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“El Rey”, colossal cabeça de basalto de San Lorenzo, México, c. 1000 AEC. 2.60 m x 
1.55 m x  2.06 m, basalto. “El Rey”, colossal cabeça de basalto de San Lorenzo, México, 
c. 1000 AEC. Comprimento: 1,55 m. Largura: 2,06 m. Altura: 2,60 m. Estado: Veracruz 
San Lorenzo-Tenochtitlan. Localização atual: Pátio 1



“El Rey”, colossal cabeça de basalto de San Lorenzo, México, c. 1000 AEC. 2.60 m x 
1.55 m x  2.06 m, basalto. 



“El Lanzón”, 
monolito entalhado 
dentro do templo 
de Chavin de 
Huántar, nos 
Andes peruanos, c. 
900 AEC.

Pilar de granito 
com mais de 4 
metros de altura 
representando uma 
divindade risonha 
dotada de presas e 
cabelos de 
serpentes. Situa-se 
numa junção de 
corredores dentro 
do maciço templo.

Esculpida em 
granito branco. 

.



O templo da cultura 
Chavín de Huántar



“El Lanzón”, monolito 
entalhado dentro do templo 
de Chavin de Huántar, Peru, 
c. 900 AEC. - Granito, 4.53m 
de altura, tem características 
zoomórficas e  
antropomórficas.





.
A cidade Chavín continha dois templos com várias galerias 
subterrâneas, que eram utilizadas para estocagem de alimentos, 
cultos e moradia daqueles envolvidos nos rituais. Alguns destes 
templos exibiam, externamente, cabeças esculpidas em pedra; estas 
tinham formas antropomórficas e apresentavam, em alguns casos, 
muco saindo de seu nariz. Acredita-se que esse muco faça referência 
às plantas alucinógenas que eram utilizadas durante rituais 
xamânicos, acompanhadas da manipulação de sons e luminosidade.

Obelisco e estela (placa). 



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

Esculturas em pedra, anteriores à escrita, 
marcam os albores da civilização nas Américas. 
- Cidade de San Lorenzo, próximo à costa do 
Golfo do México, é a mais antiga cidade 
americana.

- Cabeça e lança (slides anteriores) são estranhas 
em parte porque esta seria a reação esperada por 
seus criadores: alertar e alarmar. 



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

- No México, os registros decifráveis somente 
começaram a surgir séculos depois das cabeças 
dos olmecas terem sido derrubadas.

- No Peru, a escrita permaneceu desconhecida 
até a conquista espanhola de 1532 EC.

- A grande lança e as cabeças assinalam as 
primeiras transições indígenas das estruturas 
sociais de pequeno para as de grande porte – e, 
com isso, para a “civilização”. 



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

- Pelo formato artístico, a grande cabeça e a lança não 
estão longe dos moai da Ilha de Páscoa (relacionados à 
pré-história), mas está descartada a possibilidade de 
influências entre elas.

- As pedras antigas são distantes, mas são passos 
preliminares rumo à posição em que nos encontramos 
agora, em sociedades altamente complexas.

- San Lorenzo e Chavín parecem ter estabelecido 
precedentes para culturas vindouras. A primeira, 
lançando sementes para o trabalho dos construtores das 
cidades maias e astecas; a segunda, nos Andes, 
expandindo-se na liguagem de sinais compactamente 
espiralada e quase abstrata vista no Lanzón.



Relevos maia e astecas expandem as formas espiraladas de San 
Lorenzo.

.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

Civilização e a arte produzida nesse processo

Lanzón e Cabeças olmecas mostram:  terror 
implícito nos atos de fundação das cidades, 
totalitarismo arcaico consubstanciado na massa 
basáltica e na a careta maníaca. 

As pessoas seriam obrigadas a viverem juntas, à 
força do medo? A civilização produz sentimentos 
ambíguos a ela própria.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

Condições para a civilização 

Condição econômica: lavoura …........ Hauser
Condições formais: 
- templo Chavín é um interior construído, corredores 
estreitos, templo e monolito muito altos, representando a 
um só tempo a ascensão vertical ao reino do 
sobrenatural e o poder assombroso que o governava; 
- San Lorenzo: arte dos retratos, rostos de altiva 
autoridade, todos individualizadas; naturalismo sem 
precedentes no registro mexicano anterior (retratos 
individuais surgirão somente nas grandes sociedades).



