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RESUMO 

 

Um breve contexto histórico que irá embasar-nos na arte bárbara celta, já 

que este povo misterioso não deixou escritos para a posteridade, contando sobre 

seu cotidiano. A maior fonte de onde podemos obter informações então é por meio 

dos relatos greco-romanos, feitos por Júlio César ou por objetos por eles deixados, 

enterrados com seus donos, suas armas, espelhos, fíbulas e outros utensílios com 

motivos complexos e elaborados, muitas vezes simbólicos ou religiosos. Esta análise 

tem enfoque na sua origem principalmente irlandesa, escocesa, britânica, e inglesa, 

sua divisão cultural de Hallstatt e La Téne, bem como sua técnica metalúrgica para 

ornamentar escudos, espadas e bainhas, martelando o metal sobre uma superfície 

de madeira entalhada. A arte celta recebeu grandes influências romanas e 

posteriormente do cristianismo, retratando apenas os aspectos principais, sua arte é 

considerada uma forma de registro escrito. 

Palavras Chave: Arte, Celta, Bárbara. 

Tema Central: História da Arte. 
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ABSTRACT 

 

Brings a brief historical context that will be based on the barbaric Celtic art, 

since this mysterious people did not leave written for posterity, telling about their daily 

life. The greatest source from which we can obtain information is then by means of 

the Greek-Roman accounts, made by Julius Caesar or by objects left by them, buried 

with their owners, their weapons, mirrors, fibulas and other utensils with complex and 

elaborate motifs symbolic or religious times. This analysis focuses on its mainly Irish, 

Scottish, British, and English origin, its cultural division of Hallstatt and La Téne, as 

well as its metallurgical technique to ornament shields, swords and sheaths, 

hammering the metal on a carved wood surface. Celtic art received great Roman 

influences and later Christianity, depicting only the main aspects, its art is considered 

a form of written record. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente é importante compreender que os povos celtas eram 

viajantes, que estabeleceram-se por toda a Europa deixando sítios arqueológicos 

com artefatos que contam sua história na ausência de manuscritos, diferindo entre si 

em aspectos culturais tais como religião, costumes e mitologia dependendo da 

região onde habitavam.  

Sua arte estava presente em pequenos objetos e ourivesaria, fáceis de 

transportar em suas viagens em busca de sua própria “terra prometida”, a qual 

segundo o folclore irlandês seria a Ilha Brasil, a terra dos afortunados.  

Os objetos eram ornamentados com base em formas geométricas e 

desenhos simbólicos, como animais de poder – já que pertenciam a uma cultura 
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xamanista -, tais como touros e javalis, remetendo ao sobrenatural, desprezando a 

figura humana. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

São denominados países célticos a Bretanha 

Armoricana (França), Irlanda, Escócia e Inglaterra, não 

incluindo Galícia e Portugal, já que suas línguas passaram 

do celta para o latim. Entretanto o Lusitano – língua paleo-

hispânica indo-européia -, e os sítios arqueológicos 

comprovam a estadia e cultura destes povos em seus 

respectivos territórios (Donnard, 2009). 

Figura 1 Mapa dos povos celtas. Fonte: VEGA, Teresa de La, 1993. 
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É imprecisa a época em que os artefatos celtas foram encontrados. Não há 

muito sobre este povo além do que foi encontrado pelos arqueólogos, com poucos 

registros escritos, pois a língua celta era apenas falada. As referências são em 

grego e latim, especialmente por Júlio César, que organizou expedições militares na 

Inglaterra (Bretanha). Os objetos mais significativos datam do 

período pré-românico. 

A cultura La Tène é parte da divisão da Idade dos 

Metais, subdividida em Antiga, Média e Tardia. A outra 

subdivisão é nomeada a partir do cemitério que cerca as minas 

de sal de Hallstat, na Alta Áustria, tendo ambas uma vasta 

coleção de objetos encontrados da época. La Téne conta 

principalmente com fíbulas (Figura 2), espadas e bainhas. 

O rio Witham, na cidade de Lincoln na Inglaterra foi 

dragado. Nele foram encontradas diversas antiguidades dos 

celtas, hoje desaparecidas ou deterioradas, encontrados por Sir 

Joseph Banks e A. W. Franks, que desenhou e publicou 

ilustrações dos achados em seu livro Horae Ferales (Figura 3), dedicando-se as 

escavações destes artefatos. Mesmo com o uso de detectores de metais, os mais 

belos objetos são encontrados casualmente. 

O mais relevante da arte celta são as formas abstratas que decoram os 

objetos funcionais, os quais deveriam exercer um grande poder de atração sobre os 

celtas, por seu significado ou sua utilidade correspondente ao 

gosto da época (Stead, 1999). 

