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• 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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Projetos e assentamentos segundo 
um traçado de ruas regulares e 

espaços públicos e privados bem 
definidos – nítida separação de 

áreas habitacionais.

Agora – atividades públicas –
reuniões, comércio, festas... 
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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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• 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. 
•Os edifícios públicos também têm importância arquitetônica e refletem as 
transformações políticas vividas pelas principais cidades gregas, como Atenas.

• 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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O que mais sobressai da arquitetura grega é:

A ordem (a que cada edifício pertence);
A harmonia das suas proporções: os edifícios não são excessivamente grandes; são
construídos à dimensão humana;
O equilíbrio do conjunto apesar da natureza geométrica da planta;
A delicadeza da decoração: presente no canelado das colunas, no adorno dos capitéis,
nos relevos dos frisos e do frontão, assim como na utilização de cores garridas que dão
luz, brilho e alegria ao conjunto.
Ginásios, edifícios destinados à cultura física – culto ao corpo .(Olimpíadas:
Realizavam-se em Olímpia, cada 4 anos, em honra a Zeus. Os primeiros jogos
começaram em 776 a.C. As festas olímpicas serviam de base para marcar o tempo).
Praça - Ágora -onde os gregos se reuniam para discutir os mais variados assuntos,
entre eles; filosofia – democracia.
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Teatro de Epidauro, construído, no séc. 
IV a.C., ao ar livre, composto por 55 
degraus divididos em duas ordens 

A tragédia e a comédia. 

Ésquilo e Sófocles são os dramaturgos

de maior importância desta época. A

ação, diversos personagens e temas

cotidianos foram representados nos

teatros gregos desta época.
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