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ROTEIRO – AULA ANTERIOR SOBRE PINTURA RENASCENTISTA

PINTURA RENASCENTISTA (CONTINUAÇÃO)
PRINCIPAIS PINTORES ITALIANOS
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Vamos pensar
e responder

Como foi visto, na pintura renascentista, um
traço marcante é o realismo. Que recursos
técnicos, aperfeiçoados e utilizados pelos
artistas da época, contribuem para esse
resultado?

R- Os recursos utilizados para dar o
efeito de realismo foram o uso da
perspectiva e do claro-escuro.
Dama com um Arminho, 1485, Leonardo da Vinci,
Museu Czartoryski, Cracóvia.
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SURGIMENTO DOS ARTISTAS
A pintura renascentista proporcionou o surgimento de artistas com um estilo
pessoal, diferente dos demais.
Durante a Idade Média a produção artística era anônima, pois toda a arte era
resultado de ideias estabelecidas – seja pelo poder real, seja pelo poder
eclesiástico – às quais o artista deveria se submeter.
Com o Renascimento esse quadro se altera, já que o período se caracteriza
pelo ideal de liberdade e individualismo. A partir daí passa a existir o artista
como conceituamos atualmente: um criador individual e autônomo, que
expressa em suas obras os seus sentimentos e suas ideias, sem submissão e
nenhum poder que não a sua própria capacidade de criação.
Assim, neste período são inúmeros os nomes de artistas conhecidos, tendo
cada um características próprias, como veremos a seguir.

4

Masaccio (1401-1428): A pintura como imitação do real

Nasceu em Arezzo, na Toscânia;
Faz sua formação em Florença;
É sobretudo um pintor de afrescos;
É considerado o primeiro mestre da
renascença italiana;
Morre aos 27 anos.
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O realismo de Masaccio parece ter a intenção de convencer o observador da
realidade da cena retratada como se pode observar em seus quadros:

São Pedro distribui aos Pobres os Bens da Comunidade
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Fra Angelico (1387-1455): a busca da
conciliação entre o terreno e sobrenatural.
Foi considerado o primeiro
herdeiro de Masaccio, por causa
do interesse pela realidade
humana;
Devido sua formação cristã e
conventual manifestou interesse
por temas religiosos na arte do
Renascimento;
Sua pintura embora utilize os
princípios renascentistas
(perspectiva, luz e sombra) tem
sentido místico;
A representação do ser humano
em suas obras demonstra
serenidade, reconhecendo como
submissão à vontade de Deus.

Anunciação (cerca de 1437), Dimensões:323cm x 233cm.
Museu de São Marcos, Florença.
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Paollo Uccello (1397-1475): encontro das fantasias
medievais e da perspectiva geométrica
Procura compreender o mundo
seguindo os conhecimentos
científicos do seu tempo e, em
suas obras, tenta recriar a
realidade seguindo princípios
matemáticos.
Por outro lado, sua imaginação
corteja as fantasias medievais.
Essa característica pode ser
observada no quadro São
Jorge e o Dragão.

São Jorge e o Dragão (cerca de 1455). Dimensões: 57cm x
73cm. Galeria Nacional, Londres.
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Piero della Francesca (1410-1492):
imobilidade e beleza geomátrica
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A geometria em Piero della Francesca

Ao
observarmos
o
quadro
a
Ressurreição de Jesus, de Piero della
Francesca,
podemos
perceber
a
composição do grupo de pessoas por
meio de uma pirâmide. Você concorda
com essa afirmação? Quais os pontos
centrais que comprovam a forma de uma
pirâmide nesta pintura?

R- A começar pelo
o ponto mais
elevado que é a cabeça de Cristo e a
base são os soldados que dormem
sentados no chão próximo ao túmulo.

Ressurreição de Jesus, de Piero della Francesca.
Dimensões: 225cm x 200cm. Pinacoteca Municipal,
Borgo San Sepolcro.
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Sandro Filipepi Botticelli: a linha que
sugere ritmo e não energia.

Nasceu e viveu em Florença, na Itália;
Segue a pintura de Masaccio;
Utiliza a perspectiva;
Retratava dois temas em suas obras: a
Antiguidade grega e o Cristianismo.
Foi protegido pelos Médicis, e trabalhou
no Vaticano.
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Uma das características comum em suas obras é a leveza dos corpos, esguios e
desprovidos de força:

Esta é sua criação mais famosa que retoma o tema
da Antiguidade pagã, embora Botticelli transforma
Vênus, a deusa do amor, no símbolo da pureza e da
verdade.

