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LINHA DO TEMPO - HISTORIOGRAFIA 

Período 
PRÉ-HISTÓRIA 

Origens do homem 

até 4000 a. C 

IDADE ANTIGA 

40000 a. C até 

476 d. C 

IDADE MÉDIA 

476 a 1453 

IDADE 

MODERNA 

1453 até 1789 

IDADE 

CONTEMPORÂNEA 

1789 até os dias atuais 

Evento 

que marca 

o início de 

cada Era 

Origem da espécie 

humana 

Invenção da 

escrita 

Queda do Império 

Romano 

Tomada de 

Constantinopla 
Revolução Francesa 



CIVILIZAÇÃO GREGA 
- Civilização que nos deixou vasto legado cultural dos mais variados campos: 

democracia política, teatro, filosofia, matemática; 

- Buscavam a razão humana para compreender o desconhecido (estudos 

matemáticos, filosóficos, etc); 

- Algumas das maiores mentes da história: Platão, Aristóteles e Pitágoras; 

 

Platão, filósofo e matemático 

grego. Fundou a primeira 

escola de ensino superior do 

ocidente.  

Pitágoras, importante matemático 

responsável pela base dos estudos 

geométricos e filosóficos que temos 

atualmente. Teorema de Pitágoras. 

Aristóteles, filósofo grego, 

considerado o inventor do 

pensamento lógico. Filósofo 



CIVILIZAÇÃO GREGA 

A história grega é dividida, tradicionalmente, nos seguintes períodos: 

• Período Micênico ou Homérico (séc. XV a VIII a. C) -> início da formação da 

civilização grega por quatro povos que habitavam a região: aqueus, jônios, eólios 

e dórios. Produção artística com grande influência egípcia. 

Principais fontes históricas: os poemas Ilíadas e a Odisséia, de Homero. 

• Período Arcaico (séc. VIII a séc. VI a. C) -> formação das cidades-estados (pólis), 

desenvolvimento da democracia, jogos olímpicos; 

• Período Clássico (séc. VI a séc. IV a. C) -> apogeu da civilização. Grande 

desenvolvimento econômico e cultural. Expansão e domínio de territórios. Atenas 

e Esparta tornaram-se as cidades mais importantes. 

• Período Helenístico (séc. IV a séc. I a. C) -> enfraquecimento das cidades gregas, 

após diversas guerras. A  maioria dos territórios foram dominados pelos romanos. 



Partenon, Atenas. 

Tratro de Epidauro, Epidauro 

CIVILIZAÇÃO GREGA 

TERRITÓRIO 

- Composto por mar e montanhas-

> aspecto fragmentado -> 

fragmentação política; 

- Nunca houve um Estado grego 

unificado. A Grécia Antiga era 

um conjunto de cidades-Estados 

independentes umas das outras 

e, muitas vezes, rivais; 

Mapa Grécia Antiga 



CIVILIZAÇÃO GREGA 
SOCIEDADE 

Basicamente dividida em função do 

poder:  

- cidadãos gregos mais abastados, 

tinham direitos políticos e 

participavam do governo; 

-  os cidadãos comuns, homens 

livres dedicados ao comércio, 

não tinham direitos políticos; 

-  estrangeiros e escravos, 

trabalhavam e minas e oficinas. 

Eram propriedade do senhor, 

mas havia leis que os protegiam 

contra maus-tratos;  

- Principais cidades: Atenas, Esparta, 

Creta, Epidauro; 

 



CIVILIZAÇÃO GREGA 
ARTE E FILOSOFIA GREGA 

- A investigação intelectual e 

o espírito de curiosidade 

levaram os gregos a procurar 

explicações racionais para 

realidade do mundo; 

 

- Filosofia (filos: amor; sofia: 

sabedoria): razão humana 

para compreender o 

desconhecido; 

 

- A arte Grega clássica 

caracteriza-se pela busca de 

harmonia, unidade e equilíbrio; 

  

As ordens Dórica e Jônica 

Planta de um templo grego típico 



Partenon, Atenas. 

Tratro de Epidauro, Epidauro 

CIVILIZAÇÃO GREGA 

- Nas artes e arquitetura a influência da 

civilização grega e romana se reflete 

em conceitos, formas, ideias e 

proporções, que foram reinterpretados 

pelos estilos renascentista (Itália Séc. 

XV), pelo estilo georgiano (Londres, 

séc. XIX) e colonial norte-americano. 

- “Há um espírito duradouro de 

elegância e equilíbrio na arquitetura e 

ideias clássicas” (FARRELLY, 2014). 

