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Épocas tratadas no capítulo
Treinamento
Cultura
Simbolismo visual
Contemplamos o vazio
Figuração
Simetria, proporção
Naturalismo ou efeitos naturalistas
Ritual
De que artista se fala?
Hipóteses para haver pinturas nas 
cavernas
Pintura americana e o naturalismo
Espaços espirituais
Visto e não visto
Fabricar imagens
Antes da escultura e da arquitetura
Formas nas cerimônias aborígenes
Vocação religiosa

Aqui e agora na pintura
Arquitetura religiosa e agricultura
Problemas na representação
Arte dos caçadores-coletores
Tradições do mesolítico: África central 
e Melanésia
Autotransformação
Máscaras
Cerâmica pré-histórica do Japão
Marginalização da cerâmica pela 
história da arte
Ícones do feminino
Estatuetas cicládicas
Sociedades neolíticas
Construções megalíticas
Os moai
O que constitui o “autêntico” quando 
falamos de objetos de um passado 
remoto?
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Horizonte

Períodos históricos:

Paleolítico, idade da pedra lascada, coletores e 
caçadores, nômades: até 10.000 AEC

Neolítico, idade da pedra polida, agricultura, 
domesticação de animais aldeias, 
sedentarização: até 3.000 AEC;

Idade dos Metais: fundição de metais, fabricação 
de armas, escrita, cidades, aumento da 
população do planeta.



  

Pintura rupestre de 
arqueiros caçando 
cervos, Cavalls, 
Espanha, 5.000 – 
2.000 AEC.



  

Machadinha de pedra, 
encontrada em West 
Tofts, Norfolk, Inglaterra. 
Cerca de 100.000 anos, 
13 cm.



  

Pedra tufo sulcada, 
encontrada no sítio 
Berekhat Ram, Israel. 
280.000 – 250.000 
AEC.

Esculturas de formas 
femininas são 
chamadas de Vênus.

Vênus de Willendorf: 



  

Escultura em 
marfim de um 
teriantropo 
(fera humana) 
de Hohlenstei-
Stadel, caverna 
na Alemanha, 
c. 31.000 AEC

Entalhada em 
marfim de 
mamute.



  
Pinturas na caverna de Chauvet, no sul da França, 
c. 28.000 AEC. A Caverna de Chauvet ou Chauvet-Pont-d'Arc foi descoberta em 1994.



  
Pinturas na caverna de Chauvet, no sul da França, 
c. 28.000 AEC. A Caverna de Chauvet ou Chauvet-Pont-d'Arc foi descoberta em 1994.



  
Pinturas de rinocerontes caverna de Chauvet, no sul da França, 
c. 28.000 AEC. A Caverna de Chauvet ou Chauvet-Pont-d'Arc foi descoberta em 1994.



  

A caverna de Chauvet, no sul 
da França. 

Arqueólogos descubriram uma 
caverna no sul da frança que, 
pelo desmoronamento de uma 
pedra, ficou fechada durante 
os últimos 20.000 anos. 

“Iluminadas pelos técnicos, as 
figuras surpreendentemente 
bem conservadas mostram 
cavalos, rinocerontes, leões 
das cavernas (que não 
possuíam jubas), leopardos e 
até uma única imagem humana 
-- a parte inferior de um corpo 
feminino.”

Filme: A caverna dos sonhos 
esquecidos

Direção, roteiro e narração: Werner 
Herzog, 90 min, 2010.

13' 



  
Fragmento de galhada entalhado pra representar um bisão lambendo o dorso, c. 14.000 
AEC, La Madeleine, Dorgogne, França. 10 cm.

- Bisão esculpido 
em osso criado a 
partir dos limites 
espaciais de um 
elemento 
encontrado e 
limitado, 
parecendolançar
-se contra ele 
próprio. É como 
uma resposta 
espirituosa e 
paradoxal aos 
limites impostos 
pela natureza, 
que ganha vulto 
na estética do 
paleolítico. 



  

Magdaleniano é o período das culturas mais 
tardias do Paleolítico Superior na Europa 
Ocidental, entre c. 15000 a.C. e 9000 a.C. 

Foi o apogeu da indústria do osso (como arpões) 
e da arte mural (de Lascaux, de Altamira, por 
exemplo), uma vez que os homens daquele tempo 
eram grandes caçadores.

O nome refere-se ao sítio arqueológico de La 
Madeleine na região de Dordogne, na França. 

As esculturas do Paleolítico Superior apresentam 
temática constante e limitada – 
predominantemente mulheres e animais – que 
para alguns estudiosos é perfeitamente lógico, 
pois tanto um quanto o outro eram indispensáveis 
ao homem primitivo. Os animais garantiam a sua 
subsistência; as mulheres representavam a 
continuidade de sua descendência. 