Essa pintura foi feita para decorar uma parede da casa
de um dos membros da família Médici.
Aparentemente, as figuras não têm muita relação
entre si. O que as une é o ritmo suave do desenho e a
sugestiva paisagem em tons escuros que evidencia o
relevo das figuras claras em primeiro plano.
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Leonardo da Vinci (1452-1519): a busca do
conhecimento científico e da beleza artística.
Foi o talento mais versátil do Renascimento.
Desenhista, pintor, escultor, engenheiro e
arquiteto, realizou vários trabalhos e pesquisas,
aprofundando-se nos mais diversos setores do
conhecimento humano, entre eles anatomia,
botânica, mecânica, hidráulica, óptica, arquitetura
e astronomia. Nas artes, seus estudos de
perspectiva são considerados insuperáveis. O
sfumato, técnica de uso de tons claros e escuros,
foi utilizado em suas obras de forma magistral.
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Mona Lisa ou Gioconda (1503-1506). Leonardo
da Vinci. Pintura a óleo sobre madeira, 77cm x
53cm. Museu do Louvre, França.

Criança no Útero (desenho), de Leonardo da
Vinci. Royal Library, Windsor.
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Michelangelo(1475-1564): a genialidade a serviço da
expressão da dignidade humana.
Arquiteto, pintor, poeta e escultor, um dos
maiores representantes do Renascimento.
Como arquiteto, trabalhou na cúpula da igreja de
São Pedro, em Roma, e na praça do Capitólio.
Como pintor, sua maior obra é a pintura do teto
da capela Sistina. Embora tenha realizado essa
obra ele se considera, em primeiro lugar, um
escultor. As poses das figuras na Capela Sistina
baseiam-se nas esculturas gregas e romanas,
que Michelangelo estudava minuciosamente.
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Nesta obra, Michelangelo, representa Deus, como um homem num corpo vigoroso e
cercado de anjos. Ele estende a mão para tocar a de Adão, representado por um homem
jovem, cujo corpo forte e harmonioso concretiza o ideal de beleza do Renascimento.
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Rafael Sanzio (1483-1520): equilíbrio e simetria.

Nasceu em Urbino, centro da Itália, e foi para
Florença em 1504. Com apenas 21 anos de idade,
foi considerado um grande artista.
Para elaborar poses e expressões, Rafael
planejava detalhadamente suas obras e fazia
centenas de desenhos preliminares a partir de
modelos vivos. Depois, transferia-os para os
afrescos, conseguindo, formas equilibradas numa
única obra. Em 1514, o papa Leão X nomeou-o
arquiteto papal.

17

Esta pintura de Rafael, é um afresco
pintado no Palácio do Vaticano, que
faz referência a história da filosofia
grega. No centro estão Platão e
Aristóteles.
A volta deles agrupam-se outros sábio
e estudiosos.
Representa, também, o amplo espaço
arquitetônico. Além disso, observa-se
a profundidade e a beleza monumental
das arcadas e estátuas.
Demonstra, portanto, o espaço e as
figuras com muito equilíbrio e simetria
presentes na pintura.
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VAMOS PENSAR
UM POUCO...

1. Vários artistas italianos se destacaram no Renascimento Cultural. Qual das alternativas
abaixo apresenta nomes de artistas italianos renascentistas?
a. ( ) Pablo Picasso, Van Gogh, Galileu Galilei e Lucas Mantovanni.
b. ( X) Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio e Botticelli.
c. ( ) Lucas Mantovanni, Pablo Picasso, Monet, Girondinelli e Renoir
d. ( ) Pitágoras, Renoir, Portinari, Monet e Laurentino Schiatti.
2. Sobre Leonardo da Vinci, é correto afirmar que:
a. ( ) Foi um importante governante italiano que patrocinou vários artistas e cientistas
do período renascentista.
b. ( X ) Foi um importante pintor, escultor, cientista, engenheiro, escritor e físico do
Renascimento.
c. ( ) Foi o mais importante escultor e poeta do Renascimento Italiano.
d. ( ) Foi um importante escultor e pintor italiano do Renascimento,
cuja principal obra é Pietá.
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1. Na Itália Renascentista quem eram os mecenas?
A – ( ) Governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e pinturas.
B – ( ) Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época.
C – ( X ) Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas.
D - ( ) Religiosos que perseguiam os artísticas que faziam obras de arte que criticavam os fundamentos da
Igreja Católica.
2. Os artistas renascentistas desenhavam figuras Agora, é a sua vez. Recorte de revistas ou jornais várias partes
do corpo humano (olhos, bocas, orelhas, mãos, pés, entre
humanas com muita precisão. Você também
outros) e tente desenhá-las como no exemplo abaixo. Utilize
pode começar a desenhá-las. Veja:
folhas avulsas ou um caderno de desenho.

