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Mergulhar no mundo das artes não é só 
adquirir conhecimentos, ampliar os horizontes, 
obter um pouco mais de cultura, como também 
é um grande prazer e um enorme desafio.

Quando fazemos um passeio, por exem-
plo, podemos observar uma grande obra ar-
quitetônica ao caminhar pelas ruas; andando 
pelas praças, é possível admirar uma bela es-
cultura; quando vamos a um concerto, a um 
teatro, a um museu, ou quando lemos um li-
vro, tudo isso são coisas que nos elevam, au-
mentam nossa felicidade e também o prazer 
de viver.

Ao admirar uma obra de arte, podemos 
captar um pouco das ideias, dos sentimentos, 
da motivação do artista, sentindo-nos, assim, 
melhores, mais felizes e até mais fortalecidos, 
quando não mais indignados...

Por esse motivo, vamos mergulhar no 
mundo da arte, fazendo uma viagem através 
dos tempos, entrelaçando as artes nas suas 
diversas expressões: pintura, arquitetura, es-
cultura e música, e situando-as no contexto 
da literatura e da filosofia, como influencia-
doras de grandes movimentos.

Para compreender a arte, porém, é preci-
so assentá-la também no seu tempo e no seu 
ambiente. Uma obra de arte não só expressa as 
ideias, os sentimentos e as emoções pessoais 
do artista, como também a vivência, os valo-
res sociais da época. Devemos, então, fixar o 

artista e sua obra de arte dentro de um con-
texto histórico para melhor compreendê-lo.

Através da arte, podemos sintetizar a his-
tória de um povo: o que pensava, como agia, as 
técnicas que dominava, os conhecimentos que 
possuía, como se vestia, como era o seu mobi-
liário, as profissões que exercia e como eram 
organizados a sua sociedade, o seu governo, a 
sua cultura, pois o artista expressa o seu pen-
samento recebendo sempre as influências do 
meio social e cultural em que vive.

A arte como expressão sempre foi um 
veículo para transmitir ideias, sentimentos e 
emoções. Desde os desenhos e pinturas das 
cavernas, até os lindos quadros que orna-
mentam museus, palácios e catedrais. Desde 
as palafitas do homem pré-histórico, até os 
grandes monumentos arquitetônicos. Desde 
as mais rústicas estátuas encontradas nas es-
cavações, até as esculturas de artistas famo-
sos de nosso tempo.

Toda obra de arte tem por objetivo co-
municar uma mensagem: ideias, sentimen-
tos, emoções, algo que nos toque profunda-
mente, chame nossa atenção ou mesmo que 
nos cause repulsa. Sempre mais a obra de arte 
quer provocar reações: desde reflexão até o 
protesto.

Por isso, a obra de arte algumas vezes é 
mais intelectual, em outras é mais sensível; às 
vezes, é mais dinâmica, com linhas sinuosas,  

Introdução
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indicando maior movimento. Outras vezes, é 
mais estática e muito mais rígida; às vezes,  
é luminosa ou, então, escura. Outras vezes, é  
figurativa, imitando a natureza; ou é figura-
tiva, mas deforma as imagens em nome da 
expressão. Às vezes, é completamente abs-
trata; em outras, simplesmente geométrica. 
Toda produção artística está ligada a uma sé-
rie de relações com diversos aspectos: social, 
político, religioso, moral, caracterizando cada 
momento que constitui o estado geral do es-
pírito, da cultura e dos costumes.

Tudo que está ligado ao tempo, de alguma 
forma, está unido ao presente, fazendo suas co-
nexões com o passado e suas tradições e proje-
tando-se também para o futuro, sempre na bus-
ca de algo novo, diferente do que já se conhece.

Além de polêmico, o caminho histórico 
das artes é também sinuoso, pois tem a ver 
com progressos e retrocessos, reavaliações e 
esquecimentos, recuperações e mutações. Um 
romântico, Mendelssohn, trouxe à tona Johann 
Sebastian Bach, um músico da época do Barro-
co e que havia sido esquecido. No século XX, 
em busca de predecessores, os surrealistas re-
cuperaram o prestígio de Hieronymus Bosch, 
pintor do século XV. O mestre Mathias Grün-
wald, do século XV (contemporâneo de Dürer), 
foi redescoberto e valorizado no século XX.

Inúmeros são os casos, porém, que con-
temporâneos parecem viver em tempos dife-
rentes. Jean Auguste D. Ingres (1780-1867) e 
Eugène Delacroix (1798-1863), mesmo tendo 
vivido na mesma época, não possuem afini-
dades artísticas entre si.

A arte moderna possui um tempo próprio, 
é compromissada com a vida latente, pronta a 
revelar-se... À medida que a arte passa da épo-
ca moderna para a contemporânea, sempre é 
mais inesperada, surpreendente, tendo inú-
meras tendências inusitadas e até chocantes!

Os elementos conquistados pelos renas-
centistas e barrocos, como a ilusão do espaço 
(perspectiva), a ilusão da matéria (texturas 
dos objetos), a ilusão do volume (claro-escu-
ro, luz, sombra), a correção anatômica (per-
feição nas proporções) e o desenho perfeito 
dos detalhes, foram gradativamente deixa-
dos de lado. A representação naturalista da 
realidade também deixou de ser a finalidade 
da arte. Isso porque a invenção da fotografia 
veio libertar o artista da tarefa de representar 
com perfeição a natureza.

Cada vez mais, portanto, o artista vai 
buscar uma interpretação pessoal da realida-
de que o circunda, ou que está latente dentro 
dele mesmo. Veremos que o conceito de arte 
transforma-se radicalmente. O que passa a 
ser valorizado é a criatividade individual, es-
tritamente pessoal e subjetiva. Quanto mais 
o artista foge de regras e academicismo, mais 
ele se torna livre para criar...

A partir de 1850, a arte passou a ser 
mais difícil para a interpretação do grande 
público. A começar pelo francês Honoré V. 
Daumier (1808-1879), com suas litografias 
críticas, já se iniciavam certas mudanças. 
Por volta de 1870, os impressionistas deram 
mais um passo e, em seguida, os expressio-
nistas avançaram, seguidos pelos cubistas, 
surrealistas e assim por diante, até chegar 
aos tempos atuais, com o pós-modernismo, 
em que a liberdade é total no processo de 
criação, deixando o espectador atônito dian-
te de certas exposições, com uma simples 
pergunta: “Isso é arte?”.

Analisaremos paulatinamente esse pro-
cesso de mudança, começando pela Pré-histó-
ria, Idade Antiga, Idade Média, Renascimen-
to, Barroco, Rococó, até chegarmos ao Neo-
classicismo e seu retorno às formas perfeitas. 
Depois surgiu o Romantismo, o  Realismo, o 
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Impressionismo e outros inúmeros “ismos”, 
movimentos e tendências que analisaremos 
no decorrer deste volume.

Faremos um trabalho de análise, dentro 
dos princípios que orientam o estudo da his-
tória da arte, hoje. Procuraremos olhar a obra 
de arte e seu autor, definindo seu estilo e bus-
cando seu significado; procuraremos enten-
der a obra de arte, perseguindo e alcançando 
o seu contexto sociopolítico, religioso, cultu-
ral e histórico (Jaqueline Chanda). Procura-
remos, enfim, decodificar os fenômenos cul-
turais, como quer a visão estruturalista, que 
visa também questionar a maneira como já 
foi vista uma determinada obra de arte, bus-
cando novas interpretações e fazendo-nos as 
seguintes perguntas:

• Será que já se disse tudo a respeito 
dessa obra?

• É possível descobrir uma nova maneira 
de interpretá-la?

O espírito de contestação nos acompa-
nhará, deixando o caminho livre para desco-
brirmos novas maneiras de ver e de interpre-
tar a obra de arte. Esse é o espírito que deve 
impregnar o professor ao ministrar ou condu-
zir a sua aula de História da Arte, bem como 
o leitor que procura cultura e quer mergulhar 
no mundo maravilhoso das artes.

Constataremos a atualidade do que Goe-
the disse já no seu tempo: “O gênio não deve 
olhar para modelos nem para regras; não 
deve aproveitar-se das asas dos outros, mas 
das suas próprias”.
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Ao leitor

Decidi colaborar com minha esposa nes-
te trabalho que requer muito estudo, pesquisa 
e competência. Tenho um exemplo diante de 
mim: o meu pai, Dr. Carlos H. Oberacker Jr., 
que foi um historiador e pesquisador sério. Por 
meio deste trabalho, desejo homenageá-lo.

Seguindo seu exemplo, pesquisamos em 
obras de nossa biblioteca, rica em livros de 
arte, história, música e cultura em geral. So-
mos dois apaixonados pela cultura, especial-
mente por história, arte, literatura e música.

Minha esposa, pedagoga experiente em 
arte-educação, se propôs a colaborar com os 
professores de Educação Artística, oferecen-
do-lhes material adequado para que possam 
desenvolver um excelente trabalho em sala 
de aula, como vem fazendo no campo da mú-
sica, com seu projeto O mundo encantado da 
música e, também, com seu livro A música 
através dos tempos.

É preciso conhecer a história e distinguir 
o joio do trigo, o que nem sempre é fácil. É 
preciso conhecer os artistas de cada época, 
com seu estilo próprio, as tendências artísti-
cas de cada período, para que os professores 
possam desenvolver em seus alunos o gosto 
pela arte, elevando seu nível cultural e sua 
criatividade.

Além disso, pensamos também na cultu-
ra geral de cada pessoa que quer evoluir, co-
nhecendo a história e seus gênios: pintores, 

escultores, arquitetos, literatos e músicos, 
observando a contemporaneidade de cada 
um: Giotto e Dante; Botticelli e Da Vinci; 
Cranach e Lutero; Rubens, amigo de Van Dyck 
e Velázquez, que foi professor de Murillo.

Enfim, nosso objetivo é entrelaçar as 
artes observando, também, os acontecimen-
tos históricos que facilitaram ou dificulta-
ram o desenvolvimento da cultura e da arte 
em cada época.

Meus conhecimentos em línguas, para 
realizar traduções, facilitaram as pesquisas, e 
minhas experiências como administrador de 
empresa não me impediram, durante a vida, de 
me aprofundar no mundo das artes e da cul-
tura, lendo muito e ouvindo minha coleção de 
música clássica com mais de dois mil CDs.

