
Arco da Lapa -Concluída em 1723 para transportar a água da nascente do 
Rio Carioca até o Largo da Carioca para  abastecer a cidade.





Divertimento - Anfiteatro



COLISEU



Anfiteatro Flaviano  - Coliseu 

• Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia, e originalmente cobertos com 
travertino[é o maior anfiteatro já construído e está situado a leste .

• começou sob o governo do Imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80, sob o regime 
do seu sucessor e herdeiro, Tito.

• O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval.

• Mais tarde foi reutilizado para vários fins, tais como habitação, oficinas, sede de uma ordem 
religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um santuário cristão. 

• Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das sete maravilhas do mundo 
moderno.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coliseu#cite_note-1


• Dinastia flaviana ou dinastia Flávia foi uma dinastia 
que governou o Império Romano entre 69 e 96 através 
dos reinados de Vespasiano e seus dois filhos, Tito e 
Domiciano







Divertimento – Circo 
Máximo  



Divertimento- Teatro Marcellus



Monumentos decorativos- Arco do Triunfo 

ARCO DE TITO 



• Monumento- Coluna de Trajano 



MORADIA 

















Escultura

• É uma mistura de perfeição ao clássico e foi marcada
pela influência grega e etrusca.

• Dominaram a técnica de esculpir em pedra, bronze, 
metais preciosos e marcaram um estilo próprio, com 
riquezas de detalhes, sob a influência direta do 
domínio do império.



Estátua de Augusto 

Modelo de Policleto



BUSTOS





Mosaico





Características da 
Pintura 

• A pintura mural –afrescos- recorreu ao efeito da 
tridimensionalidade. 

• Os afrescos da cidade de Pompeia são exemplos do 
ilusionismo  da pintura mural. 

• Cenas do cotidiano, figuras mitológicas e religiosas e 
conquistas militares foram temas das pinturas 
romanas.





No centro das paredes, os pintores exibiam cenas bucólicas da zona 
rural, com gado, pastores, santuários e colinas.



Vênus que Nada  



Afresco que tem como tema a iniciação aos ritos dionisíacos.



Afrescos romanos- Alegorias



Pintura Romana

• Realismo

• Naturalismo

• Atenção ao pormenor e ao detalhe

• Noção de perspectiva

• Contrastes de claro-escuro

• Composições plenas de vivacidade, 
delicadeza e harmonia