A virgem e o Menino
Jesus – Giovanni Bellini
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ARTE PRÉ-COLOMBIANA E PRÉ-CABRALINA
Diferenças dos estilos artísticos de ambos os povos;
Principais características das produções artísticas realizadas nesse
período;
Aspectos do modo de vida desses povos, bem como as suas
manifestações culturais e artísticas.
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ARTE PRÉ-COLOMBIANA
• Consideram-se
arte
pré-colombiana
as
manifestações artísticas dos povos nativos da
América espanhola que habitavam as regiões do
atual
México e Peru, antes da chegada de
Cristóvão Colombo, em 1492.
• Hábitos / tradições / crenças / elementos culturais
muito ricos;
• Grande número de peças em MADEIRA,COURO /
METAIS / OSSOS / GELO;
•
Temas em geral: Religião (politeístas) / ações
militares/ cenas do cotidiano ou natureza.

22

Saiba mais...
Dentre as civilizações mais instáveis que se
desenvolveram no território mexicano, está
os olmecas. Situados no tempo entre os
anos 1100 a. C a 200 d.C, realizaram uma
escultura rústica de grande força expressiva,
feita muita vezes em materiais raros, como o
jade. Suas obras impressionam também pela
monumentalidade, como é o caso de uma
cabeça com proporções imensas.

Cabeça Monumental (cerca de 850-150
a. C.). Cultura olmeca. Dimensões:
270cm x 190 cm. Museu Nacional de
Antropologia, México.
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Civilização MAIA
• Fixou-se na parte sul Região da
Península de Yucatán por votla 1.000
a.C., tendo seu auge entre os anos 300
a 1.000 d.C;
• Quando foi descoberta (1492)
estava em declínio;
• Construíram grandes cidades e
desenvolveram uma arquitetura
monumental;
• Obras encontradas no México,
Honduras e Guatemala.
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Civilização Maia
O povo maia se destaca pela organização de suas cidades e construções. Estas são edificadas
ao redor de pátios e diferem conforme a função administrativa. Em geral são pouco elevadas e
contrastam com os templos muito altos, construídos sobre elevadas pirâmides maciças de
pedra. Esse material é cuidadosamente talhado, a fim de que as edificações tenham encaixes
perfeitos. Todos os monumentos, templos e palácios são decorados. O Palácio do Governador,
em Uxmal (México), os templos, edifícios e esculturas monumentais das cidades de Copán
(Honduras) e Tikal (Guatemala) estão entre as principais ruínas maias.

Palácio do Governador, em Uxmal (México)

Na foto, ruínas de Palenque, no México
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O período clássico da cultura maia ocorre entre os anos 300 e 900 d. C
Excelentes arquitetos, escultores e pintores, os maias são chamados de "intelectuais do
Novo Mundo" por causa dos avançados sistemas numéricos e astronômicos, da escrita
hieroglífica e de seu complexo calendário. Não conhecem a metalurgia e trabalham
sobretudo com pedra e argila.
Nas esculturas e pinturas, utilizam tanto os padrões geométricos e zoomórficos estilizados
quanto figuras humanas. O que pode parecer simples elemento decorativo, na verdade é
a expressão dos seus sistemas linguístico e numérico.

Os exemplares mais significativos da pintura maia encontram-se em seus códices
iluminados. Para os maias toda cor é símbolo de algo (preta é a cor da guerra, amarela da
fecundidade etc.) bem como a cada deus corresponde um algarismo. Itzama é o principal
deus dos maias, considerado o criador do calendário, da escrita e do sistema numérico.
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Arquitetura Maia
Os templos maias eram muito altos e construídos sobre elevadas pirâmides
maciças de pedra.