Meus estudos universitários na Alema-
nha e minhas viagens, realizadas em diver-
sos países, com objetivos culturais (visitando 
museus, admirando arquiteturas de diversas 
épocas e monumentos legados pelos nossos 
antepassados), sempre me proporcionaram 
muito prazer e inúmeras oportunidades de 
mergulhar no mundo das artes e da cultura. 
Coloco essa minha bagagem à disposição para 
colaborar de alguma forma na educação de 
nosso país, que só se tornará uma potência se 
investir mais em educação e pesquisas.

Karl HeinricH OberacKer
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É possível viajar no tempo? A imagina-
ção nos permite tudo. Nada melhor que dados 
históricos para estimular nossa imaginação. É 
o que vamos fazer, começando pela Pré-his-
tória, viajando pelas diversas épocas, obser-
vando o mundo maravilhoso da arte.

A Pré-história compreende todo o perío-
do anterior à invenção da escrita: desde os pri-
mórdios até o momento em que o ser humano 
criou uma maneira de se expressar. O homem, 
ao ouvir os sons da natureza, quis cantar tam-
bém. Nasceu, então, daí a linguagem, tanto 
para facilitar a sobrevivência dos grupos quan-
to para imitar os sons dos passarinhos, das ca-
choeiras, dos trovões e até dos temidos tigres. 
Isso compreende um longo período.

Dessa época, não há documentos escri-
tos. Toda pesquisa e os dados históricos são 
baseados nos desenhos, pinturas, esculturas, 
utensílios, objetos encontrados nas cavernas 
ou nas escavações arqueológicas. Instrumen-
tos musicais da era Paleolítica comprovam 
também a existência de uma linguagem mu-
sical pré-histórica.

Arqueologia, palavra grega: arqueo = antigo + 
logia = estudo. É a ciência que estuda as cultu-
ras e as civilizações antigas, pesquisando ca-
vernas, sítios arqueológicos e até o fundo do 
mar, com equipamentos de pesca submarina.

Arte rupestre

Um caçador espanhol, chamado Modesto 
Cubillas, em 1868, quando perseguia sua caça, 
deparou-se de repente com uma caverna, que 
é a hoje chamada “Caverna de Altamira”, na re-
gião de Cantábria, no norte da Espanha. Mais 
tarde, Marcelino Sanz de Sautuola, “mero afei-
çoado” em paleontologia, conheceria a existên-
cia dessa caverna através de Cubillas; porém, 
não a visitou até pelo menos 1875. Percorreu-a 
depois na íntegra, descobrindo imagens de bi-
sões negros e vermelhos, touros, cavalos e java-
lis, em perfeito estado de conservação.

Sautuola teve, então, um primeiro con-
tato com o que chamamos de arte rupestre. 
As imagens com que se deparou tinham de 
1,20 até 2,40 metros e datam de um período 
de 15 a 20 mil anos a.C. Diante dessas figuras 
maravilhosas, percebe-se que nossos ances-
trais também amavam a beleza e que tinham 
apurado senso artístico.

Hoje essa caverna encontra-se fechada, 
porque, com mais de cem anos de visitação pú-
blica, as bactérias começaram a deteriorar essas 
preciosidades. Nas proximidades, construiu-se 
uma réplica, através da qual as pessoas podem 
ter uma vaga ideia do que seria a caverna ori-
ginal, onde só os peritos e pessoas escolhidas, 
com interesses científicos, conseguem entrar.

CAPÍTULO I

A arte na  
Pré-história
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Outra descoberta semelhante aconte-
ceu na França, em 1940. Um grupo de adoles-
centes franceses andava por entre florestas 
e colinas, seguindo o rio Dordonha, quando, 
inesperadamente, se encontraram diante de 
uma gruta. A curiosidade foi mais forte do 
que o medo. Entraram e, bem no fundo da 
caverna, viram desenhos de animais, bisões, 
cavalos, bois e veados. Esses jovens também 
se defrontaram com a arte rupestre. Era a Ca-
verna de Lascaux, que fica nas proximidades 
da região do Dordonha, na França. Os peritos 
afirmam que as pinturas estão ali há mais de 
10 mil anos. Longe da ação humana, elas se 
preservam. Também foi fechada permanen-
temente, em 1963, para evitar sua deterio-
ração. Em 1980, técnicos da Escola de Belas 
Artes de Paris fizeram uma réplica dela, em 
que empregaram, com perfeição, os mesmos 
pigmentos usados pelo homem da Pré-his-
tória. Essa réplica, a menos de 200 metros da 
original, chama-se Lascaux II.

Mas não só no Velho Mundo há esse tipo 
de pinturas. A maior concentração de pintu-
ras rupestres encontra-se no Brasil. O estado 
do Piauí abriga por volta de 550 sítios pré-
-históricos, com desenhos que datam de até 
48 mil anos a.C. Segundo os arqueólogos, o 
homem pré-histórico dessa região (Parque 
Nacional da Serra da Capivara, em São Rai-
mundo Nonato) tinha muito talento para 
a representação pictórica. Descrevia cenas 
do cotidiano, como rituais de dança, caça, 
guerra e cenas de sexo. Há também figuras 
de animais como veados, emas, botos, ma-
cacos, felinos e capivaras. Esse tesouro está 
em cavernas, ocas, e até em paredões ainda 
inexplorados. Parte dessas imagens pode ser 
vista pelos turistas. Foram construídas pas-
sarelas que conduzem os visitantes até bem 
perto dos desenhos.

Há outros sítios arqueológicos no Brasil, 
os principais são:

• Sítio da Lagoa Santa: a 50 quilôme-
tros de Belo Horizonte. Esse sítio ar-
queológico é um dos mais importantes 
da América do Sul. Foi ali que morreu 
Luzia, a mulher que viveu há 11.500 
anos a.C., o ser humano mais antigo 
do continente.

• Parque Nacional do Catimbau: Buíque, 
Tupanatinga e Ibimirim (Pernambuco). 
É formado por trinta sítios arqueológi-
cos, sendo o segundo maior parque ar-
queológico do Brasil. Contém diversas 
pinturas rupestres, feitas por diferen-
tes grupos étnicos e épocas.

• Parque Arqueológico do Solstício: 
Calçoene (Amapá). Além de pintu-
ras rupestres, esse parque abriga um 
curioso círculo megalítico constituído 
por 127 rochas, dispostas em formato 
circular, no topo de uma colina. Es-
tima-se que esse círculo tenha entre 
500 e 2 mil anos.

• Sítio Arqueológico Pedra Pintada: Paca-
raima (Roraima). Contém diversos itens 
da Pré-história, como pinturas rupes-
tres, pedaços de cerâmica, ferramentas 
e outros artefatos. Abriga ainda diversas 
cavernas funerárias.

• Sítio Arqueológico da Pedra do Ingá: 
Ingá (Paraíba). A Pedra do Ingá é um 
monumento arqueológico, conhecido 
como “Itacoatiara”, constituído por um 
terreno rochoso que possui inscrições 
rupestres entalhadas na rocha. Nesse 
conjunto estão entalhadas figuras di-
versas, que sugerem a representação de 
animais, frutas, seres humanos e cons-
telações, como a de Órion.

* * *
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Por arte rupestre entendemos todas as 
manifestações artísticas da Pré-história. São 
todos os desenhos feitos nas paredes das ca-
vernas, com carvão, ocre ou até mesmo com 
sangue de animais, relatando cenas da vida 
cotidiana do homem pré-histórico.

Esse tipo de arte compreende pinturas, 
desenhos de animais, pessoas, cenas de caça, 
elaborados pelo homem primitivo nas gru-
tas e cavernas, onde deixaram marcas de sua 
vivência e de seus valores. Provavelmente, 
grupos se reuniam nas cavernas para comer, 
dormir e celebrar uma boa caça. As pinturas 
poderiam ser tanto ornamentais quanto de-
senhos ritualísticos, que faziam parte de ceri-
mônias religiosas.

Para melhor entender as manifestações 
artísticas da Pré-história, os historiadores a 
dividem em duas grandes épocas:

• Paleolítica.
• Neolítica.

Paleolítico, relativo à idade da pedra lascada. 
Do grego: palaios + lithos.
O Paleolítico compreende todo o período da 
Pré-história, conhecido como período da pe-
dra lascada, ou seja, a época mais primitiva do 
ser humano.
Neolítico, relativo à idade da pe-
dra polida, quando o ser humano 
começou a evoluir e a elaborar 
os próprios utensílios para suprir 
suas necessidades diárias.

Época Paleolítica

O Paleolítico foi a época do 
homem caçador e pescador. O ser 
humano tirava seu sustento da 
mata ou dos rios, daquilo que a na-
tureza lhe oferecia: caça, pescado, 

frutas. Era o período da coleta dos alimentos. O 
homem vivia das dádivas da natureza, sem nada 
produzir.

O homem paleolítico era nômade. Des-
locava-se constantemente em busca de so-
brevivência, de melhores locais para caçar e 
pescar. Vivia em grutas e nas cavernas. Seus 
utensílios também eram retirados da natu-
reza, por isso se diz “pedra lascada”, porque 
eram os mais rústicos possíveis.

Foi também a fase da magia: não saben-
do explicar o que observava na natureza, como 
o sol, a lua, o dia, a noite, o trovão, o relâm-
pago, o raio, as nuvens, a chuva, a tempesta-
de, o homem primitivo se escondia por medo 
e pro curava explicações no misticismo: ele 
respeitava a natureza e todos os seus fatos e 
fenômenos como seres superiores. Por meio 
de atos mágicos, celebrava a natureza e seus 
mistérios.

O seu pensamento, entretanto, dirigia-
-se para a vida tal como ela é, tal como se 
apresentava no mundo temporal, palpável e 
tangível. Para o homem paleolítico, só existia 
aquilo que ele constatava: mantinha-se fiel-
mente ligado à realidade concreta.

