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SÉRIE: 3º ano E.M.



Grécia e Roma 3º ano
Grécia 
- Por volta do século X

a.C.

- Cidades-Estado;

- Com o aumento do
comércio, essas
cidades-Estado;
entraram em contato
com as culturas do
Egito e do Oriente
Próximo;

- Eram politeístas;

- 1º momento bem
parecido com a arte
egípcia;

- Períodos: arcaico,
clássico e helênico;

Roma

- Fundada em 753 a.C.;

- Influencia dos Gregos 
(Ideal de Beleza);

- Influencia dos Etruscos 
(realismo);

- 1º momento = gregos;

- 2º momento

- Uso de relevos;

- Grande produção de 
bustos;

- Relevos para 
ornamentar e narrar 
histórias;



Escultura
Grécia 

Período arcaico –rígidas, 
simétricas com influencia 
egípcia;
Período clássico - uso do 
bronze
Nu feminino, na imagem 
Vênus de Cnido 330 a.C.
Definições no corpo com 
Proporção, simetria e 
assimetria, grandeza, 
perfeição, ideal de beleza e 
grandeza.
Período helênico -
Naturalismo e realismo.
Emocão exagerada.
Movimento exagerado
Grupo de figuras.
Concentração diagonal.

Roma

- 1º momento cópias das 
obras gregas;

- 2º momento - imagens 
reais (representações 
dos imperadores 
romanos).

- Uso de relevos.

- Grande produção de 
bustos.

- Relevos para 
ornamentar e narrar 
histórias.

- Realismo e naturalismo









Vitória de Samotrácia



Zeus de Artemísio, Atenas – 470 a.C



Moscophoros, homem a carregar um vitelo aos ombros, séc. VI a.C. (c. 570-560 a.C.). Mármore.

Zeus de Ugento, séc. VI-V a.C. (c. 525-500 a.C.). Bronze.

Apolo de Pireu, séc. VI-V a.C. (c. 510-500 a.C.). Bronze.

http://2.bp.blogspot.com/-B6OLkC1MII8/UffaoOWGXJI/AAAAAAAACJE/bIJkcQP8Ew0/s1600/290px-Grecia_Arcaica_kouros_7_Moscoforo_jpg.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UKa6V5wWXdY/UffrShbFfRI/AAAAAAAACLo/Grrdeq4VkIQ/s1600/Zeus_ugento.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-U8HjKCUvFVI/UffpXxCUZmI/AAAAAAAACLc/XbdayMbL2Ts/s1600/400px-7280_-_Piraeus_Arch._Museum%252C_Athens_-_The_Piraeus_Apollo_-_Photo_by_Giovanni_Dall%2527Orto%252C_Nov_14_2009.jpg


Grupo do Touro Farnésio, cópia romana segundo um original grego do 
séc. II a.C. (c. 150 a.C.). Mármore.

http://1.bp.blogspot.com/-53Wv6B3lSTs/Uf_sdqiv4wI/AAAAAAAACXU/U_OOwANggGc/s1600/500px-Farnese_Bull_MAN_Napoli_Inv6002_n07.jpg


Reconstituição parcial da Batalha dos Lápitas e dos Centauros, do frontão ocidental do Templo de Zeus em Olímpia, séc. V a.C. (c. 
460 a.C.). Mármore.



Eufranor, Efebo de Antikythera, séc. IV a.C. (c. 340-330 
a.C.). Bronze.
Amazona Ferida (tipo Sosicles), cópia romana segundo um 
original grego de bronze de Policleto, do séc. V a.C. (c. 440-
430 a.C.). Mármore.

http://4.bp.blogspot.com/-HKrDu6FnFNI/UfrscLXa_bI/AAAAAAAACSQ/P5vyxqPTtdk/s1600/AH1L21Ant1.jpg


Busto de Tibério, 14-37 d.C. Gabinete 
das Medalhas, Paris



Cena de sacrifício do Altar de Enobarbo, século I a.C. Museu do Louvre

Busto de Nerva, em Narni, Itália 



Coluna de Trajano



Pintura
Grécia 
 Vasos motivos

geométricos;
 Vasos estilo arcaico imagens

narrativas e mitológicas;
 Técnica das figuras

pintadas a negro e técnica
das figuras vermelhas
sobre o fundo negro.

 Hidra, Ânfora, Cratera
Usada para aumentar a beleza 
da arquitetura
Forte decoração linear ou 
geometrização – barrado 
grego
Ausência de paisagem
Uso do escorço – esboço ou 
rascunho
Formas mais naturais e 
decorativas
Desenho dinâmico
Barrado greco-romano

Roma
A maior parte das pinturas 
estão na cidade de Pompéia e 
Herculano, soterradas em 79 
d.C.

1º momento – camada de 
gesso pintado para dar 
impressão de placas de 
mármore. 

2º momento – Paisagens 
bucólicas e mitológicas.

3º momento – Profundidade, 
perspectiva por meio da 
pintura (faziam ilusão de 
janelas abertas, falsos quadros 
e alguns retratos);

Barrado greco-romano;

Mosaicos no chão;





http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Roman_fresco_Villa_dei_Misteri_Pompeii_005.jpg












Arquitetura
Grécia 

Surgem com a 
finalidade de proteger 
as esculturas de 
deuses e deusas.
Construído com uma 
base de três degraus.
Colunas com capitel 
dórico, jônico e 
coríntio.
Frontão ornamentado 
com relevos e 
esculturas.
Friso horizontal.
Tipos de construção: 
Templos, moradias, 
teatros...

Roma
As construções romanas 
eram destinadas para 
abrigar o domínio do 
imperador (construções 
administrativas)

Necessidade de espaços 
amplos.

Utilização do arco acima 
das pilastras para ampliar 
os espaços internos, assim 
como abóbada cilíndrica e 
de aresta.

Tipos de Construção: 
Templos, termas, 
administrativos, teatros, 
anfiteatros, arcos, 
aquedutos, moradias e 
monumentos decorativos.





Partenon 





Construção de 
abóbadas





https://thearcheology.files.wordpress.com/2010/06/no-atrium-exemplos-de-compluvium-e-impluvium.jpg
https://thearcheology.files.wordpress.com/2010/06/casa-di-paquius-proculus-em-pompeia-italia.jpg
https://thearcheology.files.wordpress.com/2010/06/o-atrium-house-of-ceii.jpg


Teatro Grego

Arena (palco) 
circular.

Arquibancada 
em escadarias 
construida na 
encosta da 
montanha.

Formato em 
180º.

Afastado da 
cidade grega.



TeatroGrego



Teatro Romano
Arena (palco) 
oval.

Três fileiras de 
arcos para 
sustentar a 
arquibancada.

Formato em 
360º.

Construído no 
centro da 
cidade 
romana.