Templo das Inscrições, em Palenque
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• Os palácios tem apenas um andar e apresentam
ornamentos em relevo.

forma retangular e o frontão com

Forma retangular

Frontão
com
relevos
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Chichén
Itzá
Chichén Itzá é uma cidade arqueológica maia localizada no México. Funcionou como
centro político e econômico dessa civilização . A pirâmide foi o mais grandioso de todos
os templos do povo maia.
O nome Chichén-Itzá tem raiz maia e significa "na beirada do poço do povo Itza".
Estima-se que esta cidade foi fundada por volta dos anos 435 e 455 d.C.
Foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1988 e uma das 7 maravilhas do
mundo moderno em 2007.
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ARQUITETURA – no topo das pirâmides eram realizados os sacrifícios e
oferendas aos deuses.
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Outros restos arqueológicos muito
importantes são as chamadas
estelas, monólitos de proporções
gigantescas que descrevem os
governantes da época: a sua
genealogia, os seus feitos de
guerra e outros grandes eventos,
gravados em caracteres
hieroglíficos (ainda hoje não
decifrados).
Monólito: monumento feito de um só
bloco de pedra.
31

Pense um pouco...
O encontro de culturas entre o mundo ocidental europeu e os povos que já habitavam a América
transcorreu de forma que não pode ser generalizada e simplificada. O legado cultural oriundo desses
povos também é responsável por constituir, posteriormente, os sujeitos americanos. Dentre os variados
povos que habitaram parte do território americano antes do contato com os europeus, destaca-se a
civilização Maia. Leia com atenção as afirmações a seguir sobre os Maias e marque (V) para as
verdadeiras e (F) para as falsas.
(F ) As técnicas utilizadas pelos maias desde os seus primórdios apresentavam um elevado grau de
complexidade e desenvolvimento. Conheciam a roda, faziam uso da tração animal, além do exímio
trabalho com metais.
( V ) Os exemplares mais significativos da pintura maia encontram-se em seus códices iluminados.
(V ) Nas esculturas e pinturas, utilizam tanto os padrões geométricos e zoomórficos estilizados

quanto figuras humanas. O que pode parecer simples elemento decorativo, na verdade é a
expressão dos seus sistemas linguístico e numérico.
(V ) Os maias construíram grandes cidades e desenvolveram uma arquitetura monumental.
( F) Os templos maias eram muito altos e construídos sobre terrenos com planas pirâmides maciças de
argamassa.
32
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Escultura maia
• Artistas de grande perfeição e requinte;
• Manifestaram suas técnicas, sobretudo, sob a forma de monólitos.

Monólito: monumento feito de um só bloco de pedra.
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Escultura maia
Deuses mostrados sob a forma de
símbolos.

35

Moais da Ilha de Páscoa

A ilha de Páscoa é a terra dos "Moais", gigantescas esculturas, construídas
com rochas vulcânicas, muito semelhante aos monólitos maias.
Saiba mais em: http://arteemerson.blogspot.com/2011/05/moais-da-ilha-de-pascoa.html
36
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Os incas
Civilização que se desenvolveu em torno do lago Titicaca, na região dos Andes
centrais peruanos. Iniciam processo de expansão e hegemonia em 1438 na capital,
Cuzco, sul do Peru, dando origem ao império inca ou tawantinsuyo, em língua
quéchua.
Povo agrícola, os incas inventam o quipu, sistema contábil baseado em cordas de
cores e tamanhos diversos, e não desenvolvem uma linguagem escrita.
Na arquitetura dão preferência ao simples e funcional, sem muita decoração.
Destacam-se pela organização e edificação das cidades (com plantas regulares em
xadrez ou em forma oval), precedida por um trabalho de planificação e engenharia
(utilizam técnica de encaixe de pedras para construir).
Na cerâmica apreciam as formas puras trabalhadas com motivos geométricos e
diversas cores. Os tecidos são ricos no colorido e decorados com desenhos
estilizados. Sabem trabalhar com destreza o ouro e a prata.
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Arquitetura INCA
• Grandiosa e, ao mesmo tempo, simples;
• Desenvolveram um tipo de amarração que deixava as construções mais
resistentes.
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MACHU PICCHU
• Umas das 7 maravilhas do mundo moderno;
• Arquitetura simples baseada em linhas retas;
• Está no Peru no topo de uma montanha andina a 2.450 metros de altitude.
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•
•

A cidade de Machu Picchu (Velha Montanha) hoje é o sítio arqueológico
mais conhecido do mundo;
Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original, o restante foi reconstruído. As áreas
reconstruídas são facilmente reconhecidas, pelo encaixe entre as pedras. A construção original é
formada por pedras maiores, e com encaixes com pouco espaço entre as rochas.