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

A passagem para a civilização é efetivamente a linha 
de partida ou o ano zero para a “história” e a 
“tradição” da região em questão. 

A civilização pode ganhar forma de diferentes 
maneiras. Há pelo menos sete lugares no mundo 
para se observar isso, cada uma a seu tempo e de 
sua maneira: México, Peru, China, sul da Ásia, 
Iraque, Egito e Nigéria.

Não se aplica, portanto, um pensamento difusionista.

E em cada local a civilização afetou a arte de uma 
maneira única.



Cong ou 
tsung de 
jade da 
cultura 
liangzhu, c. 
3.200 – 
2.200 AEC. 

Feito em algum momento da cultura Liangzhu, combina com o que se 
percebe das cabeças Olmecas e do Lanzón.

.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

Cong da cultura Liangzhu demonstra que:

- chineses e olmecas neolíticos apreciavam a pedra 
jade, encontrada em locais longínquos e difícil de 
trabalhar;
- trabalho do artesão bastante elaborado no 
entalhe, gravação e polimento;
- sugere o patronato de uma aristocracia que 
prosperava graças a um excedente agrícola;
- empregados da aristocracia especializaram-se em 
formas precisamente equilibradas e distribuídas, de 
entrelaçamento múltiplo e subdividido em facetas 
abstratas, mais ainda do que os artistas de Chavín.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

Patronato:  Proteção e auxílio de um patrono.

Aristocracia: organização sociopolítica em que 
uma classe composta de pessoas nobres e 
privilegiadas monopoliza o poder, ger. por herança.



Congs, essencialmente tubos com 
uma secção transversal quadrada e 
um furo circular, estão entre os mais 
impressionante e ainda enigmático 
de todos os antigos artefatos de jade 
chineses. Sua função e significado 
são completamente desconhecidos . 
Apesar de terem sido feitos em 
vários estágios do período Neolítico, 
a origem do cong nas culturas 
neolíticas do sudeste da China só 
tem sido reconhecido nos últimos 
trinta anos.

O cong é um dos principais tipos de artefato jade da cultura Liangzhu (cerca de 3000-
2000 aC), em torno do lago Tai , na província de Jiangsu. Exemplos foram encontrados 
em todos os principais sítios arqueológicos. Os principais tipos de cong têm uma secção 
externa quadrada em torno de uma parte interior circular, e um orifício circular, embora 
de uma forma as pulseiras de jade também exibem algumas das características de 
cong.

A principal decoração em cong do período Liangzhu foi o padrão de faces, que podem 
se referir a espíritos ou divindades. Sobre as peças seccionadas em quadrados, o 
padrão de face é colocado nos cantos, ao passo que na pulseira formar aparece em 
áreas quadradas . Essas caras são derivadas de uma combinação de uma figura do 
homem e uma misteriosa fera.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

Cong:
- cilindro oco e ereto depositado no túmulo de um 
nobre;
- feito em jade para talvez desempenhar uma 
função melhor do que o mesmo objeto em argila 
ou fibra;
- traduzir em materiais preciosos objetos 
feitos em materiais comuns é um marco da 
arte da elite;
- faces mascaradas contemplam o mundo nas 
quatro direções como no feng shui;
- o que transitava pelo espaço oco possivelmente 
seria algo invisível por natureza. 



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC

Moldando a Civilização

Estreito de Behring e as correntes migratórias



.
Torso masculino em jaspe 
vermelho, encontrado em 
Harappa, Paquistão, c. 2.200 
AEC. 

Figura naturalista.

O que o criador desse 
pequeno corpo 
generosamente relaxado 
estava pensando?

Poderíamos nele também 
ler um interesse pelo 
invisível, mas esse 
invisível é uma experiência 
de alento que permeia o 
corpo, inchando-o, 
aliviando-o e revitalizando-
o por dentro.



.

