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ARTE NO EGITO
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ENTENDER AS PRINCIPAIS FORMAS DE ARTE NA GRÉCIA  
ANALISANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DA ÉPOCA.

RECONHECER OS TIPOS DE ESCULTURAS, PINTURAS E 
PADRÕES ARQUITETÔNICOS DA GRÉCIA ANTIGA.

ESTABELECER COMPARAÇÕES ENTRE A MITOLOGIA GREGA E 
AS CIÊNCIAS E CRENÇAS ATUAIS.
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A arte da Grécia antiga – Arte Helênica
•  Grécia antropocêntrica  
•  Realismo
•  Exaltação da beleza humana, destacando a perfeição de suas 

formas
•  Racionalista - refletindo em suas manifestações as observações 

concretas dos elementos que envolvem o homem.
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Arquitetura e Urbanismo

Projetos e  assentamentos segundo 
um traçado de ruas regulares e 
espaços públicos e privados bem 
definidos – nítida separação de áreas 
habitacionais.

Ágora – atividades públicas – 
reuniões, comércio, festas... 
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      ARQUITETURA COMO ESCULTURA 
• O templo possui valores escultóricos, preocupação com o exterior.
• Ordens clássicas – dórica, jônica e coríntia.
• Templos – templos construídos em pedras mas buscando leveza de 
ornamentos. 
•O fato de serem politeístas e de acreditarem na semelhança entre deuses e 
homens, criou uma expressão religiosa singular no Mundo Grego, sendo que 
os templos dos mais variados deuses se espalharam por todas as cidades 
gregas. 
• Os edifícios públicos também têm importância arquitetônica e refletem as 
transformações políticas vividas pelas principais cidades gregas, como Atenas.
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Templo de Atena Niké. Fins do século V a.C. Atenas. É 
de certa forma a antítese do Partenon. Em seu 
tamanho diminuto, impõem-se as formas do delicado 
jônico, a elegância de suas colunas, o primoroso 
acabamento dos elementos arquitetônicos e de sua 
ornamentação escultórica. 

A ordem jônica representa a 
graça e o feminino. 
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Paternon de Atenas
- Os templos gregos eram sempre construídos sobre 
uma base de 4 degraus.
- Simetria entre o pórtico de entrada e dos fundos.
- Totalmente em mármore – séc. V a.C.

A ordem dórica traduz a 

forma do homem – o masculino
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ORDEM CORÍNTIA
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O altar de Zeus de 
Pérgamo

164 / 56 a.C.
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TEMPLO DO PARTENON (448 – 432 a.C.), ACRÓPOLE GREGA
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Um exemplo típico é o Teatro de Epidauro, 
construído, no séc. IV a.C., ao ar livre, 
composto por 55 degraus divididos em 
duas ordens 

O teatro grego surgiu a partir da 
evolução das artes e cerimônias 
gregas como, por exemplo, a 
festa em homenagem ao deus 
Dionísio (deus do vinho e das 
festas). 

A tragédia e a comédia. Ésquilo 

e Sófocles são os dramaturgos 

de maior importância desta 

época.

TEATRO NA GRÉCIA
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A Escultura Grega

• As obras ganharam mais realismo.

• A escultura foi largamente desenvolvida na período clássico tanto que 
posteriormente os romanos dedicaram-se a reproduzí-las.

• Naturalismo e organicidade – não se trata de realismo – não reproduz totalmente 
a natureza mas parte dela procurando enobrecê-la, “aperfeiçoá-la”.

• Mobilidade – suprimindo a rígida frontalidade inicial corpo em repouso com uma 
virtual mobilidade. 
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Inicialmente – Kouros (homem jovem) – 
influência da escultura egípcia. 
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Representação do homem forte – 
poder
Corpo quente/ Corpo em movimento

Harmódio e Aristógito

Grupo dos Tiranicidas. 

Cerca de 477-476 a.C.
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Escultura Feminina 

• Estilo dos “panos molhados.”

Afrodite

21



Afrodite, Vênus 
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Fídias, talvez o mais famoso de todos, autor de 
Zeus Olímpico, sua obra-prima, e Ateneia. 
Realizou toda a decoração em baixo-relevo do 
templo Partenon: as esculturas dos frontões, 
métopas e frisos.
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El Discóbolo de Mirón e Zeus
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Grupos escultóricos e 
relevos
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Pinturas gregas 
• A maior parte dos relictos pictóricos que 
sobrevivem da Grécia Antiga se encontra na 
vasta produção de vasos para uso decorativo 
ou utilitário.

A pintura foi aplicada sobre diversos tipos de 
suporte e integrou outras modalidades de arte, 
como a estatuária, cenografia e arquitetura. Os 
gregos foram os inventores de técnicas como o 
modelado tridimensional com o uso de 
sombras e o ilusionismo. 
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Jarra de água (Hydria) com a biga de Aquiles arrastando o corpo de Hector. 
Cerca de 520-510 a.C.   Museu de Belas Artes de Boston.
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Ânfora –  Hércules 
matando o leão 

de Nemeia
Psiax – 525 a.C 
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O lápita e o 
centauro 

kylix – 490/80 a.C.
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MITOLOGIA GREGA
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POSEIDOM E MEDUSA
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NUM SE PODE E CABEÇA DE CUIA
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QUESTÃO 01 – 
Sobre a arte feita na Grécia e suas características predominantes, apreende-
se que 

A) Os gregos  produziram pinturas realistas. 
B) O Cristianismo era muito explorado na arte grega
C)  A esculturas gregas imitavam as escultura egípcias.
D) A idealização era uma característica da escultura grega. 
E) A arte grega nada deixou de relevante para os estudos artísticos.
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QUESTÃO 02 – Eram temas da arte grega antiga, sobretudo nas pinturas dos 
vasos de uso cotidiano o,a(s)
 
a- (   ) Heróis, Budismo e Ateísmo. 
b- (   ) Mitologia, Olimpíadas e Heróis. 
c- (   ) Guerras, Modernismo e Teatro.
d- (   ) Cristianismo, Paganismo e Mitologia.
e- (   ) Tecnologias, mitologia e astronomia.
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CRIAR UM DESENHO SOBRE OS DEUSES DA MITOLOGIA 
GREGA ASSOCIANDO SUAS CARACTERISTICAS  AOS 

ACONTECIMENTOS ATUAIS .

ELABORE UM PEQUENO TEXTO EXPLICANDO ESSA 
RELAÇÃO DOS DEUSES ANTIGOS DA MITOLOGIA GREGA E 
OS CONHECIMENTOS CIENTIFICOS A ELES ASSOCIADOS.
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QUESTÃO 01 – Sobre a pintura grega, infere-se que

a- (   ) As pinturas gregas eram feitas em grandes telas.
b- (   ) As pinturas gregas eram feitas em vasos de uso artístico.
c- (   ) As pinturas gregas eram feitas em vasos de uso cotidiano.
d- (   ) As pinturas gregas eram feitas em enormes igrejas góticas. 
e- (  ) As pinturas gregas estavam relacionadas somente aos deuses.
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QUESTÃO 02

Marque a alternativa que apresenta as ordens arquitetônicas gregas e explique a 
funcionalidade de cada uma:

a- (   ) Clássica, Arcaica e Dórica. 
b- (   ) Dórica, Coríntia e Arcaica. 
c- (   ) Dórica, Jônica e Coríntia. 
d- (   ) Jônica, Helenística e Dórica. 
E- (   ) Jônica, Helenística e Arcaica.
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ARTE ROMANA
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