Bisão. Gruta de Niaux, Ariège, França.
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Por isso, suas manifestações artísticas 
eram de estilo naturalista, isto é, ele reprodu-
zia aquilo que via e mostrava a realidade tal 
como esta se mostrava. O que pintava ou de-
senhava era uma mera fotografia da natureza. 
O desenhista não acrescentava nada além da-
quilo que observava. Para ele, a arte era puro 
instinto. Os temas reproduzidos eram tirados 
da própria natureza: desenhos dos mais varia-
dos tipos de animais, pássaros e do próprio ser 
humano, com representações de cenas de caça.

Época Neolítica

O historiador A. Hauser diz que, na épo-
ca Neolítica, aconteceu a primeira grande 
mudança da humanidade. Isso porque o ho-
mem modificou completamente o seu estilo 
de vida: deixou de tirar seus alimentos da 
natureza e passou a produzi-los. Com a pe-
cuária e a agricultura, passou a produzir o seu 
sustento. Com a domesticação dos animais e 
o cultivo da roça, começou a dominar a natu-
reza, iniciando a produção do necessário para 
sua subsistência.

O homem passou a trabalhar e tornou-
-se agricultor. Começou a preocupar-se com 
o que haveria de comer, com a vida futura, e, 
assim, ele iniciou as formas básicas do capi-
tal, procurando prover o futuro para que o 
fantasma da fome não mais o atormentasse.

Com a posse da terra, a domesticação dos 
animais e a construção de ferramentas, iniciou 
a organização do trabalho, a divisão das fun-
ções, o surgimento das profissões e, em con-
sequência, a diferenciação da sociedade dividi-
da em classes: os que trabalhavam muito e os 
que trabalhavam pouco. Os que conquistavam 
mais e os que nada ou pouco produziam.

Com a transição da fase da coleta de ali-
mentos para a produção de alimentos, modi-

ficou-se totalmente o estilo de vida. O ho-
mem deixou de ser errante, nômade, para fi-
xar-se na terra. Assim, podia plantar e colher 
para seu sustento e, também, cuidar de seus 
animais. Para isso, passou a construir caba-
nas. Surgiram, então, os povoados. O homem 
começou a organizar-se em sociedade. Os ri-
tos religiosos substituíram os atos mágicos. 
A magia cedeu lugar aos atos de culto. Suas 
manifestações artísticas modificaram-se 
radicalmente: deixando de ser naturalista, 
a arte racionalizou-se, estilizou-se, passou 
a criar símbolos. O homem começou a usar 
linhas e formas geométricas para esquema-
tizar suas ideias. Com seus desenhos, passou 
a sugerir, e não mais apenas representar a 
realidade.

Arte rupestre. Serra Morena, Espanha.

Para desenhar o ser humano, bastava 
um círculo para dar a ideia de uma cabeça e 
poucos traços para representar o restante 
do corpo. Com traços, linhas retas e curvas, 
esquematizaram-se as figuras, acrescentan-
do-se alguma característica para identificá-
-las. Com isso, o homem neolítico passou a 
representar o conceito, a essência íntima das 
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coisas. O naturalismo da época Paleolítica 
cedeu lugar a uma estilização geométrica. O 
homem, ao desenhar, passou a sugerir e não 
apenas a reproduzir formas. Chegou, portan-
to, à abstração extrema de tudo o que via.

Cavernas de Tassili n’Ajjer, Argélia.

É nessa fase que começa o processo da 
intelectualização e racionalização da arte. 
O homem substitui a representação das for-
mas concretas que via na natureza por sím-
bolos, que demonstram sua capacidade de 
abstração.

Observa-se, assim, a evolução do estilo 
naturalista para o estilo geométrico. Na épo-
ca Neolítica, o artista não é mais um simples 
imitador da natureza, mas procura modificá-
-la de acordo com a própria concepção, a pró-
pria autoria. É a criatividade que surge...

Teruel, Espanha.

O homem pré-histórico, porém, não só 
pintava e desenhava, como também modelava 
e construía. Há em Stonehenge, na Inglaterra, 
certo tipo de arquitetura: são monumentos 
megalíticos, formados por uma grande pedra 
horizontal, colocada sobre duas outras verti-
cais, fincadas no solo, que se chamam “dol-
mens”. Uma única pedra megalítica, colocada 
verticalmente no solo, chama-se “menir”.

Não se sabe os motivos que levaram o 
homem pré-histórico a organizar desse modo 
essas grandes pedras. Acredita-se que te-
nham sido edificadas para rituais e cerimô-
nias religiosas dirigidas ao sol. Essa arquite-
tura, porém, representa um enorme esforço, 
um grande trabalho realizado em grupo, pois 
há pedras que pesam cinquenta toneladas! 
Como eles conseguiram removê-las?

Dólmen e menir. Stonehenge, Inglaterra.

Stonehenge é um lugar mágico, mítico e 
misterioso, como, certamente, queriam seus 
criadores. Hoje, milhares de pessoas costu-
mam ir lá, para o solstício de verão.

A música na Pré-história

A música é uma atividade cultural por 
excelência. Entretanto, as intenções musicais 
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só são conhecidas na Pré-história mediante 
indícios nem sempre claros, a partir do Homo 
da era Paleolítica superior.

Isso porque a música e a dança são for-
mas de arte efêmeras, que não deixam traços. 
Contudo, a existência da música na era Pa-
leolítica é atestada pela descoberta de vários 
tipos de instrumentos (segundo a afirmação 
do Museu de Arqueologia Nacional de Saint-
-Germain-em-Laye, França).

É preciso considerar, porém, que só sub-
sistem os testemunhos resistentes arqueo-
logicamente. Isso confere, necessariamente, 
uma imagem restrita desse tipo de objeto e 
elimina outros, por exemplo, as percussões 
feitas com peles de animais esticadas. Pedra, 
osso e marfim são praticamente os únicos ín-
dices tangíveis – mas raros – que os pré-his-
toriadores possuem para documentar as prá-
ticas musicais da Pré-história. A arqueologia 
experimental e a etnologia indígena atual 
fornecem igualmente algumas indicações. 
Além do seu interesse no plano artístico, os 
primeiros instrumentos de música revelam, 
segundo os cientistas, uma comunicação sim-
bólica avançada.

Os mais antigos instrumentos musicais, 
melódicos, encontrados até hoje são as flau-
tas. Na gruta de Hohle Fels, na Alemanha, 
pesquisadores desse país descobriram, em 
2008, pedaços de três flautas de osso, a pri-

meira com cinco orifícios, a segunda com três 
e a terceira, entalhada em marfim. Esses ves-
tígios podem ser datados mediante o teor de 
carbono 14, remontando há 35 mil anos. Es-
sas flautas, contudo, não foram as primeiras a 
ser descobertas (cf. Dauvois, 2005-2006). Es-
sas descobertas provam que o ser humano já 
havia saído da África, como também já tinha 
desenvolvido habilidades musicais e artesa-
nais. O impulso criativo parece ser tão antigo 
quanto nossos ancestrais.

O vento assobiando ao passar por frestas, 
gotas caindo ritmicamente das árvores eram 
alguns dos sons que os homens procuravam 
reproduzir, criando instrumentos adequados: 
já eram instrumentos musicais, que tentavam 
imitar os grunhidos dos animais, a voz huma-
na e o canto dos pássaros. Certamente os sons 
das flautas e dos tambores acompanhavam 
também os rituais religiosos.

Os sons emitidos pelo homem pré-his-
tórico, porém, se perderam no tempo. O grito 
ritmado talvez tenha sido o primeiro sinal de 
uma melodia rude e primitiva, e a trepidação 
do corpo, em ritos mágicos ou cenas de culto, 
a origem da nossa dança.

Com todas essas manifestações artísti-
cas, desenhos, pinturas, sons, movimentos do 
corpo, dolmens e menires, o homem pré-his-
tórico iniciou uma das páginas mais lindas da 
história da humanidade: a História da Arte.
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Após a grande mudança no estilo de vida 
do homem pré-histórico, um novo aconteci-
mento modificou a vida do ser humano: a in-
venção da escrita. Somente a partir daí, com 
o aparecimento dos primeiros documentos, 
é que se iniciou a história da humanidade e, 
com ela, a história da arte.

Analisaremos alguns aspectos da arte de 
alguns povos, aqueles que são os mais signifi-
cativos da antiguidade, como a arte mesopo-
tâmica: sumeriana, babilônica e assíria; a arte 
egípcia, com toda a sua originalidade; a arte 
grega clássica e helenística. E, finalmente, a 
arte romana, com suas imitações e inovações.

Arte mesopotâmica

A Mesopotâmia era a região situada en-
tre os dois principais rios do Oriente Médio: o 
rio Tigre e o rio Eufrates, região onde se en-
contra hoje o Iraque.

Nessa região se desenvolveu, 3 mil anos 
a.C., uma civilização chamada “sumeriana”. Os 
sumerianos foram dominados pelos povos ba-
bilônicos, que também foram dominados, mais 
tarde, pelos assírios (primeiro milênio a.C.).

Somente no século XIX, com a descober-
ta de ruínas de cidades, palácios e zigurates, 
e com a decifração da escrita cuneiforme, 
foi possível reconstituir um pouco da arte 
mesopotâmica.

Do período sumeriano pouco restou, 
mas sabe-se que esse povo fomentou todos 
os tipos de arte, especialmente a arquitetu-
ra, a pintura e a escultura. O mesmo aconte-
ceu com os babilônicos, que desenvolveram 
também a cerâmica, a faiança (porcelana) e 
o uso de metais. Destacaram-se, porém, na 
construção de zigurates: torres escalonadas 
por dezenas de metros de altura. Os zigurates 
eram usados como templos sagrados e tam-
bém como observatórios astronômicos.

A Bíblia nos relata muitas histórias des-
ses povos, quando menciona Abraão, Nabu-
codonosor, e, também, quando fala de cidades 
como Ur e Nínive. Conta, inclusive, a história 
da Torre de Babel (cf. Gênesis 11,1-9), que é 
um zigurate típico da época.

Suas cidades eram rodeadas por altas 
muralhas, contendo palácios e casas ricamen-
te decorados com jardins: os famosos jardins 
suspensos da Babilônia, uma das sete maravi-
lhas do mundo antigo.