  
Caverna de Niaux, galhada desenhada com carvão na fenda da rocha, completando a 
cabeça do cervo.



  
“Espírito Santo”, pintura rupestre no Horseshoe Canyon, Utah, antes de 2.000 AEC.



  
“Espírito Santo”, pintura rupestre no Horseshoe Canyon, Utah, antes de 2.000 AEC.
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=vRWCRx4n_AA



  

Os caçadores-coletores aborígenes não pintavam de 
maneira naturalista. Fotografia de Baldwin Spencer e Frank 
Gillen; estudo sobre a cultura aborígene em 1904. Ritual de 
pintura na areia.



  

Pintura rupestre de pastores e gado em Sefar, montanhas de Tassili, Argélia, c. 5.000 
AEC.



  

Coluna com entalhe em relevo 
mostrando cinco pássaros, 
construída em
 Göbekli Tepe, Turquia, c. 9.600 
AEC.

Enfrentamento de problemas que 
ainda se impõem aos artistas de 
hoje: sobreposição dos pássaros à 
água.

O desenhista precisa decidir o que 
fazer com o espaço negativo em 
torno das figuras dispostas dentro 
desses limites.

Como representar?



  
Outras colunas do templo de Göbekli Tepe, Turquia, c. 9.600 AEC.



  
Sítio de Göbekli Tepe, Turquia, c. 9.600 AEC,  topo de uma colina onde foi encontrado 
um santuário. 



  
Tecido de casca de árvore mbuti, século XX. Mbuti or Bambuti são um dos vários grupos 
de pigmeus indígenas do Congo, África. 



  Máscaras da Nova Irlanda representando espíritos, século XIX.



  Máscaras da Nova Irlanda representando espíritos, século XIX.



  

Máscaras da Nova Irlanda 
representando espíritos, século 
XIX.



  

Vasos jomon em 
estilo de chamas de 
Niigata, Japão, c. 
2.500 AEC.



  

A “Dama de 
Pazardzik”, 
província da 
Bulgária.  Cerâmica, 
19cm,  c. 4.500 
AEC.



  

Estatueta 
cicládica 
feita pelo 
“escultor de 
Kontoleon”, 
c. 2.000 
AEC.

Mármore, 
62.8 cm.

Escultura cicládica: da Ilha de 
Cíclade. 

Muito produzidas, normalmente, a 
cabeça se inclina para trás, os 
joelhos são flexionados, os dedos 
dos pés inclinados para baixo e os 
braços são dobrados sob o peito. As 
proporções da figura parecem ter 
sido cuidadosamente feitas a 
compasso: o arco da cabeça 
corresponde à curva da cintura, a 
curva dos dedos dos pés repete a 
curva do quadril. Há traços de 
pigmento vermelho na parte da 
frente e de trás da figura, em forma 
de amêndoas, sugerindo que a 
superfície da escultura tão 
importante quanto a forma 
esculpida.

A estilização elegante do corpo 
humano representam um domínio 
técnico excepcional. (Met Museum)



  
Estatuetas cicládicas c. 2.000 AEC.



  

Moai, cabeças 
megalíticas, na Ilha 
de Páscoa, no 
Pacífico, 900 – 
1.500 EC.



  

Mapas: África e Japão



  

Mapas: Ilha de Páscoa e Bulgária



  

Links na ordem das imagens, para acessar copie o link e cole no seu navegador. 
:
http://maa.cam.ac.uk/maa-highlights/britainireland/prehistoric/259/
http://www.antiquities.org.il/t/item_en.aspx?CurrentPageKey=2&q=Berekhat+Ram
http://www.loewenmensch.de/ausstellung.html
Caverna de Niaux: http://www.bradshawfoundation.com/niaux/niaux_cave2.php
Caverna de Chauvet Site oficial com visita virtual: 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/en/index.html 
Tecidos mbuti
http://www.mfa.org/collections/object/bark-loincloth-pongo-475286 
http://www.mfa.org/collections/object/bark-loincloth-pongo-475285 
Máscaras
http://www.mfa.org/collections/object/mask-kepong-or-ges-4716 
http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/ethnologisches-museum/about-
the-collection.html 
http://australianmuseum.net.au/Burial-Malagan-ceremony-New-Ireland
Cerâmica pré-histórica do Japão, vasos jomon
http://www.britishmuseum.org/whats_on/past_exhibitions/2012/flame_and_water_pots.
aspx 
Escultura Cicládica
http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/cyscldet.html
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/68.148
Esferas de pedra esculpida
http://nms.scran.ac.uk/database/record.php?usi=000-100-033-206-
C&PHPSESSID=0m851am1612gh5fi5bfltvd5g5&scache=25cl220v88&searchdb=scra
n&PHPSESSID=0m851am1612gh5fi5bfltvd5g5 
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