Na Espanha há registros de 

esculturas célticas. Os animais são 

normalmente feitos em grandes 

blocos de pedra, como os Touros de 

Guisando (Figura 4), na província de 

Figura 2 Fíbula. Fonte: 
STEAD, Ian, 1999. 

Figura 3 Escudo de 
Witham. Fonte: 
STEAD, Ian, 1993. 
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Ávila, toscas representações que poderiam ser de divindades protetoras. 

Destacaram-se na ourivesaria; na Espanha, há ainda alguns torques, aros que 

levavam ao pescoço como colares (Gallego, 2009). 

Os celtas não apreciavam a arquitetura monumental. Na cultura Hallstatt – 

uma das primeiras civilizações celtas, juntamente 

com a de La Tène – fazem uso de decorações 

geométricas e abstratas, com desprezo pela 

representação humana, surgem representações de 

bicéfalos, e de bustos de guerreiros. Na região da 

Península Ibérica há grandes conjuntos 

monumentais e poucas obras escultóricas, mas 

entre elas, ou touros e javalis na região dos Vetões 

– povos celtas pré-romanos - possivelmente relacionadas com a vida após a morte. 

Alguns estudiosos consideram este tipo de 

arte uma manifestação secundária; os artesãos 

celtas eram, contudo, sumamente imaginativos e 

habilidosos, criando formas 

sinuosas e figuras abstratas. 

Destacam-se em pequenos 

objetos do cotidiano, como sua paixão por belas 

armas e jóias (Figura 5), adornos pessoais, 

espelhos (Figura 6), fíbulas, braceletes, fivelas de 

cinturões, capacetes, espadas e moedas (Vega, 

1993).  

O bronze já era usado na Bretanha um ano antes do que na Idade dos 

Metais, sendo de principal importância para fazer objetos ornamentais. Ele era 

mesclado cuidadosamente ao cobre e ao estanho em uma liga de perfeito equilíbrio. 

As folhas de bronze eram moldadas, cortadas e então, decoradas das formas mais 

ambiciosas, como o escudo Battersea, em relevo, mantendo o metal apoiado e 

martelando-o até dar-lhe forma e desenhos. As 

Figura 4 Touros de Guisando. Fonte: GALLEGO, Raquel, 
2009. 

Figura 5 Fonte: VEGA, Teresa De La, 
1993. 

Figura 6 Espelho. Fonte: VEJA, 
Teresa De La, 1993. 
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peças menores usavam moldes, de bronze e ferro, ou até de madeira. A lâmina de 

bronze era colocada sobre o molde e martelada até adquirir as formas esculpidas ou 

marcadas, como no Cubo de Aylesford, o que permitia repetir o mesmo desenho de 

forma idêntica. Marcavam 

também com pontas, forma 

única de fazer desenhos ou 

esboços, como um lápis.  

As ferramentas 

foram encontradas 

principalmente em Louge 

Crew, que comprova o uso 

de ossos para fazer os 

esboços, onde foi encontrada uma espécie de oficina; o espelho de Holombre não 

poderia ter sido feito sem o uso de compassos. Utilizavam também moldes de cera, 

cobertos de argila. Quando a argila secava, enchiam-na com bronze derretido, 

criando uma peça única idêntica a modelada com cera. O bronze fundido 

incorporava também outros elementos de objetos mais complexos, como nas 

bainhas das espadas de bronze (Stead, 1999). 

Os jarros Basse-Yutz (Figura 7) foram encontrados na França, datam de 

2.500 anos atrás, na mesma época em que era construído o Paternon. Foram 

adquiridos por 5.000 libras pelo Museu Britânico, e hoje são duas das mais 

importantes peças celtas, cada uma conta com no mínimo 120 pedaços de corais, 

provavelmente vindos do Mediterrâneo. Os cães representam a caça, concentrando-

se no pato de bronze, que parecia comicamente nadar em um rio da bebida servida 

(MacGregor, 2013).  

O ouro, único material resistente a oxidação e corrosão era caro e raro, 

usado para fazer torques e não os braceletes. Usavam também eletro, uma liga 

natural de ouro e prata, às vezes também contendo bronze. Eram adicionados 

elementos para dar cor ao 

metal, como contas e 
Figura 7 Jarro Basse-Yutz. Fonte: MACGREGOR, Neil, 2013. 
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corais, que perderam a pigmentação devido ao 

tempo. As contas de coral do escudo de Witham, 

contudo conservam sua cor vermelho viva. 

Utilizavam alfinetes, parafusos e até mesmo 

conchas, âmbar, pedras e vidro vermelho opaco. 