Tijolos de vidro encontrados nas ruínas 
dos palácios manifestam o alto grau de aper-
feiçoamento alcançado na ornamentação 
com faiança (objetos confeccionados com pó 
de pedra, vitrificados ou esmaltados).

Os povos assírios destacam-se por uma 
arquitetura muito mais desenvolvida e um 
tipo de escultura bem mais avançada. Relevos 
monumentais encontram-se nas construções 

CAPÍTULO II

A arte dos 
povos antigos
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de palácios e esculturas arquitetônicas bem 
originais, como os gênios alados, que se cons-
tituem em leões e touros confeccionados com 
cinco pernas e patas, com cabeça humana ou 
de pássaro, fugindo, assim, de uma arte pura-
mente naturalista. Esses leões e touros, escul-
pidos com perfeição e com semblantes frios e 
implacáveis, faziam as vezes de guardiões nas 
entradas das cidades ou dos palácios.

A arte assíria atingiu seu maior esplen-
dor com o desenvolvimento dos baixos-re-
levos. Com essa técnica representavam-se 
cenas da vida cotidiana, de caça e de guerra. 
Esculpiam-se também frisos intermináveis, 
descrevendo as vitórias dos soberanos, crian-
do, assim, a sensação do poder irresistível dos 
assírios, como, por exemplo, um baixo-relevo 
confeccionado em alabastro, mostrando o rei 
Assurbanípal em um cortejo de gala.

Touro Androcéfalico Alado ou Lamassu (Dur-Sharrukin, 
Iraque). Escultura no Museu do Louvre, Paris, França.

Pelos estudos feitos nas escavações, 
concluiu-se que, na região do “entre rios”, de-
senvolveu-se apenas uma arte da corte e uma 
arte do templo. Ninguém, além do chefe polí-
tico e dos sacerdotes, poderia exercer alguma 
influência sobre as artes.

Não se conhece nenhum nome de ar-
tista entre os babilônios. A história da arte 
divide-se apenas de acordo com os reinados 
que existiram. Não se fazia distinção entre a 
arte e o artesanato. O artista era um simples 
artesão. O Código de Hamurabi refere-se ao 
arquiteto como um mestre de obras e, ao es-
cultor, como um profissional equiparado ao 
ferreiro e ao sapateiro.

O grande rei Hamurabi (o mais impor-
tante de seus soberanos) unificou toda a Me-
sopotâmia, sob o governo da Babilônia, e foi 
um dos maiores legisladores da antiguidade.

Arte egípcia

“O Egito é uma dádiva do Nilo”, dizia He-
ródoto, historiador grego.

Nas terras férteis, às margens do rio Nilo, 
floresceu uma das mais antigas civilizações: a 
civilização egípcia. Trinta dinastias, iniciadas 
mais de 3.200 anos a.C., promoveram a mais 
duradoura cultura da antiguidade.

A posição geográfica desempenhou um 
papel fundamental na vida desse povo. Toda a 
agricultura da região depende da cheia anual do 
Nilo, que se inicia em julho e dura quatro meses.

O Nilo servia ainda de meio de trans-
porte, o que ajudou a manter unidas todas as 
suas províncias.

Mantendo pouco contato com o mundo 
exterior, cercado pelo deserto, o povo do Egi-
to foi construindo uma civilização totalmen-
te original, sem grandes influências de outros 
povos.
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O afastamento de outras culturas teve 
efeitos eficazes na mentalidade egípcia. A ci-
vilização atingiu rapidamente um alto grau 
de desenvolvimento, que se manteve inalte-
rável durante séculos.

Indiferente ao que acontecia para além 
do deserto e do mar, firme na certeza da sua 
superioridade e da grandiosidade de suas ins-
tituições, esse povo, profundamente religio-
so, foi criando algo inigualável, inconfundí-
vel: a cultura e a arte egípcias.

A religiosidade desse povo transparece 
nas suas manifestações artísticas. A religião 
faz da arte egípcia uma arte religiosa.

O valor supremo de suas convicções e a 
crença na vida após a morte foram as grandes 
fontes de inspiração de seus artistas. Suas cria-
ções eram verdadeiras ofertas votivas aos deuses, 
e os monumentos destinavam-se a perpetuar a 
memória dos faraós. As obras não eram criadas 
por mero prazer da beleza, mas para embelezar 
templos, santuários, palácios e túmulos.

Os artistas trabalhavam para o faraó e 
para os sacerdotes, ficando, de certa forma, 
anônimos. Poucos nomes restaram dos arte-
sãos egípcios.

Grandes oficinas, anexas ao palácio e ao 
templo, formavam os jovens artistas como 
agentes transmissores da tradição. A prática do 
ofício possuía regras acadêmicas rígidas. Tinha-
-se especial cuidado na formação 
dos jovens artesãos. O material 
didático que chegou até nós de-
monstra isso: moldes de gesso 
tirados do natural, representações 
anatômicas das diversas partes do 
corpo, traçado prévio, modelos e 
padrões uniformes, como era, por 
exemplo, a lei da frontalidade, 
que determinava a representação dos persona-
gens sempre de frente e com rosto de perfil.

Criatividade, originalidade e invenção 
estavam descartadas. O importante era a per-
feição nos detalhes da obra. O respeito às nor-
mas religiosas, à tradição, às leis que regiam o 
ofício mantiveram as manifestações artísticas 
egípcias imitáveis durante milênios.

Durante o império novo, porém, Ame-
nófis IV começou a realizar uma grande re-
volução cultural. Esse faraó não foi apenas o 
fundador de uma nova religião, o monoteís-
mo (a existência de um só Deus), o primeiro 
individualista da história, como também o 
primeiro inovador consciente no campo da 
arte, tentando impor o naturalismo, opon-
do-se ao estilo arcaico. Seu sucessor, porém, 
Tutancâmon, reconduziu tudo para como era 
antigamente.

Vejamos como se desenvolveram as di-
versas expressões da arte egípcia:

Arquitetura

O que mais se construiu no Egito foram: 
palácios, templos e túmulos, sendo estes últi-
mos divididos em três categorias:

• Pirâmides, túmulo real, destinado ao 
faraó.

• Mastaba, túmulo destinado aos nobres.
• Hipogeu, túmulo destinado ao povo.

Pirâmide Escalonada de Djoser.  
Cairo, Egito.
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Complexo da Pirâmide Escalonada de Djoser.  
Cairo, Egito. 

A abundância de pedras no vale 
do Nilo permitiu que a arquitetura se 
desenvolvesse com grande facilidade. 
Outro fator decisivo foi, como já men-
cionamos, a busca da glória e da imor-
talidade dos faraós: o desejo de fazer 
perdurar a última morada, os túmulos 
como casas edificadas para a eterni-
dade. A crença na imortalidade esta-
va enraizada na alma egípcia e o culto 
aos mortos era preponderante na vida 
do povo.

Os túmulos, construídos entre a 
primeira e a terceira dinastia, eram subterrâ-
neos, feitos de uma camada de tijolos de su-
perfície plana e retangular, chamada de “mas-
taba”, por se assemelhar a um banco.

Foi durante a III dinastia, no reinado do 
faraó Djoser, que Imhotep construiu a primei-
ra pirâmide. Inicialmente era uma mastaba; 
depois, começou-se a erguer sobre ela terra-
ços sobrepostos de área cada vez menor.

A primeira pirâmide tem, pois, forma de 
escada e mede 65 metros de altura. Nas suas 
imediações construiu-se um palácio e tem-

plos, onde os sacerdotes pu-
dessem realizar os ritos para 
manter viva a alma de Djoser.

Na época, era o maior e 
mais belo monumento ergui-
do para um monarca. Seu for-
mato arrojado anunciava uma 
verdade divina: a pirâmide era 
uma escada por onde a alma do 
faraó subiria ao céu e se uniria 
aos deuses na imortalidade.

As maiores e mais belas 
pirâmides surgem na IV di-
nastia, no reinado de Quéops, 

Quéfren e Miquerinos, em Gizé, e foram cons-
truídas entre 2.650 e 2.550 a.C.

Pirâmides de Gizé. Cairo, Egito.

A cristalina simplicidade dessas estru-
turas colossais foi o produto de um longo 
período de experiência, que fez chegar a um 
racionalismo abstrato, restrito a formas de 
expressão puramente geométricas.

Desde que foi concluído, o conjunto de 
Gizé passou a simbolizar a presença majesto-
sa da civilização egípcia.

Durante mais de um milênio, os egípcios 
continuaram a construir pirâmides para seus 
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soberanos, mas jamais conseguiram atingir a 
importância e a perfeição do conjunto de Gizé.

A partir do império novo, Tutmés decidiu 
construir seu túmulo em um vale, em Tebas, 
dominado por um pico rochoso com forma-
to semelhante ao de uma pirâmide. Durante 
mais de quatrocentos anos, os faraós foram 
sepultados em túmulos escavados nas rochas 
do chamado “Vale dos Reis”, por questões de 
maior segurança contra os usurpadores de tú-
mulos, em busca de tesouros.

Os vários impérios desenvolveram uma 
tradição funerária tão poderosa e abrangente 
que a religião e a arte centravam-se na adora-
ção dos seus faraós vivos ou mortos.

Assim, com essas construções mons-
truosas, gigantescas e majestosas, os faraós 
estabeleceram os fundamentos de uma das 
grandes nações do mundo: o Egito. Mas não 
sem o enorme sacrifício do povo.

A partir de escavações, os arqueólogos 
podem, hoje, descrever o dia a dia de um povo 
trabalhador e sofredor: a rotina árdua e repe-
titiva dos trabalhadores carregando aquelas 
imensas pedras para construir pirâmides. Mas 
um motivo os animava: a crença na vida futu-
ra e na divindade.

Escultura

O escultor do vale do Nilo preferiu, para 
suas obras, materiais mais duros, como o gra-
nito e o basalto muito polido, pois elas deve-
riam permanecer para sempre!

Durante milênios, as estátuas eram to-
das esculpidas dentro dos moldes da lei de 
frontalidade (para serem vistas sempre no 
ângulo convencional, de frente).