• Entre as hipóteses a respeito de sua finalidade, as principais são:
– local de cerimônias religiosas;
– como refúgio para que os incas se protegessem dos espanhóis durante as guerras de
conquista;
– centro astronômico;
– cidade sagrada usada como refúgio por mulheres que cultuavam o deus Sol.
41

Detalhes da
arquitetura
de Machu Picchu:
grandiosa e simples.
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A Civilização Inca foi a que se desenvolveu em torno do lago Titicaca, na
região dos Andes centrais peruanos. Iniciando seu processo de expansão e
hegemonia em 1438 na capital, Cuzco, sul do Peru, dando origem ao império
inca ou tawantinsuyo, em língua quéchua. Pensando nisso, assinale abaixo a
alternativa que apresenta uma característica dessa sociedade:
( ) Quando foi descoberta (1492) estava em declínio;
( ) Foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1988 e uma
das 7 maravilhas do mundo moderno em 2007
( X ) Destacam-se pela organização e edificação das cidades (com
plantas regulares em xadrez ou em forma oval), precedida por um
trabalho de planificação e engenharia (utilizam principalmente técnica
de encaixe de pedras para construir).
( ) Manifestaram suas técnicas, sobretudo, sob a forma de monólitos.
43

Civilização ASTECA
Os astecas, ou mexicas, herdam alguns elementos da cultura maia, como os templos
edificados em plataformas sobre pirâmides. Eles fundaram a cidade de Tenochtitlán, às
margens do Lago Texcoco, criando aí um centro urbano organizado e próspero.
Em Tenochtitlán, os astecas ergueram imponentes templos
piramidais e luxuosos palácios para um império absolutista
e de rígida organização social de senhores e escravos.
Povo guerreiro, o militarismo predomina em todos os
aspectos da vida entre eles. Os principais deuses
patrocinam as conquistas guerreiras; os ritos e a
arte litúrgica envolvem o sacrifício de prisioneiros.
Os artistas e artesãos astecas têm grande habilidade
manual: trabalham os metais e as pedras preciosas; dedicam-se à arte plumária e à fabricação
de tecidos com motivos geométricos num rico colorido; executam pinturas murais e miniaturas
em faixas de pele de veado ou feltro fino;
44

Pedra do sol ou calendário asteca (1324-1521)
• Essa pedra foi esculpida num bloco de
basalto com 3,60 metros de diâmetro e 24
toneladas de peso;
• Foi descoberta em 1790 durante reformas
realizadas na catedral do México, construída
sobre o local do antigo templo de Tenochtitlán;
• Dedicado ao Sol, o calendário contém um
grande número de inscrições e símbolos
relacionados com o astro.
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As culturas que formaram o patrimônio artístico
do Peru pré-colombiano:
• Cultura Mochica (200 a 800 d.C.): localizada na costa setentrional do Peru. Sua
principal arte foi a ourivesaria (jóias e acessórios em ouro e prata).

46

• Cultura Chimu (1300 a 1438 d.C.):
desenvolveu-se ao norte do Peru,
com trabalhos em vasos de
cerâmica
(zoomórficos e
antropomórficos) e ourivesaria
(imagens de ídolos e máscaras
cerimoniais, apresetando ora
motivos realistas ora abstratos).
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• Cultura Tiahuanaco (por volta do ano 1000, ao Sul próximo a atual Bolívia).
Esse nome provém de uma antiga cidade situada no altiplano boliviano,
cuja a arquitetura e escultura de figuras maciças, desafiam a
interpretação dos arqueólogos.

