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 COMPREENDER A ARTE 
ROMANA POR MEIO DA 
ANÁLISE DA ARQUITETURA, 
PINTURA E ESCULTURA E 
ENTENDER A RELAÇÃO DE 
HERANÇAS CULTURAIS DAS 
ANTIGAS CIVILIZAÇÕES 
CLÁSSICAS.



 A arte romana, referente à época
artística do Império romano do ocidente,
foi muito influenciada pela cultura da
Grécia antiga e estende-se do século VIII
a.C ao século IV d.C. difundindo-se por
diversas expressões artísticas desde a
construção de diversas tipologias de
edifícios públicos, pintura afresco à
escultura, etc.
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As construção eram de cinco espécies, de acordo com as
funções:

1) Religião
2) Comércio e civismo
3) Higiene
4) Divertimentos
5) Monumentos decorativos

4



Pouco se conhece deles. Os mais conhecidos são o templo de
Júpiter , o de Saturno, o da Concórdia e o de César. O Panteão,
construído em Roma durante o reinado do Imperador Adriano
foi planejado para reunir a grande variedade de deuses
existentes em todo o Império, esse templo romano, com sua
planta circular fechada por uma cúpula, cria um local isolado
do exterior onde o povo se reunia para o culto.
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A princípio destinada a operações comerciais e a atos
judiciários, a “BASÍLICA” servia para reuniões da bolsa, para
tribunal e leitura de editos. Mais tarde, já com o Cristianismo,
passou a designar uma igreja com certos privilégios. A basílica
apresenta uma característica inconfundível: a planta retangular,
(de quatro a cinco mil metros) dividida em várias colunatas.
Para citar uma, a basílica Julia, iniciada no governo de Júlio
César, foi concluída no Império de Otávio Augusto.
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Constituídas de ginásio, piscina, pórticos e jardins, as
termas eram o centro social de Roma. As mais famosas
são as termas de Caracala que, além de casas de banho,
eram centro de reuniões sociais e esportes.
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1Aquedutos da época romana1.
1Água Ápia
1.2Ânio Velho
1.3Água Alexandrina
1.4Água Márcia
1.5Água Tépula
1.6Água Júlia
1.7Água Virgem
1.8Água Alsietina
1.9Ânio Novo e Água Cláudia
1.10Água Trajana
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 Arco de Triunfo: pórtico monumental feito em homenagem aos
imperadores e generais vitoriosos. O mais famoso deles é o arco de Tito,
todo em mármore, construído no Fórum Romano para comemorar a
tomada de Jerusalém.

Coluna Triunfal: a mais famosa é a coluna de Trajano, com seu
característico friso em espiral que possui a narrativa histórica dos feitos
do Imperador em baixos-relevos no fuste. Foi erguida por ordem do
Senado para comemorar a vitória de Trajano sobre os dácios e os partos.

27



28



29

No monumento, há os 
nomes das batalhas 

vencidas por Napoleão 
e também dos 558 
generais franceses, 

além do túmulo 
do Soldado 

Desconhecido de 1920 
em sua base.
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