Ao olhar uma escultura egípcia com a 
cabeça e o corpo bem perpendiculares, os 
braços geralmente bem colados ao corpo ou 

apoiados no colo, chega-se à conclusão de 
que a estátua não teria outra função senão 
auxiliar a arquitetura na decoração. As for-
mas não descrevem movimentos livres no 
espaço, mas certa rigidez e imobilidade, em 
uma postura estática, indicando a dignidade 
das figuras quase sobrenaturais, alheias às 
paixões humanas.

A escultura também é um reflexo dos 
cânones religiosos que condicionavam todo o 
trabalho do artista. É impressionante o poder 
dominador dessas estátuas, olhando sempre 
para o infinito, para a eternidade.

Famosa é a esfinge egípcia construída 
junto ao conjunto das pirâmides de Gizé, mais 
precisamente junto à pirâmide de Quéfren.

Rei Miquerinos e Rainha Camerernebeti II (Gizé).  
Museu de Belas Artes, Boston, Estados Unidos. 



26

Apesar da rigidez da escultura egípcia, 
conhecemos um exemplo de grande realismo 
e espontaneidade, como o escriba, que aguar-
da atento o ditado de seu senhor para escre-
vê-lo no papiro que tem no colo.

O Escriba Sentado (Sacará, Egito).  
Museu do Louvre, Paris, França.

O entalhe em relevo é também uma for-
ma típica da arte egípcia. As paredes dos tú-
mulos e dos templos fúnebres são embeleza-
das com relevos narrativos, acompanhados de 
inscrições.

Os monumentos reais destacam os atos 
públicos e religiosos dos faraós, bem como 
cenas de guerra, com a finalidade de registrar 
a sua glória para o futuro. Nos túmulos dos 
nobres, porém, se encontram cenas da vida 
cotidiana.

Os relevos são sempre baixos e mui-
tas vezes coloridos. A ausência de profun-
didade e de claro-escuro significa não haver 

muita diferença entre o relevo e a pintura, 
constituindo ambas simples reproduções 
bidimensionais.

Pintura

A pintura mural do Egito não era uma 
arte autônoma; era usada na arquitetura, na 
escultura, no relevo, na cerâmica, na ilustra-
ção de papiros, com finalidade decorativa.

Faraó Amenemhat com esposa e filhos.  
Museu do Cairo, Egito.

Poderíamos descrever algumas caracte-
rísticas da pintura, como:

• Ausência da terceira dimensão. Os 
egípcios não conheciam os princípios 
da perspectiva, que dá a ilusão de pro-
fundidade.

• Os coloridos são chapados e lisos, sem 
nuance de tons, que dão a ideia de re-
levo ou volume. Representavam as 
pessoas com o rosto e os pés sempre 
de perfil. O tronco é posto de frente, 
enquanto os olhos são colocados tam-
bém de frente no rosto de perfil (lei da 
frontalidade).

• Uniformidade das figuras, de modo a 
se destacarem os grupos e se omitirem 
as características individuais (não se 
reconhece uma determinada pessoa).
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• As leis que regiam a arte determinavam 
que os homens fossem pintados sempre 
de vermelho e as mulheres, sempre de 
amarelo.

Para concluir, devemos notar que, além 
da pintura, da escultura e da arquitetura, os 
egípcios desenvolveram também a cerâmica, 
a carpintaria, a ourivesaria, a indústria do li-
nho, a tecelagem e a arte do vidro.

Câmara funerária de Menna.
Necrópole de Tebas, Egito.

Vemos na figura pinturas com cenas da 
vida do campo, como motivo decorativo.

A partir do século VII a.C., o Egito come-
çou lentamente a caminhar para a decadên-
cia, com a invasão dos povos assírios e persas, 
e, mais tarde, de Alexandre Magno.

Com a derrota de Cleópatra, o Egito tor-
nou-se uma simples província do império ro-
mano, depois de mais de 3 mil anos de vida 
independente e de ter construído uma das 
mais fascinantes civilizações da antiguidade. 
Tão fascinante que até hoje ficamos deslum-
brados com a imponência, grandiosidade e 
originalidade da arte egípcia.

Música

A música do Oriente guarda caracterís-
ticas milenares e foi se transformando com o 
passar dos séculos, sem, contudo, perder suas 
funções originais de invocação, magia e lazer.

Sabemos que o homem da antiguidade 
fazia música porque, nas escavações, foram 
encontrados instrumentos musicais e, tam-
bém, porque se representavam em pinturas, 
esculturas e relevos pessoas executando ins-
trumentos, dançando e cantando. Esses sons 
se perderam para sempre no tempo. Somente 
outras civilizações criariam a escrita musical.

Instrumentos egípcios.
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Arte grega

Estudando a história universal, aprende-
mos muito sobre os gregos: um povo que se 
destacou brilhantemente pela sua cultura. Fi-
lósofos, matemáticos, escritores, poetas e ar-
tistas gregos estabeleceram as bases da nossa 
cultura ocidental.

Os filósofos já formulavam questões so-
bre a origem do universo. Ao tentar respon-
dê-las, começaram a estudar o mundo e suas 
relações de parentesco entre as formas, entre 
os números e entre os animais e seres huma-
nos. Esses estudos deram início às ciências 
modernas: álgebra, geometria, zoologia, bo-
tânica, geologia e história.

Os escritores e os artistas também de-
ram grandes contribuições nessas áreas. Os 
dramaturgos criaram as formas de teatro: a 
tragédia e a comédia. Escreviam sobre as re-
lações entre os homens e os deuses e criavam 
peças sobre moral e política.

Os artistas, especialmente os escultores, 
estudavam as relações entre as diversas par-
tes do corpo, de modo a criar a beleza ideal, a 
beleza perfeita.

Os gregos nos deixaram nomes muito im-
portantes que são estudados e citados até hoje: 
entre os filósofos, não podemos esquecer Sócra-
tes, Platão e Aristóteles; entre os matemáticos, 
Pitágoras; dramaturgos, Ésquilo, Sófocles, Eurí-
pides e Aristófanes; historiadores, Heródoto e 
Xenofonte; poetas, Homero, Safo e Píndaro; e, 
artistas, Fídias e Praxiteles, Míron e Policleto.

Esse povo culto, inteligente, estudioso 
e pesquisador nos legou também sua arte, na 
qual se fundamentam muitos dos valores es-
téticos da nossa civilização.

Ao contrário do povo egípcio, os gregos 
não voltavam sua arte para a vida futura (pós-
-morte), mas sim para a vida presente.

Ao lado da ciência como investigação, a 
arte se libertou e surgiu a arte pela arte, isto 
é, a arte se libertou de certo servilismo para 
tornar-se um fim em si mesma: fazer arte 
pelo prazer da beleza estética. Contemplando 
a natureza, o artista grego vibrava com o pra-
zer de viver e tentava expressar suas emoções 
através das diversas expressões artísticas.

Na sua constante busca por perfeição, 
o artista grego criou uma arte de elaboração 
intelectual, em que predominam o ritmo, o 
equilíbrio e a harmonia ideal.

A arte grega tem raízes na civilização minoi-
co-cretense, que foi identificada nas ruínas das ci-
dades de Micenas e Cnossos, na ilha de Creta e em 
Atenas, Esparta, Corinto, Tirinto e Tebas.

Vamos conhecer um pouco sobre as ori-
gens desse povo.

Os primeiros habitantes da região, cer-
cada pelo mar Egeu, teriam se instalado aí por 
volta de 3 mil a.C. Ao despontar, porém, do 
último milênio a.C., iniciou-se uma civiliza-
ção que poderíamos chamar de “nossa”, pois 
nela se estabeleceram as bases da civilização 
ocidental, como já mencionamos.

Tudo começou na ilha de Creta. Ela tor-
nou-se o centro mais importante da época em 
que viveu o rei Minos e deu início a uma civi-
lização que levaria seu nome: período Minoi-
co antigo, Minoico médio e Minoico recente.

O rei Minos teria vivido no segundo pe-
ríodo (médio) e, nessa época, construído os 
palácios de Cnossos, Festo e Malia.

Mais tarde, com a invasão dos aqueus, se 
desenvolveu uma civilização “heládica”, cujo 
centro mais importante foi Micenas, cidade 
que haveria de conquistar a hegemonia sobre 
toda a região do mar Egeu.

Os miceneus foram conquistados pelo 
povo grego: os dórios, vindos do Norte. Es-
ses conquistadores estabeleceram as bases do 
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que conhecemos como “cultura grega”, que, 
pelo seu estilo, se tornou uma cultura que in-
fluenciaria profundamente a cultura ociden-
tal, principalmente os romanos.

A evolução da arte grega divide-se em 
três períodos: arcaico, clássico e helenístico. 
Analisaremos as diversas expressões artísti-
cas gregas, especialmente na fase de seu apo-
geu: a arte clássica e helenística.

Arquitetura

Poderíamos definir algumas caracterís-
ticas da arquitetura grega imitada em todos 
os tempos: as linhas são predominantemente 
horizontais e a planta é retangular.

Muitas colunas são colocadas ao redor dos 
edifícios com estilos diferentes. E, na fachada, 
há o frontão triangular, às vezes decorado.

Três estilos, ou ordens arquitetônicas 
(colunas), se desenvolveram em épocas dife-
rentes: o dórico e o jônico, em que se via, no 
primeiro, o espírito masculino e, no segundo, 
o espírito feminino, por ser um estilo em que 
predominavam a leveza, a elegância e a rique-
za decorativa. O estilo dórico seria mais seve-
ro, com rigorosa observância das proporções, 
menos elegante, porém mais forte do que o 
seu rival jônico. Finalmente, surgiu o estilo 
corinto, faustoso e decorativo.

Observemos os detalhes de cada um dos 
estilos das ordens arquitetônicas:

a) Ordem dórica: pelo seu estilo mais 
severo, diz-se que expressa o pensa-
mento grego. Compõe-se de um fus-
te assentado diretamente sobre um 
embasamento quadrado, sulcado por 
vinte caneluras e um capitel.

b) Ordem jônica: exprime o sentir grego. 
Enquanto a dórica é robusta, a jônica 
é mais franzina, delicada. Não assenta 
diretamente sobre patamares como a 

dórica, mas sobre plintos. O fuste pos-
sui vinte e quatro caneluras. O capitel 
é ricamente decorado com volutas jô-
nicas (espiral).

c) Ordem coríntia: leva este nome por 
se acreditar que foi criada por Calí-
maco, natural de Corinto. O fuste tem 
caneluras semelhantes às da ordem 
jônica. O capitel é todo decorado com 
folhas de acanto. Sugere luxo, osten-
tação e requinte. Marcou a transição 
para o estilo helenístico.