Foram utilizados na antiguidade como marcas de propriedade e 
rótulos de status. Nos grandes centros urbanos da civilização de 
Harappa, centenas selos e estampas quadrados foram encontrados 
em escavações. São gravados com imagens de animais selvagens ou 
domésticos, seres humanos, criaturas fantásticas e, possivelmente, 
divindades. O touro é o motivo animal mais popular na arte do Vale do 
Rio Indo. Neste exemplo, o animal é processado o perfil típico estrito, 
de pé diante do que poderia ser um altar. O ombro é coberto por um 
manto decorado na forma de um padrão de coração de cabeça para 
baixo. A maioria dos selos quadrados têm inscrições ao longo da 
borda superior. Inventados por volta de 2600 aC, ainda estão para 
serem totalmente decifrados.





Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC
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Naturalismo no torso em jaspe e nos selos:

- artesanato de alto nível da “civilização do Indo” 
no sul da Ásia, 
- selo com divindade com cabeça de búfalo 
sentada no que hoje chamaríamos de posição de 
lótus;
- não se sabe o que se encaixaria no torso;
- sugestão do chamado prana yoga, disciplinas do 
“alento” ou do “espírito”.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC
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As ruínas das cidades do Indo contradizem o que 
até o momento se viu no surgimento das 
civilizações anteriormente apresentadas:

- não mostram indícios de presença de elite;
- não há palácios ou templos;
- não há monolitos ou monumentos; 
- não há hierarquia de imagens;
- exigência de pouca habilidade artesanal;
- presença de humildes estatuetas de terracota, 
moldadas para servir de brinquedos ou objetos 
mágicos que em outras localidades seriam coisas 
ignoradas.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC
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Sugere-se que na cultura do Indo haveria um 
“niilismo” deliberado e ideológico: uma 
experiência deliberada emque as pessoas 
embarcam, adotando um modo de vida que 
envolvia um afastamento maior ou menor em 
relação à arte elevada e à tradição hierática. 

Não existe uma forma única de fazer as coisas: 
nem cidades, sociedades ou artes.



Pedras vistas sob a névoa: 
México, Peru, China, Índia, a partir 
de 3.000 AEC
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Niilismo: aqui, falta de crença.

Deliberar: decidir(-se), após discussão ou reflexão

Ideológico: referente ao que se baseia ou se constitui 
em ideias

Hierático: 1. Referente a coisas sagradas, religiosas. 2. 
Que apresenta as formas de uma tradição litúrgica. 3. 
Art.pl. Diz-se basicamente das formas rígidas e 
magníficas, como as que apresentam as artes egípcia e 
grega, e outras que seguem esse estilo, ger. advindas de 
tradições sacras.

4. Ling. Diz-se da escrita cursiva de que se serviam os 
antigos sacerdotes egípcios para abreviar os caracteres 
hieroglíficos;



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Os selos do Indo eram usados para estampar 
transações, o que o vincula a suas parcerias no 
comércio marítimo com as cidades sumérias do 
sul do Iraque. 

Muitos hábitos mentais do Ocidente derivam 
dos sumérios: contraposição entre reis e 
sacerdotes (político e espiritual), literatura, 
semana de sete dias.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Na cultura suméria encontra-se o prenúncio de 
uma sociedade de grande porte, a Suméria 
possuía a “receita mestra”:

Efígies de governantes, arquitetura em grande 
escala, apetrechos ritualísticos em materiais 
elaborados, uso cuidadosamente controlado 
de efeitos naturalistas.

3.500 AEC em Uruk e cidades rivais exibiam tudo 
isso, além do interesse de autopreservação.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Interesse de autopreservação:
- anotações escritas em placas de argila de rio 
(fluvial) registrando propriedade e rendas;
- registro da epopeia de Gilgamesh, a primeira 
conhecida;
- impressões feitas por cilindros gravados feitos 
de pedra-sabão e lápis-lazúli, usados como selos 
de autoridade (produziam estampas).

Começamos a adentrar o mundo da 
informação reprodutível!



.

Estampa e selo sumério 
de homens e animais, c. 
2.800 AEC.

Temas de controle e 
confronto emprestam 
força ao desenho.



.



.

