
 
 
 

Origem da Pinhata/Piñata 

 

As Pinhatas ou Piñatas são consideradas um símbolo do 

México, todavia podem ser encontradas em várias partes do 

mundo, incluindo países da América Central, a Ásia, algumas 

regiões dos Estados Unidos e Brasil. As pinhatas são 

pequenas esculturas muito coloridas dos mais diversos tipos, 

formas e tamanhos. Na sua maioria, estas representam 

personagens da banda desenhada e são construídas para 

serem destruídas em festas de aniversário e/ou comemorações natalícias.  

A ideia principal é que uma criança com uma venda nos olhos destrua a Pinhata com 

um bastão e os presentes desfrutem da chuva de doces e/ou outros produtos que estão 

escondidos no seu interior. A Pinhata é um ótimo objeto para decorar um espaço e também 

o complemento perfeito para qualquer festa de aniversário e/ou outros eventos festivos. 

Trata-se de uma brincadeira dedicada às crianças, mas também pode ser jogada por jovens 

e até por adultos.  

Uma das explicações para a origem da Pinhata/Piñata está relacionada com a criação 

de esculturas na forma de animais, principalmente búfalos e vacas, sendo muito comum na 

China há séculos, onde a imagem era preenchida com sementes e destruída com um bastão 

durante a cerimónia. Terá sido Marco Pólo, nas suas famosas viagens pela Ásia, o 

responsável por trazer este costume para a Europa. 

Uma outra explicação está relacionada com o Império Asteca quando, em 1521, os 

espanhóis se deparam com um costume muito semelhante realizado aquando da 

comemoração do aniversário de Huitzilopochtli, o Deus da guerra e principal divindade deste 

povo. Uma imagem em barro era enchida com pequenos presentes e fixada próximo ao 

templo. Depois era destruída com porretes durante a cerimónia realizada no mês de 

dezembro, próximo do solstício de inverno.  

A Pinhata/Piñata continua a ser muito popular no México durante o 

Natal, tendo na maioria das vezes a forma de uma estrela com várias 

pontas, representando a Estrela que orienta os Reis Magos. 