 



CIVILIZAÇÃO GREGA 

Acrópole de Atenas, acima o Partenon 

“Há um espírito duradouro de elegância e equilíbrio na arquitetura e ideias 

clássicas” (FARRELLY, 2014). 

 



CIVILIZAÇÃO GREGA 
RELIGIÃO 

- Politeísmo + Antropomorfismo -> aplicação de qualidades humanas aos 

deuses – unidade ao mundo grego; 

 

- Mitologia grega: histórias relatando a vida dos deuses, que inspiraram 

diversas obras da arte ocidental – (Zeus, Hera, Atena, Hércules, Perseu, etc);  

  

Templo de Erecteu dedicado a Atenas e Posseidon, assim 

como o rei mítico grego Erceteu. 



- Povos que habitaram a região da 

Grécia e desenvolveram aspectos 

importantes da política, das artes, 

da matemática e filosofia, 

influenciando gerações por mais de 

3.000 anos; 

  

- Buscavam a razão humana para 

compreender o desconhecido 

(estudos matemáticos, filosóficos, 

etc); 

 

- Eram politeístas e aplicavam 

qualidades humanas aos deuses; 

 

- Mitologia grega: histórias relatando 

a vida dos deuses, que inspiraram 

diversas obras da arte ocidental – 

(Zeus, Hera, Atena, Hércules, 

Perseu, etc);  

 

SOCIEDADE E CRENÇAS 

Atena, deusa grega da sabedoria e da guerra, 

protetora dos heróis – Cópia romana. 

 

 

CIVILIZAÇÃO GREGA 



- A arte Grega clássica caracteriza-se 

pela busca de harmonia, unidade e 

equilíbrio; 

 

- Representavam temas religiosos, 

mitológicos, lutas e combates, 

acontecimentos históricos e cenas 

esportivas (ligado às Olímpiadas); 

 

- Estilo geométrico: manifestações 

artísticas da fase de formação da 

civilização grega (1100 a. C), com 

grande influência das artes 

egípcias; 

 

- Pintura: desenhos abstratos 

com formas geometrizadas 

com triângulos, xadrez, 

círculos e figuras humanas e 

animais no interior da 

concepção geométrica; 

 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Vaso de Dipylon, Séc. VIII a. C, usado como monumento 

nos túmulos. A pintura representa um cena fúnebre, na 

qual o morto encontra-se ladeado de figuras com 

braços erguidos em gesto de lamentação. 

CIVILIZAÇÃO GREGA 



CIVILIZAÇÃO GREGA 

- Estilo arcaico: manifestações artísticas 

por volta de 700 a. C, quando a arte 

grega foi incrementada com o contato 

de outros povos em função das relações 

“comerciais”; 

 

- Pintura: desenhos de cenas heroicas 

da mitologia grega, na qual as figuras 

já revelam estudos anatômicos e 

criam uma surpreendente ilusão de 

existirem três dimensões. As figuras 

eram desenhadas em preto e fundo 

vermelho ou o contrário; 

 

- Escultura: totalmente desvinculada 

do bloco de pedra circundante, mas 

ainda com forma cúbica, como se o 

escultor estivesse consciente do 

bloco de pedra original, postura 

ereta, expressão suave e natural ou 

sem expressão.  

 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Hércules estrangulando 

do Leão de Neméia, 525 

a. C. 



CIVILIZAÇÃO GREGA 
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Jovem de pé (Kouros), 600 a. C, Mármore, h=1.86m. Virgem, 530 a. C, Mármore, h=55cm 



CIVILIZAÇÃO GREGA 

- Estilo clássico e helenístico: 

manifestações artísticas por volta de 

400 a. C, marcada pelo realismo e 

expressividade acentuados; 

 

- Nesse período as esculturas são as 

principais formas de manifestações 

artísticas; 

 

- Escultura: peças individuais ou 

cênicas, representação de deuses, 

heróis e esportistas.  Maior 

experimentação com o drapejamento 

e a postura, que passam a exibir 

movimento de torção.  Traços mais 

suaves, detalhando expressões 

faciais, cabelos e músculos com 

muito realismo; 

 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Hermes, 330-320 a. C, Mármore, h=216 



CIVILIZAÇÃO GREGA 
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Discóbolo (o atleta arremessando o disco), 450 a. C 

Cabeça de Delos, 80 a. C, 

Bronze, h=32cm 

Vitória de Samotrácia 

(deusa da vitória), 200 - 

190 a. C, Mármore, 

h=2,41m 



CIVILIZAÇÃO GREGA 

- Escultura Arquitetônica: 

esculturas em pedra ou 

mármore integradas a obra 

arquitetônica. 

