
História da Pinhata 
 

China 

Julga-se que os chineses foram os primeiros a criar e a usar a PINHATA.  
A Pinhata fazia parte da festa de celebração do Ano Novo e marcava também o início da 
Primavera. Normalmente, tinham a forma de animais: vacas, touros e búfalos. 
Os potes de barro eram revestidos de papel colorido e cheios de cinco tipos de sementes 
e usavam bastões coloridos para partir a Pinhata.  
O papel decorativo que cobria o pote era queimado e as cinzas eram apanhadas e 
guardadas para dar boa sorte ao novo ano. 
 

Itália 
Um navegador Italiano levou a tradição chinesa para Itália. 
O nome Pinhata vem da palavra italiana “Pignatta”, que significa pote de barro frágil. 
Os italianos enchiam o pote com joias e doces, em vez de sementes, na altura da primavera. 

 

Espanha 

A tradição da Piñata chegou a Espanha e os espanhóis adaptaram-na e diziam que era para 
derrotar o diabo e ficarem livres de pecados. 
A Piñata tradicional era um pote de barro revestido de papel colorido e transformado 
em estrela com 7 pontas enfeitadas.  
As pontas representavam os sete pecados capitais: avareza, gula, preguiça, orgulho, 
inveja, ira e luxuria. 
 

 

México 

Os espanhóis levaram a Piñata para o México e foram surpreendidos, pois o povo 
mexicano já tinha uma tradição parecida. 
Astecas – comemoravam o aniversário do Deus do Sol e da Guerra. Colocavam num 
poste, em frente do templo do Deus do Sol, um pote de barro enfeitado com penas 
coloridas e cheio de pequenos presentes. Depois, partiam-no com um bastão e os 
tesouros que caíam eram oferecidos ao Deus do Sol.   
A cerimónia ocorria no mês de dezembro e marcava a data de nascimento do Deus 
do Sol. 
Os espanhóis adaptaram a tradição existente à já praticada em Espanha e utilizam a 
Piñata para celebrar o nascimento de Jesus. 

 

 

Brasil 

No Brasil, a tradição instalou-se no Nordeste, com o nome de “Quebra Pote” ou 
“Quebra Panela” e é uma brincadeira entre adultos e crianças.  
Realiza-se no período das festas populares. 
A bilha é pendurada num local do arraial e com um pau tenta-se parti-la.  A bilha lá 
dentro tem doces. 

 
 
 
Portugal 

Baile da Pinhata – realiza-se durante a quaresma. O rei e a rainha abrem o baile e 
permitem que os pares solteiros agarrem nas fitas, que estão na enorme Pinhata, que se 
encontra no centro da sala.  A dança dura até que a fita que aciona o mecanismo de 
abertura seja escolhida. 