    Ordem dórica     Ordem jônica Ordem coríntia

Os gregos edificaram vários tipos de 
construções, como templos, teatros, ginásios 
e pórticos.

Templos

A Grécia construiu muitos templos de-
dicados aos deuses mitológicos nas várias ci-
dades-estados, nos moldes das  características 
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que vimos: planta retangular, colunas na 
frente ou ao redor e o frontão triangular todo 
decorado. O mais famoso templo é o Parte-
non, consagrado à deusa Atena Partenos, 
construído em 438 a.C., em estilo dórico, so-
bre a acrópole de Atenas. Foi destruído pelos 
persas e reconstruído pelos arquitetos Ictinos 
e Calícrates, sob a direção de Fídias.

O Partenon de Atenas, Grécia.

Teatros

Os teatros eram construídos com vários 
compartimentos para funções definidas: 
Skene (cena) ou Proskenion era o terraço ou 
o palco onde os atores representavam seus 
papéis em cena. Konistra (orquestra), lugar 
onde se posicionavam os músi-
cos: a orquestra ou o coro e o koi-
lon, local das arquibancadas, onde 
permaneciam os espectadores. Era 
comum a construção de teatros em 
forma de círculo, ao ar livre: os tea-
tros de arena.

Um dos grandes acontecimen-
tos para o povo durante o ano era a 
ida aos festivais de teatro, onde se 
representavam a tragédia e a comédia. Eram 
três tragédias ou três comédias seguidas por 
uma sátira. As peças eram apresentadas du-
rante dez dias, e cada uma encenada apenas 

uma vez. Era um festival religioso em home-
nagem aos deuses.

O teatro nasceu como um festival de 
cânticos, narrando as histórias dos deuses. 
No início, havia somente um personagem, de-
pois apareceram outros e, assim, o teatro foi 
desenvolvendo-se.

Ginásios

Os ginásios eram edifícios destinados à 
cultura física, onde se realizavam treinamen-
tos para os jogos. Os gregos primavam pela 
cultura física de seus atletas. Deram uma im-
portância inigualável aos esportes e às com-
petições como forma de cultivar o corpo e o 
espírito. Para isso criaram:

• Os jogos píticos, em honra a Apolo  
Pítico.

• Os jogos nemésicos, em honra a Nêmesis;
• Os jogos ísmicos, em honra a Posei-

don; e
• Os jogos gerais, ou jogos olímpicos, rea-

lizados de quatro em quatro anos, nas se-
guintes modalidades: corrida a pé, lan- 
çamento de disco, salto a distância,  
lançamento de dardo, luta etc.

Cena de corrida em uma ânfora panatenaica. Século VI.

Os jogos olímpicos, deixados como he-
rança para a posteridade, eram um festival 
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religioso em honra a Zeus. Nessa ocasião, 
declarava-se trégua na guerra e a população 
de toda a Grécia podia viajar livremente e, 
com segurança, para Olímpia, a sede dos jo-
gos. Isso se iniciou em 776 a.C., quando um 
atleta, pela primeira vez, acendeu o fogo no 
altar, onde se fez um sacrifício a Zeus. Não 
havia premiação em dinheiro. Os vencedo-
res ganhavam glória e uma coroa de folhas 
de louro.

Pórticos

Os pórticos eram uma espécie de clube 
aberto que acolhia viajantes e onde os jovens 
se reuniam para se divertir. O mais famoso 
pórtico é o de Lesqueu de Delfos.

Escultura

A escultura grega representa o mais alto 
padrão de beleza artística já atingido pelo ser 
humano. Os gregos foram insuperáveis nas 
esculturas das formas humanas. As estátuas 
atingiram o mais alto grau de perfeição por 
seu equilíbrio e perfeição das formas.

Os gregos primavam pelo cultivo do es-
pírito. Valorizavam qualquer atividade que 
pudesse fazer as pessoas crescerem espiritual-
mente. Tais valores, cultivados no cotidiano, 
constituíam o cerne da educação grega: para o 
corpo, os esportes; para o espírito, a poesia, o 
teatro, a música, a literatura e a filosofia.

Passavam parte do dia exercitando-se e 
praticando os mais variados esportes no gi-
násio. E faziam isso porque tinham certeza 
de que um corpo capaz e saudável era tão im-
portante quanto uma mente culta. O que mais 
admiravam no ser humano era a aretê, pala-
vra grega que significa virtude, ou seja, exce-
lência em tudo. Isso marcou profundamente 
sua arte, especialmente a escultura.

À medida que iam aperfeiçoando suas 
técnicas, foram também criando um tipo ideal 
de beleza humana. Esculpir um corpo perfeito 
era para eles um desafio! Esse culto à beleza 
ideal contribuiu para realçar o naturalismo de 
suas estátuas.

A mulher era o assunto preferido. Escul-
piam-se donzelas de roupagem elegante, ca-
belos cuidadosamente penteados com ador-
nos e sorriso discreto. Buscavam-se seus efei-
tos plásticos não no nu, mas na roupagem e na 
sugestão do corpo sob as vestes transparentes 
e bem coladas ao corpo, insinuando um corpo 
perfeito. Para eles, quanto mais insinuante, 
mais fascinante!

O povo, em geral, repudiava a represen-
tação do nu. Mesmo o nu masculino só era 
tolerado para propaganda dos jogos atléticos. 
Isso para ressaltar o culto do corpo e do mito 
da raça, que ele simbolizava.

Olímpia, onde se erguiam essas estátuas 
de jovens nus, era o lugar preferido dessa pro-
paganda na Grécia, pois era lá que se formava 
a opinião pública do país e o sentimento de 
unidade nacional.

As estátuas dos atletas não tinham se-
melhança com o modelo. Eram retratos idea-
lizados, cujo único fim era conservar a me-
mória de determinadas vitórias e fazer propa-
ganda dos jogos.

Para esculpir, portanto, os artistas não 
se baseavam em modelos humanos reais, mas 
nos princípios que orientavam a escultura: 
o equilíbrio e a expressão do movimento do 
corpo. Por isso, as estátuas gregas primam 
por harmonia, ritmo, movimento, proporção 
e elegância das formas. Um exemplo é o Dis-
cóbolo de Míron, em que um atleta é repre-
sentado ao completar seu último movimento 
de rotação na fase final do arremesso de dis-
co: uma perfeição nos seus detalhes!
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Discóbolo, arremessador de disco, cópia de original 
grego em bronze. Mármore, Museu Nacional Romano, 
Roma, Itália.

Só mais tarde surgiu 
o nu feminino, juntamente 
com o retrato e a biografia.

Com o retrato, reco-
nhece-se a fisionomia nas 
estátuas esculpidas. Na 
biografia, a literatura des-
creve as façanhas de deter-
minados atletas, intelec-
tuais destacados, heróis e 
soberanos.

Outro aspecto importante da escultura 
grega é o relevo. Os gregos nos legaram obras 
de grande valor com essa técnica. O relevo 
era usado na decoração das obras arquitetô-
nicas, especialmente nos templos. O friso do 

Partenon de Atenas é uma grande obra dessa 
modalidade.

Podemos citar alguns entre os escultores 
mais importantes da Grécia:

• Fídias, o mais famoso de todos, autor do 
Zeus Olímpico – sua obra-prima – e da 
deusa Ateneia, em três figurações: Ate-
na Partenos, em ouro e marfim; Atena 
Promacos, em bronze; e Atena Herm-
nia, também em bronze.

• Míron, de Eleutéria, cuja obra-prima é 
o Discóbolo.

• Policleto, autor de Doríforo, o condu-
tor da lança, e Diadúmeno, ginasta.

Pintura

A pintura estava a serviço da decoração 
na arquitetura. Os frontões triangulares eram 
decorados com relevo, como vimos e, mui-
tas vezes, pintados. Há referência de grandes 
pintores na época clássica e helenística, como 
Zêuxis, Parrásio e Apeles. Decorava-se tam-
bém com mosaicos.

Mosaico de seixos conhecido como  
“Os caçadores de leões”.  

Museu Arqueológico de Pella (Grécia).

Nada restou da pintura grega. Porém, as 
escavações da cidade de Pompeia e Hercu-
lano, na Itália, dão ideia do que teriam sido 
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as grandes composições em paredes, pois 
as pinturas encontradas ali eram imitações 
das pinturas gregas. O que restou da pintura 
grega foi a pintura vascular. Como o próprio 
nome sugere, é uma pintura feita em vasos 
decorativos, com figuras representando cenas 
históricas, personagens mitológicos ou cenas 
da vida cotidiana. Primavam pelo equilíbrio 
e harmonia na distribuição dos desenhos e 
das cores. Os vasos eram usados para guar-
dar água, vinho, azeite e mantimentos, como 
também para serem utilizados em rituais reli-
giosos. Com o tempo, tornaram-se objetos de 
decoração, como uma verdadeira obra de arte.

Música

Os gregos valorizaram de maneira in-
comparável a arte dos sons. Foram os primei-
ros a tentar registrar o som musical através 
da escrita.

A música, como os esportes e o teatro, 
fazia parte essencial da educação da juventu-
de. Assim como os esportes eram indispensá-
veis ao desenvolvimento físico, a música era 
indispensável à formação moral dos gregos.

O canto e a dança eram os principais di-
vertimentos por ocasião dos festejos sociais e 
religiosos.

Uma das festas mais famosas celebra-
va-se por ocasião da colheita da uva. Nessa 
oportunidade, realizavam-se os concursos 
de ditirambos (canto coral) em homenagem 
a Dionísio, deus da alegria e do vinho. Des-
ses festejos nasceram a tragédia e a comédia, 
importantes para o mundo teatral e musical, 
como já mencionamos. Foram os gregos que 
criaram a própria palavra “música”, que quer 
dizer: arte das musas.