 

- Eram figuras esculpidas 

em alto relevo junto ao 

frontão  ou friso, 

corando o edifício. 

Geralmente cenas de 

combate entre deuses e 

feras; 

 

- As cariátides também são 

consideradas esculturas 

arquitetônicas. São 

estátuas ricamente 

esculpidas em forma de 

mulher e que tinham 

função de sustentação; 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Combate entre Deuses e Gigantes. Parte do Friso norte do 

Tesouro dos Sifnos, 530 a.C, Mármore. 



CIVILIZAÇÃO GREGA 
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Cariátides do Templo de Erecteion,  406 a. C 



MOBILIÁRIO GREGO 

Características: 

- Adaptado às dimensões humanas 

(ergonomia), influência da cultura 

humanista. Dimensões menores que os 

modelos egípcios, proporcionando mais 

leveza e praticidade; 

- Usavam mármore, bronze, ferro, madeira 

e eram decorados com entalhações e 

pinturas; 

- Divide-se em móveis cerimoniais (aqueles 

utilizados nos eventos ao ar livre) e de 

uso comum (cama, bancos, cadeiras, 

mesas, baús e arcas); 

-  Assim como na arquitetura, buscavam  

simetria, harmonia e regularidade no 

desenho do mobiliário; 

Arca para guardar roupas. Utensílios 

eram pendurados na parede. 

Assento do Teatro de Dionísio, 

Atenas 

CIVILIZAÇÃO GREGA 



MOBILIÁRIO GREGO 

Características: 

- Cadeira Klismos: elegante, de belas proporções com espaldar e pés curvos e 

assento trançado; 

- Preocupação com acomodação dos pés, bancos e camas com apoio para os pés; 

Cadeira Klismos. 

Cadeiras, bancos e camas com 

apoio para os pés. 

CIVILIZAÇÃO GREGA 



MOBILIÁRIO GREGO 

- Cadeira Klismos usada até os dias de hoje; 

Klismos em madeira  e couro preto. Klismos em madeira e tecido claros. 

CIVILIZAÇÃO GREGA 



MOBILIÁRIO GREGO 

Características: 

-  Cama chamada de “kliné” era utilizada para comer e descansar, e dispunha de 

uma parte horizontal para reclinar-se. 

- Geralmente acompanha de uma mesa retangular para apoiar comida bebida; 

Exemplos de cama grega - kliné 

CIVILIZAÇÃO GREGA 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 

Senado - Roma durante o período republicano 

TERRITÓRIO 

- Inicialmente habitavam a região da 

Itália central (Roma). Conquistas 

territoriais-> expandiram os domínios 

da cidade construindo um vasto 

império; 

- Povo guerreiro-> conquistaram muitos 

territórios, tornando-se uma das 

maiores civilizações do mundo antigo; 

- A história política de Roma é 

tradicionalmente dividia em três 

períodos:  

- Monarquia (753-509 a.C)->  Roma era uma pequena cidade governada por rei; 

- República (509-27 a.C) ->período de grande expansão territorial e desenvolvimento 

econômico. Estrutura administrativa organizada: cônsules, magistrados, senado 

(patrícios); 

-  Império (27 a.C – 476 d.C)-> período de conflitos internos e externos, decadência do 

império romano. Governo de um rei absoluto. 

 



Território Império Romano 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 

- Sociedade cosmopolita, absorveu 

traços regionais e culturais de 

diversos povos, sobretudo dos 

gregos; 

 
“Vencida pelas armas, a Grécia 

acabou conquistando seu rude 

vencedor” – poeta romano Horácio; 

 
- Eram politeístas e aplicavam 

qualidades humanas aos deuses; 

 

- Religião e política caminhavam 

juntas. A vontade dos deuses era 

manipulada pelos dominantes. 

Imperador tornava-se deus depois 

da morte (apoteose); 

 

SOCIEDADE E CRENÇAS 

Apoteose do Imperador Antonio Pio e sua esposa Imperatriz 

Faustina, Roma 



FILOSOFIA E ARTE ROMANA 

- Assim como os gregos, os romanos 

buscavam a beleza na harmonia, 

simetria e equilíbrio, além da 

monumentalidade das obras e a 

reprodução mais fiel possível da 

realidade (humanismo); 

- Na arquitetura, buscavam a 

funcionalidade tanto quanto a beleza. 