Selo cilíndrico mostrando deuse 
Serpentine 2300-2150 aC. De 
Ur, no Iraque. H: 3.54 cm, D: 2.2 
cm.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

A imagem e a informação reprodutível
- a civilização se padroniza;
- marginaliza a praxe manual e idiossincrática 
presente na produção aldeã, como a olaria;
- instituída, a informação reprodutível promove o 
autoritário, o aperfeiçoado, o alinhado;
- a imagem do selo sumério é mais codificada 
que de selos mais antigos e apresenta também 
uma elegância rítmica maior, um senso de “estilo” 
que refina a interação entre as figuras e o espaço 
negativo que femos em Göbekli Tepe.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Arte para não ser vista 
Uma vasta porção da arte antiga não se 

destinava à visão dos mortais. Além disso, 
grande parte seria selada na invisibilidde do 
túmulo. 

Centenas de estatuetas idênticas e com grandes 
olhos eram depositadas no interior de templos 
sumérios. Incorporavam o poder espiritual.

Representavam literalmente cidadãos que 
desejavam manter contato visual com uma 
divindade protetora.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

A maioria dos grandes “ídolos” sumérios 
(objetos tidos como um deus) desapareceu, 
mas no Egito, uma terra quenão se invadia tão 
facilmente e na qual esse princípio se aplica 
ainda mais, o registro arqueológico é mais rico.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

A civilização egípcia:

- desenvolveu-se depois da Suméria;
- talvez tenha tomado emprestado dela a escrita;
- reino que partiu não de cidades como a 
Suméria, mas da unificação da faixa territorial que 
costeava o Rio Nilo;
- unificação que levou à padronização das 
imagens;
- fluidez e informalidade da arte dos pastores 
abriu caminho para a clareza e a precisão;



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

A civilização egípcia:

- sociedade baseada em escalões, hierarquias e 
espaços emoldurados, levando à produção de 
imagens niveladas no mesmo “registro” ou linha 
de base, assim como no selo sumério;
- proporções corpóreas deviam se sujeitar à 
“geometria” (mensuração da terra);
- chegou à regulamentação das representações, 
o cânone, a ortodoxia da representação.



Três quartos da escala 
natural;

Pertencia ao templo 
abaixo da Pirâmide de 
Gizé, construída pelo 
faraó para assegurar a 
devida passagem de 
sua alma para os céus;

A pirâmide também 
tinha uma aparêcia 
“perfeita”, regulamentar 
segundo o cânone, e 
servia de receptáculo 
de reserva caso o corpo 
físico de seu 
proprietário sofresse 
danos;

Menkaure ou 
Miquerinos é o faraó 
para quem foi erigida a 
Grande Pirâmide. 



Menkaure e 
Khamerernebty, 
estátua real em 
diorito, c. 2.470 
AEC. 

Do Templo de 
Menkaura, feita 
durante o seu 
reinado. 
Atualmente, 
pertence ao 
acervo do Museu 
de Belas Artes de 
Boston.

Dimensões: geral: 
142,2 x 57,1 x 
55,2 centímetros, 
676,8 kg 



As pirâmides de Gizé, c.2613-2563 AEC

As três mais famosas piramides estão no planalto de Gizé, na margem 
esquerda do rio Nilo, próximo à cidade do Cairo. 



Função das pirâmides (GOMBRICH, p. 32)

→ Importância prática aos olhos dos reis e seus 
súditos. O faraó era considerado um ser divino 

que exercia completo domínio sobre seu povo e, 
ao partir deste mundo, voltava para junto dos 

deuses dos quais viera. 

→ As pirâmides, erguendo-se em direção ao céu, 
ajudá-lo-iam provavelmente a realizar essa 

ascensão... preservariam seu corpo sagrado da 
decomposição... para a alma continuar a viver no 

além.



→ Abrigar a múmia, depositada justamente no centro 
da gigantesca montanha de pedra, num pétreo 
esquife (caixão). Em toda a volta da câmara 
funerária, eram escritos fórmulas mágicas e 
encantamentos para ajudá-lo em sua jornada para o 
outro mundo. 

