quando os portugueses chegaram ao 
Brasil, encontraram aqui um clima 
quente, um local totalmente 
inexplorado e habitados por índios, 
que em vez de roupas como a dos 
portugueses, usavam colares, enfeites 
feitos com penas e o corpo todo 
pintado. 
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Arte indígena – uma arte integrada à cultura

É uma arte que se reporta desde objetos utilitários ao uso de adereços. Para os índios os 

objetos mais simples devem ser feitos com muito capricho e perfeição o que deixa transparecer 

a preocupação com a beleza nos acessórios – colares, tangas, cocares -, nas máscaras e 

objetos rituais e nas pinturas corporais. 

Outro aspecto importante dessa arte é que ela representa mais as tradições da comunidade 

que as preferências do artista. Assim, o estilo da pintura corporal, do trançado e da cerâmica 

varia muito de um grupo para outro, como ser fosse a “marca” de cada comunidade. 
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A fase marajoara e a cultura Santarém

No período pré-cabralino esses dois conjuntos de produção artísticas se destacaram.
A fase marajoara é a quarta das cinco fases em que se dividiu a produção cultural dos povos da ilha
de Marajó.

Nessa produção destacam-se: vasos domésticos simples e vasos cerimoniais e funerários, com
decoração mais elaborada.

Urna funerária decorada em 
relevo, c. 400-1000 d.C.

Urna funerária marajoara, c. 1000-1250 d.C
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Também despertam interesses as estatuetas com representações humanas. 

A cultura dessa fase, com o tempo,  foi sofrendo declínio até desaparecer por volta de 1350, 
sendo, talvez absorvida por outros povos. 
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A cultura Santarém corresponde aos vestígios culturais encontrados na região próxima a

junção dos rios Tapajós e Amazonas, no estado do Pará.

Seus vasos de cerâmica são ricamente decorados com pinturas, desenho e relevos com

figuras humanas ou de animais. A arte santarena produziu também objetos e estatuetas de

formas variadas. Essa cultura prosseguiu até a chegada dos colonizadores, mas por volta

do século XVII, desapareceu.

Estatueta feminina
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A arte indígena mais recente

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

de cestos e balaios.

Matérias primas utilizadas para essa produção: madeira, cortiça, fibras, palmas, palha, cipó,

sementes, coco, resinas, couro, ossos, dentes, conchas, garras e variadas plumas de aves.
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PINTURA CORPORAL E ARTE PLUMÁRIA

Além de enfeitar o corpo a pintura indígena é utilizada para defende-lo contra o sol, os

insetos, espíritos maus e para revelar de quem se trata, como está se sentindo e o que

pretende. Bons desenhos garantem boa sorte na caça, na guerra, na pesca, na viagem.

Cada tribo e cada família desenvolvem padrões de pintura fiéis ao seu modo de ser. Nos

dias comuns a pintura pode ser bastante simples, porém nas festas, nos combates, mostra-

se requintada. A pintura corporal é função feminina, a mulher pinta os corpos dos filhos e do

marido.
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Assim como a pintura corporal a arte plumária serve para enfeites: mantos, 
máscaras, cocares, e passam aos seus portadores elegância e majestade. 
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Por dentro do assunto

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?

3. Aponte duas importantes características gerais da arte indígena pré-
cabralina.
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1. 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. Agora, comente sobre a importância da produção
artística para que isso seja possível.
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