48

Na região que hoje corresponde ao México existiam duas importantes
culturas: a maia e, mais tarde, a asteca. Na Região do Peru destacouse a civilização inca. Analise as alternativas abaixo e assinale o que há
de comum na arquitetura dessas três civilizações.
(

) uma arquitetura grandiosa e imponente, o que é evidenciado por
seus campos e teatros.
(
) Casas de compartimentos simples, evidenciados também nos
templos palácios.
(
) Templos e igrejas pequenas, de poucas aberturas e espaços
simples.
( X ) uma arquitetura grandiosa e imponente, o que é evidenciado por
seus templos e palácios.
49

(UCS) - Relacione os povos pré-colombianos, apresentados na COLUNA A, às características
que os identificam, elencadas na COLUNA B.
COLUNA A
1 Maias
2 Incas
3 Astecas

COLUNA B
( ) Eles fundaram a cidade de Tenochtitlán, às margens do Lago Texcoco, criando aí
um centro urbano organizado e próspero.
( ) Na arquitetura dão preferência ao simples e funcional, sem muita decoração.
Destacam-se pela organização e edificação das cidades (com plantas regulares em
xadrez ou em forma oval), precedida por um trabalho de planificação e engenharia
(utilizam técnica de encaixe de pedras para construir).
( ) Excelentes arquitetos, escultores e pintores, são chamados de "intelectuais do
Novo Mundo" por causa dos avançados sistemas numéricos e astronômicos, da escrita
hieroglífica e de seu complexo calendário.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo.
a) 1 – 3 – 2
b) 1 – 2 – 3
c) 2 – 3 – 1
d) 2 – 1 – 3
e) 3 – 2 – 1
50

ARTE PRÉ-CABRALINA

• Refere-se a arte feita pelos povos
indígenas que habitavam o Brasil antes
do seu descobrimento em 1500 por
Pedro Álvares Cabral.
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No período pré-cabralino dois conjuntos de produção
artística se destacam: a fase marajoara e cultura Santarém

Fase Marajoara


Esta é a quarta das cinco fases em que se dividiu a
produção cultural dos povos da ilha de Marajó, a nordeste do atual
estado do Pará.
 Essa produção se destacou pela cerâmica: vasos domésticos,
simples; e vasos cerimoniais e funerários, com decoração mais
elaborada.
 Despertam interesse também as estatuetas com representações humana.
 Essa cultura sofreu um lento declínio, até desaparecer por volta de 1350, talvez
absorvida por outros povos que chegaram à ilha.

Estatuetas: reprodução de formas humanas sem
preocupação com a proporção nem a realidade.
52

A Cultura Santarém


Corresponde aos vestígios culturais encontrado na região próxima à junção dos rios Tapajós e
Amazonas, no estado do Pará.



Seus vasos de cerâmica apresentam decoração complexa, com pinturas, desenhos e
ornamentos em relevos com figuras humanas ou de animais;



Um dos recursos ornamentais que mais chama a atenção é a presença de caríatides (figuras
humanas que apoiam a parte superior de um vaso);



Essa cultura prosseguiu até a chegada dos colonizadores, mas, por volta do século XVII,
desapareceu.
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O extinto povo indígena Marajoara – com origem na Ilha de Marajó – possuiu um estilo de
produção artística muito admirada e reconhecida por sua qualidade estética, mesmo que
após a colonização das terras brasileiras pelos portugueses a ilha já se encontrava
desabitada, foram encontradas produções artesanais de:

a) ( X ) Cerâmicas bem ornamentadas e com uma pintura característica.
b) ( ) Máscaras funerárias com grande diversidade de desenhos e formas.
c) ( ) Cestarias adornadas com vários tipos de tinturas.
d) ( )Ferramentas bélicas e de caça.
Em relação à cultura Santarém, é INCORRETO afirmar que:

A ( ) Essa cultura prosseguiu até a chegada dos colonizadores, mas, por volta do século
XVII, desapareceu.
B ( X )A cerâmica possui uma decoração simples com formas geométricas e usadas
somente para fins utilitários.
C ( ) Um dos recursos ornamentais que mais chama a atenção é a presença de caríatides.
D ( ) Seus vasos de cerâmica são decorados com pinturas, desenhos e relevos com
figuras humanas ou de animais
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SAIBA MAIS...