→ Túmulos menores, agrupados em filas alinhadas, 
passaram a ser feitos para os nobres da casa real. 
Gradualmente, cada pessoa que se prezavar, tinha 
que tomar providências para a vida no além, 
encomendando uma dispendiosa tumba para abrigar 
sua múmia e sua imagem, e onde sua alma podia 
habitar e receber as oferendas.

Função das pirâmides (GOMBRICH, p. 32)



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Processo de fabricação de uma estátua:

Extrair um bloco retangular de diorito de uma 
pedreira no Alto Egito. Traçar a giz uma grade com 
18 divisões verticais nas faces frontal e laterais. 
Usá-las para controlar o desenho do corpo que se 
quer representar: os ombros vêm na linha 16, a 
cintura na 11, os joelhos na 6, etc. Entalhar cada 
uma das faces do bloco, remover o peso 
indesejável. Transportar a estátua esboçada por 
quarenta quilômetros, em carroça, da pedreira até 
o Nilo, e então por outros mil, em jangada, até as 
oficinas reais em Gizé.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

… continuando...

Ali, ferramentas mais finas se incumbirão da tarefa, 
até o nível da rocha desbastada que vemos entre 
os membros. Um longo trabalho de areação com 
quartzito e de polimento com argila fina produziria a 
superfície impecável desejada. O perfeito 
funcionamento da peça totalmente acabada seria 
então asegurado com os hieróglifos que registram 
os nomes do casal real.

Uma verdadeira linha de produção que consegue 
projetar uma certeza religiosa até mesmo no 
espaço museal de hoje.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

A “estátua” que aí surgiu tornou-se uma fixação 
da cultura ocidental.

A arte egípcia em três dimensões preservou seu 
domínio sobre a imaginação ocidental desde o 
fim do século XVIII, com as descobertas 
arqueológicas naquele local. Esta arte atendia 
aos anseios por ordem que cresceram com 
o avanço da modernidade.



Seneb e Sentíotes e seus filho e 
filha, pedra calcária, c. 2.300 AEC.

Seneb e Sentíotes: poder da família, 
proteção.

Tanto esta quanto a estátua 
faraônica anterior, eram recobertas 
de tinta. 



O jardim de Nebamun, c.1400 a.C
Mural de um túmulo e Tebas, 64 x 74,2 cm; British Museum, Londres.

Fonte:História da arte.E.H. Gombrich. LTC: Rio de Janeiro,1995



Tarefa do artista (GOMBRICH, p. 34)

→ O que mais importava não era a boniteza, mas 
a plenitude.

→ Tarefa do artista: preservar tudo com a maior 
clareza e permanência possível. 

→ Não desenhavam a natureza como esta se 
apresentava sob qualquer ângulo casual. 

→ Desenhavam de memória, de acordo com 
regras estritas, que asseguravam que tudo o que 
estivesse de entrar no quadro se destacaria com 
perfeita clareza.

→ Representação o ângulo mais característico 
das coisas.



Representação do corpo humano 
(GOMBRICH, p. 35)

→ Cabeça de perfil, desenhada lateralmente.

→ Olho visto de frente.

→ Metade superior do corpo, ombros e tronco, 
vistos de frente, facilitando o entendimento da 
posição dos braços.

→ Braços e pernas em movimento, mas de lado.

→ Dificuldade em visualizar o pé visto de um 
plano exterior (ao restante do corpo). Contorno 
claro, com o dedão para cima, ambos pés vistos 
do lado de dentro (dois pés esquerdos). 



Retrato de Hesire, numa 
porta de madeira em seu 
túmulo, c.2778-2723 a.C.

madeira, altura115cm; 
Museu Egípcio, Cairo.

Fonte:História da arte.E.H. 
Gombrich. LTC: Rio de 

Janeiro,1995.



Representação do corpo humano 
(GOMBRICH, p. 35)

→ Figura plana e contorcida.

→ Não é que enxergassem os humanos desta forma, 
ou que pensavam terem esta forma. Os artistas 
seguiam meramente uma regra que lhes permitia 
incluir tudo o que consideravam importante na forma 
humana. Talvez esta regra tivesse algo a ver com a 
finalidade mágica de representação pictórica.

