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PRÉ-HISTÓRIA (até 4.000 a.C) 

- Período  que vai do surgimento do 
homem primitivo até a invenção da 
escrita; 

 

- Pode ser dividido em três grandes 
períodos: 

Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada 

- Habitação de cavernas, caça, pesca, 

coleta de frutos e raízes - vida nômade; 

- Descoberta do fogo; 

- Linguagem pouco desenvolvida, 

baseada em pouca quantidade de som; 

- Pintura rupestre e ferramentas feitas de 

ossos e pedras; 

Homem no período Paleolítico 



PRÉ-HISTÓRIA (até 4.000 a.C) 

Neolítico ou Idade da Pedra Polida 

- Novas formas de relação com o meio ambiente (controle); 

- Agricultura de subsistência; 

- Domesticação dos animais; 

- Sedentarismo; 

- Aperfeiçoamento dos instrumentos de pedra; 

Reconstrução de uma “vila” Neolítica Instrumentos de pedra polida 



PRÉ-HISTÓRIA (até 4.000 a.C) 

Idade dos Metais 

- Desenvolvimento da metalurgia; 

- Técnica de fundição: fabricação de ferramentas e armas de metal (lanças, 

machados, etc); 

- Divisão social do trabalho; 

- Aparecimento de classes sociais; 

Técnica de fundição Ferramentas e armas de metal 



• As primeiras manifestações artísticas 

datam do período de 20.000 anos a. C 

(Idade da Pedra); 

 

• Representam imagens de animais (bisões, 

veados, cavalos e bois) pintadas sobre 

superfícies rochosas de cavernas; 

 

• As imagens não eram objetos de decoração, 

motivo muito mais nobre: faziam parte de 

um ritual “mágico”, cujo propósito era 

assegurar uma caça bem-sucedida; 

 

• Localizavam-se tão afastadas da entrada 

quanto podiam, em locais mais escuros e 

escondidos e muitas tinham riqueza nos 

traços -> o que nos leva a concluir que 

também pintavam com a crença de criar 

animais e aumentar o seu número; 

 

PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS:  PINTURA 

Bisão, Espanha, 15.000 – 10.000 a. C 

Cavalo, caverna de Lascaux, França, 

15.000 – 10.000 a.C 

PRÉ-HISTÓRIA (até 4.000 a.C) 



PRÉ-HISTÓRIA 

• Além da arte nas cavernas feita em grandes 

proporções, o homem primitivo também 

criou pequenas esculturas do tamanho de 

uma mão; 

 

• Utilizavam de ossos, chifres ou pedras 

cortados com talhadeiras rudimentares; 

 

• Coletavam materiais cujo formato natural 

viam uma qualidade representacional 

“mágica”; 

 

• Acredita-se que o homem primitivo 

desenvolveu muitas outras formas de 

expressão artística em madeira, argila e 

cerâmica, mas esse patrimônio foi perdido 

por tratar-se de materiais perecíveis; 

 

 

PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS: ESCULTURA  

Vênus de Willenford, Áustria, uma das 

inúmeras estatuetas da fertilidade – 

15.000 – 10.000 a.C 

*Não há registros históricos de mobiliários dessa época. Acredita-se que estes se 

resumiam em pedações de pedra e madeira de apoio. 



MESOPOTÂMIA 

- Do grego “Terra entre rios” - Região do Oriente Médio localizada entre os rio 

Tigre e Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico; 

- Berço das civilizações  que datam de 4000 a. C. Nesta região o homem 

construiu as primeiras cidades, estruturou o Estado, criou os primeiros 

sistemas de escrita, desenvolveu economia comercial e utilizou 

pioneiramente a roda nos veículos de transporte; 

- Grandes Civilizações Mesopotâmicas: 

- Sumérios – escrita cuneiforme, invenção da roda; 

- Babilônios – Código de Hamurabi, Jardins suspensos da Babilônia; 

- Assírios – povo guerreiro, desenvolveram diversas armas; 

 

GRANDES CIVILIZAÇÕES ANTIGAS 

- Em várias regiões do mundo as comunidades primitivas sofreram grandes 

transformações culturais a partir da Idade dos Metais; 

- O surgimento das civilizações costuma ser assinalado pelo aparecimento de classes 

sociais; formação do Estado, Divisão social do trabalho, Produção Econômica e 

Manifestações Artísticas; 

AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES 



Mapa Mesopotâmia e Egito Antigo – Região Crescente Fértil 

MESOPOTÂMIA E EGITO ANTIGO 

AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES 



- Principal Civilização pré-clássica; 

- Se desenvolveu às margens do rio Nilo(água e solos férteis) -> fixação do 

homem; 