Os desenhos do período Hallstatt derivam da 

arte grega, entre eles linhas de triângulos 

deformados, losangos, arcos desenhados com 

compasso, e pontos extremamente simples, nas 

bordas de adagas e bainhas das espadas. Os 

ornamentos mais elaborados se baseiam no desenho 

grego - um friso floral de palmeiras flanqueada por flores de lótus, muito utilizados pelos 

celtas da França oriental, que fizeram variações complicadas em elmos e arreios.  

Na placa de Llyn, o desenho ornamental básico é um triskele ou triqueta (Figura 

8) de três braços, elemento sempre presente em toda a história celta, e talvez o mais 

famoso por constituir na decoração do escudo de armas da Ilha de Man. 

Foram encontradas peças bretãs com desenhos de dragões enfrentado-se, às 

vezes interpretados como grifos. Não se sabe exatamente o significado deste 

ornamento, mas crê-se que não seja meramente decorativo. São encontrados por 

toda a Europa desde o século III a. C. Estas peças superam os limites regionais, e 

são descritas como moedas de troca entre os celtas. 

Apesar da aparência de dragões orientais (Figura 9), 

são originárias da Europa Ocidental, vistos também 

com a forma de um “S”, ou algo mais que um “S”, com olhos e orelhas. 

Figura 8 Trisqueles. Fonte: STEAD, 
Ian, 1999. 
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Na época de Augusto acabou se 

generalizando os ornamentos romanos. Ao norte da 

Escócia, surgiu o estilo artístico próprio, porém nas 

oficinas e artesãos do sul da Inglaterra é evidente a 

cópia de obras romanas e que a tradição bretã foi 

influenciada pelo gosto romano (Stead, 1999). 

Um grande exemplo de arte românica foram as 

iluminuras, desenhos ou ilustrações nos manuscritos 

medievais feitos pelos monges copistas. 

Os irlandeses mantiveram a cultura puramente 

celta até que esta fundiu-se ao catolicismo. O Livro de Lindisfarne (Figura 

10) trazia os Evangelhos transcritos por monges celtas que criaram um 

estilo de arte novo, rico em ouro e prata, com capas valiosas, pedras incrustadas e 

esmaltes coloridos, produzidos pelos monges e missionários da Irlanda celta. Saint 

Patrick, padroeiro da Irlanda, foi o difusor do cristianismo, em suas pregações, 

utilizava-se de uma metáfora com o simbólico trevo de três folhas para explicar a 

Santíssima Trindade.  

O Livro de Kells (Figura 11 –detalhe da letra 

capitular “P”), um marcante documento cristão-irlandês, 

feito por monges, traz pinturas decorativas e iluminuras 

para decorar as letras e ilustrar cenas bíblicas. O tema, 

sempre bíblico, adaptava-se ao gosto do artista, com faixas 

entrelaçadas, padrões complexos e molduras decoradas, 

apesar da dificuldade dos irlandeses em incluir as 

exigências cristãs em suas tradições. Sobressaiam-se 

padrões geométricos e figuras de animais, nos 

desenhos decorativos que representavam a tradição 

irlandesa (Lemos e Ande, 2013). 

Figura 9 Desenho de uma 
bainha bretã. Fonte: 
STEAD, Ian, 1999. 

Figura 10 Evangelhos de 
Lindisfarne. Fonte: LEMOS, Sueli, 
ANDE, Edna, 2013. 
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Em contraste com a arte Clássica, a arte celta ignora o conceito de 

‘mimeses’, imitação realista da natureza, tratando essencialmente de geometria 

abstrata com destaque para os padrões, visando transformar o real em algo 

apropriado para o sobrenatural. O critério sobre a competência do artista torna-se 

superficial quando julgado dentro do contexto da função religiosa do objeto por ele 

criado. Os celtas representam somente o essencial, todos os outros detalhes são 

deixados de fora para que o desenho fique o menor possível. 

A economia de detalhes deixa espaço para capturar o ‘numen’ – forças 

ligadas aos espíritos e à natureza, à ação -, ou a essência da imagem e o que ela 

simboliza. Esta simbólica arte é uma forma de expressão não unicamente de 

técnica, mas também de pensamento e emoção, uma forma de comunicação quase 

como a escrita. Os celtas às vezes esforçavam-se para transcender seus próprios 

parâmetros humanos, e invocar seus deuses com imagens apropriadas ao seu 

status sobrenatural (Green, 2004). 

3. CONCLUSÃO 

 

A arte celta deixa registro sobre um dos antigos povos bárbaros muitas 

vezes ignorados na história e difundidos com 

uma visão romantizada e demasiadamente 

influenciada, de modo que não temos uma 

visão realista sobre esta cultura profícua. 
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