→ Como poderia um homem com seu braço “cortado” 
ou perspectivado levar ou receber as necessárias 
oferendas a um morto?



Regras e convenções (GOMBRICH, p. 36)

→ Base da arte egípcia: representar não o que se 
podia ver, mas o que se sabia fazer parte da 
pessoa ou da cena.

→ A representação consubstancia o 
conhecimento que ele possui das formas mas 
também do significado delas, aumentando o 
tamanho, por exemplo, para expressar a 
importância de uma pessoa em relação a seus 
criados ou esposa.



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

O sentimento nos cinco séculos de paz e 
segurança do Antigo Império:

- os faraós, reis divinos com suas montanhas 
artificiais, consideravam-se receptores da luz 
divina dos deuses, 

- ao contrário de outras sociedades emergentes, 
a mulher no Egito retinham uma paridade 
relativa com os homens;

- no México também havia o hábito de prestar 
honras a pessoas com corpos incomuns, mas 
foi no Egito onde mais se representou altos, 
médios e baixos membros da sociedade;



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Continua...
- Até mesmo um artista menciona seu nome na 

tumba de seu senhor;

Essa época oferece um atraente retrato para o 
ideal fantasioso do “conservadorismo 
compassivo”. 



Estela (placa) de Naram-sin, rei da Acádia, 
c. 2.250 AEC. Encontrado em Sura
Pedra, altura 200 cm; Louvre, Paris.

O elmo com chifres mostra sua divindade. 
Os dois discos solares enfatizam isso – o 
sol agora tem um igual a si – ou seria um 
cometa passando. 



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Naram-sin: soube reconhecer as vantagens de 
ser faraó. Quarto rei de Acádia, cidade que 
conquistou os Sumérios. Importando conceitos, 
autodesignou-se rei divino e o registro de sua 
vitória foi igualmente inovador.

Uma placa comemorativa em formato 
conhecido, o monarca tem quase duas vezes o 
tamanho dos mortais à sua volta, a despeito da 
anatomia tem pernas e rosto voltados de lado e 
ombros e peito em pleno frontal conforme as 
convenções egípcias. 



Linhas de base: Iraque, Egito, 
3.100 – 2.200 AEC.Moldando a Civilização

Mas todos os “registros”, as estáveis pautas 
horizontais nas quais a arte anterior inscrevera 
suas figuras, foram encolhidos e repuxados de 
lado – porque, pela primeira vez na tradição, 
Naram-sin queria situar a lembrança do seu 
triunfo numa paisagem mais ou menos 
coerente, um testemunho específico 
narrado cuidadosamente. 



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

Metalurgia na Eurásia: 

- atração pelo brilho e calor do ouro e do cobre, 
martelados para obter artigos de adorno pessoal;
- descobriram que com a fundição do metal este 
poderia assumir a forma de objetos produzidos 
previamente em argila e pedra, como vasilhames 
e armas, convertendo-se em símbolo de status 
para a elite;
- processo de modelagem já em evidência por 
voltqa de 4.000 AEC nos Bálcãs e no Irã, onde os 
ferreiros também começaram a empregar a prata.



Lâmina de machado com encaixe  para o cabo, com um demônio com cabeça de 
pássaro, um javali e um dragão; prata e ouro, do Turcomenistão, c. 2.000 AEC.
É provável que algum líder tenha brandido essa extravagante proclamação de poder. 

Bronze ceremonial axe 
head inlaid with silver

Bactrian-Margiana 
Archaeological Complex 
(BMAC), around 2000 BC
Acquired in Pakistan



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

Anseio de assombramento

- Grande distância desde a machadinha 
estetizada com a concha;
- espécie de jornada em torno de estranhezas: 
era isso que estimulava as pessoas enquanto 
experimentavam novos materiais, formas e 
tecnologias – em essência, o anseio de se 
assombrarem;
- imagística impulsionada pelo consumo de 
alucinógenos.



Um yu, vaso ritualístico de 
bronze da dinastia Shang, c. 
1.050 AEC. 

Um rei-sacerdote teria 
carregado esse balde 
durante os banquetes 
promovidos no templo em 
honra de seus ancestrais. 