Destacam-se: aquedutos, pontes, 

estradas e termas; 

- Mecenato: “atividade de proteção às 

artes e às ciências”. Objetivo: 

estimular a produção de obras que 

exaltassem a glória de Roma e seu 

governo; 

 

Panteão, Roma – Templo Romano 

Arco de Constantino, Roma 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 



Sistema romano de transporte de água 

Pont du Gard, Remoulins, França, parte do aqueduto de Nîmes 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 



Aqueduto de Segóvia, Espanha 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 



Ilustração – Termas de Caracalla, Roma 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 



Ruínas da Termas de Caracalla, Roma 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 

- Tinham grande admiração pela arte 

grega: faziam cópias em massa de 

obras gregas ou importavam sob 

encomenda; 

 

- Mantiveram contato com os egípcios 

e também reproduziram algumas de 

suas obras; 

 

- Apesar das cópias e influências de 

outros povos, os romanos 

desenvolveram algumas 

características próprias em suas 

artes: representação das batalhas e 

conquistas romanas e retratos 

humanos de figuras importantes para 

a história do império ou mesmo 

dentro de uma família; 

 

- A mitologia também foi tema das 

artes romanas, sobretudo nas 

pinturas e afrescos; 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Laocoonte e seus Filhos. Cópia Romana, Séc. I 

d. C,  Mármore, h= 2.13m 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 

- Escultura: o tipo peculiar de escultura 

romana foram os bustos e relevos 

narrativos, os quais tinham funções  

sérias e importantes para a sociedade; 

 

- Bustos: quando morria um chefe de 

uma família importante ou algum 

representante do governo, fazia-se 

o retrato do busto esculpido 

geralmente em mármore.  O rosto 

apresentava uma personalidade 

especificamente romana: austero, 

severo, de autoridade. Voltavam-se 

a essas formas para elevar as 

imagens ao nível dos deuses; 

 

- Relevo narrativo: grandes painéis 

esculpidos que narravam  

acontecimentos históricos ou 

desejos pela prosperidade do 

império;  

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Retrato de um Romano, 80 a. C 

Mármore, Tamanho Natural 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Constantino, o Grande, Séc. IV d. C, Mármore, 

h=2.44m. Bustos de representantes do império 

apresentavam dimensões monumentais e 

desproporcionais. 

Relevo Narrativo: Cortejo Imperial, parte do 

friso de Ara Pacis – “Altar da Paz”, 13-9 a. C, 

Mármore,  h=1.60m 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Coluna de Trajano, monumento construído pelo Imperador Trajano em comemoração a derrota dos Dácios, 

povos que habitavam a região onde hoje localiza-se Hungria e Romênia. Séc II d. C, Mármore, h=38m 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 

- Pintura e Afrescos: não era comum 

pinturas em telas transportáveis, o 

grande legado romano foram os 

afrescos; 

 

- Os afrescos faziam parte da 

decoração. Os painéis eram dispostos 

em conjunto imitando painéis de 

mármore; 

 

- Retratavam paisagens da natureza, 

cenas  mitológicas e arquitetônicas. 

Não compunham necessariamente 

uma unidade, eram dispostas 

aleatoriamente com ilusão de serem 

vistas através de janelas; 

 

- O retrato humano também era 

representados na pintura sobre placas 

de vidro, madeira ou papel; 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Retrato de um menino, Séc. II d. C, h=33cm. 



CIVILIZAÇÃO ROMANA 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Sala de Íxion, Casa dos Vetti, Pompéia, 63-70 d. C 



MOBILIÁRIO ROMANO 

Características: 

- Muito parecido com o mobiliário grego. 

As cadeiras bastante semelhante, 

contudo, há ornamentos típicos da 

cultura de Roma (leão usado nos 

combates contra os gladiadores); 

 

- Desenvolveu-se um estilo mais 

característico principalmente nos 

tronos, pela necessidade romana de 

mostrar o seu poder. 

Até mesmo as cadeiras da população 

em geral se pareciam com tronos; 

 

- Materiais nobres como bronze e 

mármore. Aparência pesada, maciça e 

luxuosa. 

Trono romano com patas de leão. 

Cadeira Romana 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 



MOBILIÁRIO ROMANO 

Características: 

- Os sofás romanos pareciam camas e eram mais 

elevados e com apoio para os pés. Alguns elementos 

que influenciariam o mobiliário barroco e 

renascentista, como o anjo e o uso de cariátides; 

- Mesa  e bancos de três pés feito em madeira ou 

mármore apoiado sobre uma base de mármore 

entalhado. As curvas foram aparecendo suavemente 

nas pernas e pés de alguns dos móveis, não 

excluindo porém, os típicos pés em colunas retas e 

torneadas características deste período; 

 

Mesa de jardim – estrutura de bronze e 

tampo de mármore. 

Cama romana com apoio para pés. 
Mesa e banco com tampo de mármore apoiado em três pés 

CIVILIZAÇÃO ROMANA 
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