A música grega era monódica (uma só 
voz) e escrita com letras do alfabeto. O  sistema 

musical era bastante desenvolvido. A escala 
musical grega baseava-se em tetracordes, que 
recebiam o nome de modos. Os gregos tinham 
um conceito elevado da música, atribuindo 
diferentes poderes morais aos modos. A mú-
sica era, para eles, um capítulo da moral e da 
ética.

Bem mais tarde, na Idade Média, esses 
conceitos influenciaram a música cristã. Os 
modos gregos deram origem aos oito tons do 
canto gregoriano.

O ritmo musical da música grega era in-
timamente ligado à poesia. O tempo, de acor-
do com a duração das sílabas, era marcado 
por dois valores: a longa (–) e a breve (∪).

Esses valores agrupados formavam os pés 
(compassos). Vários pés formavam os versos. 
Vários versos formavam as estrofes. Várias es-
trofes constituíam a composição musical.

Os gregos atribuíam à mitologia a origem 
dos instrumentos musicais. Várias lendas ex-
plicam a origem de seus instrumentos típicos. 
A lira teria sido criada pelo deus Apolo, deus 
da luz, das musas, notável pela sua beleza.

Citamos alguns dos instrumentos típicos 
dos gregos: lira, cítara, flauta de pan e o aulo, 
entre outros.

Lira grega. Professor e aluno.
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Arte helenística

Após um longo período de apogeu, a Gré-
cia iniciou seu período de decadência com o 
domínio macedônio. No final do século V a.C., 
Filipe II, rei da Macedônia, dominou as cida-
des-estados da Grécia. Depois de sua morte, 
seu filho, Alexandre, o Grande, assumiu o co-
mando e construiu um gigantesco império. 
Porém, quando Alexandre morreu, esse impé-
rio se fragmentou em vários reinos. A esses 
reinos, deu-se o nome de helenísticos, termo 
para designar a cultura semelhante à dos gre-
gos, até a conquista final pelos romanos.

O império de Alexandre promoveu a difu-
são da cultura grega no Oriente. Surgiu, então, 
a cultura helenística, resultante da fusão da cul-
tura grega com elementos culturais de outros 
povos. Pérgamo, na Ásia Menor, Alexandria, no 
Egito, e Antioquia, na Síria, são os centros prin-
cipais da cultura helenística.

Os gregos, na época helenísti-
ca, desenvolveram um novo concei-
to de arte. Uma arte para agradar, 
admirar e divertir, e não apenas para 
instruir. Deixou-se de lado a ideia 
do artista grego como um artesão, 
trabalhando para uma pequena co-
munidade, a serviço de seus ideais e 
de seu modo de vida.

Os artistas passaram a se mo-
vimentar livremente pelo mundo 
grego, trabalhando nas cortes de 
novos soberanos e para elites parti-
culares. Começaram a ser homena-
geados pelo seu talento e suas cria-
ções, admiradas como obras de arte. 
Passaram a representar uma maior 
variedade de temas, pois a época 
helenística caracterizou-se por um 
espírito de pesquisa incansável em 
todos os ramos da arte e da ciência.

A evolução das ciências exatas trouxe 
o desejo de representar as coisas como eram 
e estimulou a representação do homem e da 
natureza em todos os seus aspectos. Queren-
do aproximar-se cada vez mais da realidade, 
os artistas inventaram meios de criar a ilu-
são de realismo na escultura e na pintura; as 
obras mais admiradas são as que mais iludem. 
Por introduzir uma ampla variedade de novos 
temas, o período helenístico tornou-se muito 
criativo e deixou algumas das obras mais ad-
miradas da escultura.

A escultura passou a ser, pois, excessiva-
mente realista e dramática, voltando-se para 
um naturalismo minucioso e dinâmico, como 
a escultura Vitória de Samotrácia. Leveza, 
dramaticidade e movimento são característi-
cas dessa escultura, que parece estar na proa 
de um navio, cantando vitória!

Vitória de Samotrácia.  Museu do Louvre, Paris, França.
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Na arquitetura, o equilíbrio e a harmo-
nia do período clássico foram substituídos 
por construções suntuosas e monumentais, 
e, também, com mais conforto e praticidade.

A pintura ganhou maior importância e in-
troduziu-se a técnica do mosaico policromado.

Arte romana

A civilização romana caracterizou-se 
pelo senso de realismo e utilitarismo. Já na an-
tiguidade diziam: “Estuda, estuda e terás como 
recompensa a morte!”. Não eram afeitos, por-
tanto, à intelectualidade, mas à praticidade.

Tudo o que realizavam tinha uma fina-
lidade definida, prática. Isso era uma conse-
quência de seu espírito guerreiro e conquista-
dor. Os romanos chegaram a dominar o mun-
do daquela época. Estenderam seus domínios 
pela Europa, Ásia e África, conquistando to-
dos os povos que encontravam, assimilando 
também sua cultura no que tinham de me-
lhor, como foi o caso dos etruscos e gregos, 
que já possuíam uma cultura adiantada.

Para entender a arte romana, convém 
recordarmos um pouco também de sua his-
tória. Roma é uma das cidades mais antigas 
do mundo. Diz a lenda (pois não se sabe bem 
ao certo) que teria sido fundada por Rômulo. 
Havia dois irmãos, Rômulo e Remo, que fo-
ram abandonados às margens do rio Tibre e 
alimentados por uma loba. Rômulo teria eli-
minado seu irmão e aí, junto às sete colinas e 
às margens do rio Tibre, fundou a cidade de 
Roma, por volta de 753 a.C. Os romanos fo-
ram governados por reis durante 250 anos. Os 
três últimos reis desse período eram etruscos. 
O último deles, Tarquínio, chamado o Sober-
bo, foi deposto em 509 a.C.

Roma tornou-se, então, uma república. 
Combateu seus vizinhos e conquistou toda a 

Itália, iniciando uma luta contra Cartago, na 
África (264 a.C.). No ano de 146 a.C., Cartago 
foi completamente destruída. Logo depois os 
romanos conquistaram os países vizinhos do 
Mediterrâneo, inclusive a Grécia.

Já no século III a.C., Roma mantinha 
contato com as cidades gregas e, no século 
I a.C., conquistou todo o mundo helenísti-
co. Nas conquistas que os generais romanos 
realizavam, eram trazidas para Roma obras 
de arte da Grécia: esculturas, pinturas, ouro, 
prata, provenientes de saques das cidades 
conquistadas. Os romanos tinham verdadeira 
mania de colecionar tesouros artísticos gre-
gos. A aristocracia romana disputava entre si 
as obras-primas gregas ou até as suas cópias.

Roma adquiriu também vasto território 
no Ocidente. A Espanha foi derrotada na se-
gunda guerra Púnica, e Júlio César conquistou 
toda a Gália (França), além de anexar também 
a Britânia (Inglaterra) ao império, no ano de 
55 a.C. Seu rival, Pompeu, conquistou a Síria 
e a Palestina.

Júlio César foi um homem brilhante, 
grande general e político. Por volta de 45 a.C., 
tornou-se o único governante de Roma e con-
duziu o governo sabiamente. Escreveu um li-
vro sobre suas campanhas como comandante 
militar e transformou-se, por fim, em um di-
tador de Roma.

Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado. A 
república se desfez. Otávio, sobrinho de Cé-
sar, e seu amigo, Marco Antônio, continuaram 
governando, mas os dois amigos se desenten-
deram e, na batalha de Accio, Otávio venceu 
Marco Antônio, que era casado com Cleópa-
tra, rainha do Egito. Fundou, então, o império 
romano, tornando-se imperador com o título 
honorífico de Augusto.

A arte atingiu o seu apogeu na época 
do Imperador Augusto e de  imperadores 
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subsequentes, como Tibério, Trajano e Adria-
no. Augusto se orgulhava de ter encontrado 
a cidade de Roma toda em tijolos e de tê-la 
entregado toda em mármore.

A influência do império romano expan-
diu-se por todo o mundo conhecido de então, 
e, podemos dizer, ainda hoje nos afeta. Os 
romanos tiraram dos gregos muitas de suas 
ideias sobre arquitetura, religião, literatura, 
arte e política, pois os admiravam muito pela 
sua genialidade. Fizeram seus próprios acrés-
cimos às ideias dos gregos e espalharam-nas 
pelos confins do império: estabeleceram os 
fundamentos da lei, da ordem, da arte e da 
disciplina intelectual.

Com o uso do arco pleno, criaram obras 
arquitetônicas que os gregos desconheciam. 
O uso do arco, bem como a substituição de 
pesados blocos de pedras por tijolos, permitiu 
cobrir amplos espaços, construindo enormes 
edifícios todos revestidos de mármore.

Dos etruscos, os romanos herdaram a abó-
bada, característica das basílicas romanas. Da 
Grécia, herdaram praticamente todas as carac-
terísticas de sua arte, como as diversas ordens 
(os vários estilos das colunas), o tipo de planta, 
o frontão triangular, os frisos e as estátuas que 
ornamentaram os palácios dos imperadores e 
dos patrícios (povo rico daquela época).

A contribuição romana à história da arte 
consiste no novo estímulo que deu à tradição 
grega e na difusão que realizou da arte greco-
-romana por toda a área do império, como já 
mencionamos.

Analisaremos as principais formas da 
arte romana: a arquitetura, a escultura, a pin-
tura e a música.

Arquitetura

A arquitetura foi, sem dúvida, o pon-
to mais alto da arte romana. Combinando 

elementos etruscos (o arco pleno e a abó-
bada) com outros tirados dos modelos gre-
gos, os gregos criaram um estilo próprio 
inconfundível. O equilíbrio e a harmonia 
das construções helênicas cederam lugar à 
afirmação do poder, ao luxo e à decoração 
excessiva.

Devemos estabelecer algumas das carac-
terísticas de sua arte:

• Nas construções usavam a superpo-
sição das ordens gregas: a dórica no 
andar inferior, a jônica no centro ou 
intermediário e a coríntia, no andar 
superior, formando, assim, a chamada 
ordem compósita.

• Expressavam o sentimento de grande-
za e de poder, no colossal, no grandio-
so e no exagero, especialmente na de-
coração, como observamos na mistura 
das ordens.

• Construíam para a posteridade, daí o 
sentimento de durabilidade que obser-
vamos em suas obras. Para isso, presti-
giavam a grandeza material, realçando 
a ideia de força e de poder, e buscavam 
sempre o útil imediato.