O balde acompanharia ele 
em seu túmulo após a 
morte, e assim ele poderia 
continuar servindo seus 
antepassados na outra vida. 





Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

A fusão do cobre com o estanho produzia uma liga mais 
robusta chamada de bronze parece ter surgido no Irã e 
no Iraque, por volta de 2.800 AEC, assumindo uma 
forma bastante diversa na China cerca de um milênio 
mais tarde. O bronze tornou-se o material preferido para 
a confecção de objetos ritualísticos dos chefes das 
dinastias chinesas.

Quanto mais subdivisões hierárquicas pudessem ser 
incormpradas ao vaso, e quanto mais espirais de 
transformação e dragões de energia selvagem 
pudessem ser gravados no bronze, mais o vaso e seus 
usuários seriam fortalecidos.



Afresco de “flotilha” 
de Akrotiri, Thera, 
Grécia, c. 1.550 
AEC.   



Akrotiri foi 
enterrada pela 
erupção do vulcão 
Thera dois mil 
anos antes de 
Cristo e está muito 
bem preservada. 
Os afrescos 
encontrados no 
sítio são alguns 
dos mais 
representativos do 
mundo egeu. 





Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

O bronze, bom para rituais e também duro o 
bastante para cortar coisas e pessoas. Produziu 
um impacto tecnológico tão grande que o 
período após sua introdução é chamado de 
Idade do Bronze. 

Esta categoria histórica, no entanto, não inicia 
igualmente em todas as regiões. Houve 
mudanças bastante consideráveis no mundo 
daquela época: império ácade expirou, no Egito 
o Antigo Império ruiu, mudanças climáticas 
obrigaram muitos a deixar a vida urbana.



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

Mais mudanças:
 Passagem à carruagem puxada a cavalo, 

acelerando as disputas de poder que 
converteram regimes apegados ao costume e às 
convenções em impérios militares.

Durante esses séculos, a surpresa da arte deu-se 
na “periferia”. Os povos de Creta, minóicos, e 
das ilhas Cíclades, adotaram em grande escala 
o comércio marítimo e a vida urbana.



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

Nos séculos em torno de 1.600 AEC os pintores 
também criavam panoramas de serenidade 
dentro das tumbas egípcias.

Desenhos a pincel, padrões de cores, aplicação 
de estuque branco em composições primorosas 
e caligráficas. 

Regulamento canônico substituído na pintura 
egeia pelo amor aosmeandros e pequenos 
atrativos para o olhar – arabescos, fitas 
ilusionistas, mulheres e jovens bonitos. 



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

Guerreiros micênicos assolaram cidades egeias e 
adotaram as técnicas e a imagística ali 
existentes, dando-lhes porém um cunho mais 
marcial.

O trabalho de pintores também foi encontrado do 
outro lado do Mediterrâneo, num palácio no 
Egito. A familiaridade com diferentes culturas foi 
um dos fatores que mudou as concepções dessa 
nação outrora autossuficiente e agora 
imperialista. O outro foi a atividade filosófica 
realizada por professores e escritores.



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

Época do faraó Amenhotep / Akhenaton, 
construtor da cidade de Amarna. Lá, propôs-se a 
transformar também a imagística da nação, 
instruindo o escultor Bek a representar todas as 
coisas com “maat”.



Bek, baixo-relevo de Akhenaton e sua família, altar em Amarna, c. 1.375 AEC. 
Relevo em altar de pedra calcária, 32,5 x 39 cm; Museu Egípcio, Museu Nacional, 
Berlim.



Akhenaton e Nefertite: 
complexidade nos fatos e 
sentimentos envolvidos na arte três 
mil anos antes de a cultura moderna 
começar a falar de 
“sentimentalismo” e “kitsch”.

Maat, solicitado pelo faraó, é traduzido como 
”verdade”. O tornaria uma espécie de realista, 
determinado a afastar-se dos “estereótipos” 
egípcios e a deixar que todo mundo soubesse 
do corpo frágil e desengonçado que ele tinha. 
Mas não é lógico pensar que o escultor 
estivesse se baseando na natureza. Maat 
poderia ser “ordem certa”.