Arte indígena atual

• Representam as tradições da comunidade e não de um artista individualmente;
• A produção artística é caracterizada pelo capricho e perfeição, sendo considerada
arte do nosso ponto de vista;
• Uso de acessórios indígenas: colares, tangas, cocares, máscaras de rituais e
pinturas corporais;
• Os adornos são um desejo de atrair os poderes e a força dos animais;
• Objetos do cotidiano: redes, potes, cestos, balaios...
• Técnicas: tecelagem, cerâmica, trançados...
• Instrumentos musicais: flautas, pau-de-chuva, chocalhos...
• Matéria prima: madeira, cortiça, fibras, palmas, cipó, palha,
sementes, ossos, dentes, garras, plumas, couro, conchas, côco, etc.
• Os traçados e a cerâmica variam muito de um grupo para outro – é como se fosse
a “marca” de cada comunidade.
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Pintura Corporal
• Busca da beleza;
• Grafismo: expressão da comunidade;
• Transmite ao corpo a alegria das
cores;
• vermelho: urucum;
negro-esverdeado: jenipapo.
branco: tabatinga.
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Arte Plumária
A Arte Plumária designa um tipo de arte feita com penas e
plumas de aves. Essa arte é repleta de simbolismo e uma
das criações estéticas mais desenvolvidas pelas culturas
indígenas brasileiras, tendo forte influência no carnaval e
nas festas amazônicas (Boi-Bumbá de Parintins).
Os objetos confeccionados com penas e plumas de aves
são utilizados por muitos índios brasileiros, durantes rituais
ou como ornamentos.
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Acessórios

• Brincos, alargadores, colares e pintura corporal
(tatuagem, maquiagem) fazem parte da cultura
indígena e influenciam a nossa.
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Cerâmica
• As peças de cerâmica que se conservaram testemunham muitos costumes dos
diferentes povos indígenas, com uma linguagem artística impressionante. Eles
modelam vasos, recipientes para uso domésticos e os licocós, pequenos
bonecos que mostram várias atividades da tribo.
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Trançados e tecelagem
• O trançado tem presença marcante no artesanato indígena brasileiro desde a
chegada dos portugueses até os dias de hoje. A partir de uma matéria-prima
como folhas, palmas, cipós, talas e fibras, os índios produzem uma variedade de
peneiras, cestos, abanos e redes.
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Máscaras
• São usadas por índios mais idosos durante rituais
para curar doentes, espantar maus espíritos ou
celebrar casamentos e ritos de passagem
(cerimônias nas quais os meninos e as meninas
do grupo passam da infância para a idade adulta).
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Instrumentos musicais
Cada tribo tem seus próprios instrumentos,
mas há instrumentos comuns em
diferentes tribos;
Os mais comuns são pau-de-chuva,
chocalho e flautas.
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Música e danças
• Estão associadas a cultura,
variando de acordo com a tribo.
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Pense um pouco...
De toda a arte pré-cabralina, a mais antiga identifica-se com a arte marajoara, caracterizada por:
a. ( X ) vasos domésticos, simples; e vasos cerimoniais e funerários, com decoração mais
elaborada.
b. ( ) tapeçarias com detalhes em trançados.
c. ( ) estatuaria caracterizada pela simetria e proporcionalidade.
d. ( ) plumagens diversificadas.
A arte indígena atual representa as tradições da comunidade e não de um artista individualmente.
Sua produção é caracterizada pelo capricho e perfeição, sendo considerada arte do nosso ponto de
vista. Agora, analise os itens abaixo de depois identifique a função das seguintes artes indígena:
(c ) São usadas por índios mais idosos durante rituais para curar doentes,
a) Música e danças.
espantar maus espíritos ou celebrar casamentos e ritos de passagem.
b) Plumária.
(b ) Essa arte é repleta de simbolismo e uma das criações estéticas mais
c) Máscara
desenvolvidas pelas culturas indígenas brasileiras, tendo forte influência no
d) Pintura corporal
carnaval e nas festas amazônicas (Boi-Bumbá de Parintins).
(d ) Busca da beleza, com uso de grafismos que expressão a comunidade a
que pertencem.
(a ) Estão associadas a cultura, variando de acordo com a tribo.
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A arte pré-cabralina, ou a arte da pré-história brasileira, é a arte
que se produzia no "Brasil" antes da chegada de Pedro Álvares
Cabral - a arte dos povos indígenas, antes da colonização. Veja
as obras ao lado.

2

1

As obras nas imagens mostradas são, respectivamente:
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) 1-Arte rupestre; 2-Arte marajoara; 3-Cultura Santarém.
) 1- Arte altamirense; 2-Arte marajoara; 3-Arte sambaqui.
) 1-Arte marajoara; 2-Arte rupestre; 3-Cultura Santarém.
) 1-Arte santarense; 2-Arte rupestre; 3-Arte amazonense.
) 1- Arte cabra li na; 2-Arte tapajônica; 3-Arte santarense.
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