Um povo prático, que construía sempre 
com uma finalidade imediata, útil:

• Para o comércio e civismo, construíam 
basílicas.

• Para a religião, edificavam templos.
• Para a higiene, termas.
• Para divertimento, circo, teatro, anfi-

teatro.
• Para homenagear os imperadores, mo-

numentos decorativos, como arcos de 
triunfo e colunas triunfais.

• Para conduzir água para as cidades, 
aquedutos.

• Para sepultar seus mortos, sarcófagos.
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Basílica

Era um edifício grandioso, de 4 ou 5 mil 
metros quadrados. A Basílica Júlia, por exem-
plo, iniciada no governo de Júlio César, foi 
concluída no império de Otávio Augusto.

No início, as basílicas eram destina-
das a operações comerciais, atos jurídicos e 
para a leitura dos editos. Mais tarde, com a 
conversão de Constantino – que abraçou o 
Cristianismo, graças às súplicas de sua mãe, 
Santa Helena, em 313 d.C. –, elas passaram 
a ser destinadas a atos de culto cristão e se 
tornaram igrejas, com certos privilégios, 
como o são até hoje. Uma igreja, para ser 
basílica católica, hoje, deve ser destinada a 
isso pelo papa e receber uma consagração 
especial.

Templos

Os mais conhecidos são o templo de 
Júpiter, o de Saturno, o da Concórdia e o de 
César. Pouco se sabe sobre eles, porque pou-
co restou. O mais famoso, destinado a vários 
deuses, como Marte e Vênus, é o Pantheon. 
Foi construído na época de Adriano.

Os romanos adotaram os deuses da mitologia 
grega, mas adaptaram seus nomes:
Zeus = Júpiter
Atena = Minerva
Hera = Juno
Afrodite = Venus
Ártemis = Diana
Apolo = Apolo
Poseidon = Netuno
Dionísio = Baco
Hermes = Mercúrio
Hélios = Sol
Pan = Faunus
Selene = Lua
Sibele = Magna mater [Grande mãe]

Termas

Ir às casas de banhos era uma fonte de 
grande prazer para os romanos. Frequentavam 
diariamente as termas. Os edifícios eram luxuo-
sos e providos de todos os serviços necessários.

As mais famosas são as Termas de Cara-
cala, que, além de casas de banho, eram cen-
tro de reuniões sociais e de esportes. Encon-
tram-se ruínas de termas também em cidades 
fundadas pelos romanos, como Trier, na Ale-
manha, e em muitos outros lugares.

A descoberta do sítio arqueológico de 
Herculano, cidade destruída em 79 d.C. pelas 
lavas do Vesúvio, nos dá uma ideia de como 
eram as casas dos ricos patrícios, com amplas 
salas, jardins rodeados de colunas (o peristi-
lo) e as termas, onde eles recebiam as visitas 
e, ao tomar banho, bebericavam.

Centros de lazer eram também os circos, 
os teatros e os anfiteatros.

Circos

Surgidos sob a influência grega, os jo-
gos circenses romanos iniciaram-se por vol-
ta do ano 264 a.C. O mais famoso é o circus 
maximus.

Foi em Roma que se originou o circo, com 
a única finalidade de divertir. “Para o povo 
basta pão e circo”, dizia o Imperador Nero.

Nos circos se praticavam:
• Jogos circenses: corridas de carro.
• Lutas com armas, até um dos competi-

dores morrer.
• Jogos ginásticos, como o pugilismo.
• Jogos de Troia: corridas de cavalo.
• Jogos de escravos: executados por ca-

valeiros conduzidos por escravos.
• Jogos de manobra militar.

Teatro

Também uma imitação grega, o teatro 
romano iniciou-se com Lívio Andrônico. Mas 
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somente com Plauto é que o teatro romano se 
desenvolveu.

O primeiro teatro de Roma foi construí-
do por ordem de Pompeu, no ano de 55 a.C. 
Mais tarde se construiu o Teatro Marcelo, 
cujas ruínas perduram até hoje.

Anfiteatro

Era destinado aos combates de gladiado-
res. Mais tarde, passou a servir de arena para a 
luta de animais ferozes, onde os cristãos eram 
jogados para serem devorados por feras. E 
isso constituía um grande divertimento para 
o povo romano. O mais conhecido é o anfi-
teatro de Flaviano, popularmente conhecido 
como Coliseu, que chegou até nós, manifes-
tando um pouco da grandiosidade da arquite-
tura romana.

Coliseu. Roma, Itália.

Arco do triunfo

Pórtico monumental, feito em homena-
gem aos imperadores e aos generais vitorio-
sos. O mais famoso deles é o Arco de Tito, 
todo em mármore, construído no foro roma-
no para comemorar a tomada de Jerusalém. 
O Arco de Constantino foi construído em 

312 d.C. e se encontra ainda bem preservado 
em Roma.

Coluna triunfal

A mais famosa é a Coluna de Trajano, 
com a narrativa histórica dos feitos do Impe-
rador Trajano. Em baixo-relevo, foi erguida 
por ordem do senado para comemorar a vitó-
ria de Trajano sobre os dácios. A coluna tem 
38 metros de altura e o friso possui 50 metros 
de extensão, tendo sido construída em 113 d.C.

Aquedutos

Após terem encontrado calcário de boa 
qualidade perto da cidade, os projetos das 
construções romanas tornaram-se mais ambi-
ciosos. Pessoas qualificadas (às vezes pessoas 
cultas, trazidas como escravas) projetaram 

grandes aquedutos para 
trazer água potável para a 
cidade, como o Aqua Clau-
dia e o Aqua Marcia.

O Aqua Claudia tinha 
69 quilômetros de exten-
são. A água corria através 
de canais subterrâneos, nas 
montanhas, por 55 quilô-
metros. Ao sair da encosta, 
era levada para a cidade em 
tubos, colocados em cima 
de grandes arcos.

Para levantar enor-
mes pesos nas construções, os romanos usa-
vam guindastes e roldanas, técnica já conhe-
cida dos gregos.

Os romanos destacaram-se também pelas 
construções de estradas por todo o império. Es-
sas estradas eram usadas não só pelos exércitos, 
mas também por comerciantes e ricos senhores 
que se locomoviam em luxuosas carruagens.

Os arcos eram usados também nas pontes.
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Aquedutos.

Escultura

Na escultura romana, predominavam 
cópias de obras das esculturas gregas. A es-
cultura tipicamente romana, porém, é muito 
mais realista que idealista. Já mencionamos 
que a escultura grega era idealista, procurava 
o ideal, a perfeição.

         Estátua de Júlio César.

A escultura romana, ao contrário, busca-
va retratar a realidade. Sendo assim, uma de 
suas características é o retrato. Suas estátuas 
são marcadas pela veracidade individual. Pro-
curava-se a identificação das pessoas.

No retrato, os romanos primavam pelo 
naturalismo. Faziam fiel reprodução dos tra-
ços fisionômicos, chegando a uma notável 
perfeição. Usavam o retrato como veículo de 
propaganda. Esculturas do imperador fica-
vam espalhadas por todo o império, divulgan-
do, assim, o seu poderio.

Podemos classificar as esculturas roma-
nas em cinco modalidades:

• Retrato: estátuas de personalidades 
históricas.

• Estátuas mitológicas: representação 
dos deuses Júpiter, Apolo, Vênus.

• Estátuas alegóricas: personagens re-
presentando as virtudes.

• Baixos-relevos: cenas históricas escul-
pidas na decoração dos arcos de triun-
fo e nas colunas triunfais.

• Sarcófagos: com motivos ornamen-
tais, motivos alegóricos.

Pintura

A pintura romana foi largamente empre-
gada como auxiliar da arquitetura, na decora-
ção de interiores, com grande preferência por 
temas mitológicos, além de cenas ao natural, 
paisagens, jardins, animais e retratos identi-
ficando os personagens.

Suas técnicas preferidas foram os afres-
cos e os mosaicos policromados. Os romanos 
empregaram ligeiramente noções de perspec-
tiva e foram hábeis no uso do claro-escuro, 
luz e sombra.

Também na pintura houve cópia da 
arte helenística. As ruínas de Pompeia e de 



40

Mosaico policromado: mosaico – figuras fei-
tas com pequenas pedrinhas de diferentes 
cores. Policromado – de policromia, multi-
plicidade de cores.

Música

Já sabemos que os romanos, mili-
taristas, belicosos, materialistas, preo-
cupados com as conquistas e domina-
ções, não eram tão afeitos às artes, mas 
deram a ela grande contribuição.

Também na música manifestaram 
seu espírito guerreiro. Seus sons musi-
cais tinham como objetivo incentivar os 
soldados para os combates. Trombetas, 
harpas, tubas e buzinas os animavam 
para a luta armada. Tinham também a 
lira de quatro e de sete cordas e os aulos 
(oboés recurvados). Usavam a música 
nos festins e nos teatros, sendo ela, por 
isso, bastante lúdica.

A sua música, porém, só se incre-
mentou com a conquista da Grécia.

Vencedores com as armas, foram 
vencidos pelo saber e pela arte. Com o passar 
do tempo, porém, foram dominando essa arte 
de tal forma que de lá surgiu a maneira uni-
versal de se escrever música, vindo a Itália a 
se tornar modelo de criação artística para o 
mundo, com o seu inconfundível Bel Canto.

Afresco etrusco com tema musical.

Herculano, sob as cinzas do Vesúvio, guardam 
exemplos de pintura romana.

Com o passar do tempo, a pintura roma-
na popularizou-se de tal modo que, em Roma, 
tornou-se simplesmente noticiário, artigo de 
fundo, anúncio, cartaz, crônica, caricatura 
política, documentário, como que um filme 
dramático. A predileção do romano pela pin-
tura revela quase um desejo primitivo, infan-
til, de gosto pela ilustração.

Afresco: pintura de parede feita em cima de 
um reboco que ainda não secou (fresco). Há 
uma preparação da parede para depois se 
aplicar a pintura.

Afrescos encontrados nas ruínas de Herculano, Itália.

Harpa romana     Lira de sete cordas     Trombeta