- Com criatividade e planejamento, construíram diques e barragens para proteger 

vilas da inundação e canais de irrigação para levar água às regiões mais 

distantes; 

- Controle pelo Estado: faraó -> era dono da terra e controlava o trabalho 

agrícola, administração das minas, construção dos canais, templos, pirâmides; 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 

- Servidão coletiva: a 

maior parte das pessoas 

era obrigada a sustentar o 

faraó e a elite dominante, 

pagando tributos em forma 

de bens ou trabalho; 

 



RELIGIÃO 

- A cultura egípcia era profundamente influenciada pela religião; 

- Politeístas: Amon , Osíris, Ísis,  Hórus, etc; 

- Acreditavam na ressureição da alma, preservavam o corpo por meio da 

mumificação; 

- Valorizavam mais a morte do que a vida; 

- Nos sarcófagos , junto das múmias, guardavam alimentos, roupas, joias, 

móveis, etc. 

Pirâmide Egípcia, destinada a guardar o corpo e os 

pertences da história do faraó. 

Pintura Egípcia onde o deus da mumificação, 

Anúbis, prepara o nobre para a vida após a morte. 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 



CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 

• Civilização rigorosamente 

conservadora: crenças e ideais 

egípcios que se formaram entre 

3.000 e 2.500 a.C foram 

continuamente reafirmados nos 

dois mil anos seguintes, de forma 

que toda a arte egípcia apresente 

certa uniformidade; 

 

• Manifestações artísticas 

estabeleciam forte aproximação 

com a esfera religiosa. A crença na 

vida após a morte motivava os 

egípcios a construírem tumbas, 

estatuetas e sarcófagos; 

 

ARTE EGÍPCIA 

Deus Anúbis supervisiona a pesagem do coração 

do morto junto ao deus Hórus. 

Faraó Akhenaton 

oferecendo flores 

de papiro ao 

deus  Aton, 

representado 

pela figura do 

globo solar. 



• Os grandes feitos e a divinização da figura 

do faraó também foram motivos de 

manifestações artísticas dos egípcios; 

 

• Pinturas e baixos-relevos: lei da frontalidade 

->  representação do corpo com o tronco 

colocado de frente e os demais membros 

desenhados de perfil; 

 

• Pintura: decoração colorida. Primeiramente 

recebia um revestimento de gesso branco e 

em seguida se aplicava a tinta produzida 

com cores minerais. 

 

• Escultura: faraós, deuses em posição serena, 

quase sempre de frente, sem demonstrar 

nenhuma emoção -> ilusão de imortalidade; 

 

• Proporções exageradas do corpo 

humano, impressão de força e de 

majestade;  

Estátua do Faraó Quefrén – Altura 1.68m 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 



• Os egípcios também desenvolveram 

técnicas para incrustações em ouro, 

um trabalho riquíssimo utilizado 

principalmente nos sarcófagos, que 

armazenava o corpo mumificado; 

 

• No túmulo de Tutancâmon, 

descoberto em 1922, foi encontrado 

seu sarcófago de ouro de 112,5Kg, 

com delicadas incrustações 

coloridas  em contraste com a 

superfície de ouro polido; 

Cobertura do sarcófago de Tutancâmon. Ouro 

incrustado com esmalte e pedras preciosas. 

Altura: 1.84m. 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 



MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

- O primeiros estudos técnicos sobre mobiliário são dos povos egípcios. Alguns 

sobreviveram ao tempo e aos saqueadores, mantendo-se preservados dentro das 

tumbas, como da rainha Hetepheres e do faraó Tutankhamon; 

- Estudos sobre o mobiliário egípcio também se basearam em pinturas que 

relatava a cultura, os hábitos e o dia-a-dia desse povo; 

 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 



MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

 

- Características: 

- Ornamentação com motivos cotidianos e religiosos; 

- Móveis com patas de animais, referência a mitologia, aos deuses; 

- Juntas e encaixes perfeitos; 

- Geralmente de madeira (acácia, cedro, ébano e outros);  

- Ornamentação com metais preciosos como ouro e prata, marfim, pedras 

preciosas e outros materiais de luxo; 

-  Fibras eram utilizadas nos assentos e camas;  

 

- Tipos de móveis: cadeira, banco, trono, cama, mesa, arcas, baús, entre outros; 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 



MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

Baú egípcio 

Arca egípcia – utilizada para armazenar roupas, objetos pessoais. 

Banco com assento côncavo 
Cadeira encontrada o 

túmulo da Rainha 

Hetepheres. 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 



MOBILIÁRIO EGÍPCIO 

Cadeira com pés de animal. 
Cama e apoio de  cabeça 

Cama de madeira com pés 

de animal. 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA (4.000 a.C   a  30 a.C) 
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