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

Já no estúdio de Tutmósis também parece ter 
havido o princípio do maat. 

O retrato de Nefertite: truques de magia artesanal, 
globo ocular brilhante de cobre e quartzo, pedra 
calcária pintada em tamanho natural. Efeitos 
naturalistas mas com alongamento sinuoso e 
rimas visuais fechadas e acabadas que se 
percebem no painel de Bek, aplicados aí com 
mais argúcia e tato. 





Busto de Nefertite por 
Tutmósis, pedra 
calcária pintada, c. 
1.340 AEC.

Material : calcário e 
estuque; descoberta 
em 1912: Amarna, no 
Egito. Acervo do Novo 
Museu em Berlim.



Metal, mercadores, maat: Ásia 
Central, China, Grécia, Egito, 2.000 
– 1.350 AEC.

Moldando a Civilização

O maat é um princípio regulador insidioso e 
invisível que retoca furtivamente as aparências; 
algo indefinível, mais sutil que a geometria 
regular. Sempre estivera presente de forma 
latente, mas num contexto como o de Amarna – 
programático, controverso, inovador – começou 
a se fazer sentir de modo flagrante. 

Já então essa tradição se prendera à tensão 
entre a natureza e o ideal.



Fecha-se o círculo: 
México, 1.200 – 800 AEC.Moldando a Civilização

Ruína - do Novo Império do Egito e agitações no 
Iraque, Síria e no que hoje é a Turquia e a 
Grécia, pondo fim aos reinos micênicos – 
associada às armas de ferro que perturbaram o 
equilíbrio militar entre os grandes impérios. 

Deslocamento para entidades políticas menores, 
provocadoras de inovações criativas.

A olaria da Mesoamérica: arte preticada por 
mulheres, invençoes figurativas em artila 
trabalhada à mão, solenes, grosseiras, 
refinadas, austeras. 



Fecha-se o círculo: 
México, 1.200 – 800 AEC.Moldando a Civilização

Recipiente em forma de acrobata dsicado entre os 
bens junto a um xamã sepultado no sítio de 
Tlatilco, hoje Cidade do México.

Volumes fluindo em torno de um conceito visual 
galhoreiro, abreviação na forma: um garrafão 
com uma beleza diferente. 

Grande parte da arte do antigo México imagina os 
estados extremos que o corpo humano pode 
experimentar – por exemplo, contonções 
acrobáticas, torturas infligidas a inimigos, a 
morte ou o parto.



Garrafão (ou vaso) e esculturas antropomórficas 
contorcionistas de Tlatilco, México, 1.200 – 800 AEC.   



Escultura antropomórfica – contorcionista - de Tlatilco, México, 
1.200 – 800 AEC.   



Fecha-se o círculo: 
México, 1.200 – 800 AEC.Moldando a Civilização

Uma figura é algo muito distinto de um bloco de 
pedra: lá as pessoas eram de fato recipientes de 
barro -receptáculos ocos e vacilantes, 
preenchidos transitoriamente com vitalidade, 
energia, emoção e sangue. Não há nada nelas 
da eternidade pétrea, e no entanto o oleiro podia 
lançar mão de metáforas surpreendentes para 
suas metamorfoses. Tutmósis, o escultor de 
Nefertite, tinha pouco a dizer nesse território, a 
despeito de toda a sua idealização.



Sites das imagens:

Selos de Harappa:
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/49.40.1
http://www.natgeocreative.com/photography/289357
Selos sumérios:
http://www.baghdadmuseum.org/posters/
i5306570_Gilgamesh_Cylinder_Seals_Commemorating_Acts_of_Mythological_Char
acter_from_Sumerian_Culture.html
Seneb e Sentiotes
http://unc.edu/
www.unc.edu/courses/2005fall/art/080a/001/Part 1 Home.htm
Mikerinos e sua esposa
http://www.mfa.org/collections/object/king-menkaura-mycerinus-and-queen-230
Lâminas de bronze
https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/b/
bronze_ceremonial_axe_head.aspx
Busto de Nefertiti
www.neues-museum.de/

http://www.neues-museum.de/
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