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Capítulo 4 – Arte Romana (Graça Proença. Descobrindo a História da Arte.)  

● 1ª  Atividade prática do 4º período – Composição Artística com Arcos 

 

 
https://www.todamateria.com.br/arte-romana/ 

https://www.infoescola.com/artes/arte-romana/   

 

A arte romana herdou forte inspiração dos etruscos, especialmente no que diz respeito à arquitetura e ao urbanismo. 

Além disso, os romanos apreciavam, consideravelmente, a arte grega a ponto de importarem e realizarem inúmeras cópias. No 

entanto, a arte romana não pode ser analisada somente de acordo com a arte grega, pois expressa diferenças nas suas intenções 

e qualidades. Uma das áreas mais significativas da arte romana é a arquitetura, que é amplamente conhecida por seus arcos e 

suas abóbadas. 
Disponível em: https://www.infoescola.com/artes/arte-romana/. Acesso em: 8 out. 2021. (Adaptado).  

 

1ª Atividade prática – Composição com Arcos 

No papel Canson A4, elabore uma composição artística (desenho), registrando pontos turísticos que possuem arcos e outros 
elementos da arte romana. 

 

Material sugerido: papel Canson A4. 

 

Técnica utilizada: pintura com lápis de cor, canetinhas e tintas (se o aluno tiver disponível em casa). 

 

Veja alguns exemplos: 

   

Arcos da Lapa Coliseu Ponte Juscelino Kubitschek 

 

 
 

 

I. Leitura(s)

II. Indicação de videoaula(s) e/ou podcast(s)
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 Matutino 
 Vespertino 

 

https://www.todamateria.com.br/arte-romana/
https://www.infoescola.com/artes/arte-romana/
https://www.infoescola.com/historia/etruscos/
https://www.infoescola.com/artes/arte-grega/
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As datas para a entrega serão estipuladas e agendadas pelo professor. 

 

O trabalho deverá ser apresentado em sala on-line e/ou encaminhado para o e-mail dos professores. 

 
Professor Unidades e-mail 

Bianca Cruz 910 Norte/912 Sul bianca.cruz@sigmadf.com.br 

Adriana Prado Águas Claras/912 Sul adriana.prado@sigmadf.com.br 

Lysianne Autran Águas Claras/912 Sul lysianne.louise@sigmadf.com.br 

Luiz Alcantara 606 Norte/912 Sul luiz.junior@sigmadf.com.br 

Milena Azevedo 912 Sul milena.azevedo@sigmadf.com.br 

 
 

Informações teóricas sobre a 1ª Atividade do 4º período 

 

A Arte Romana 

A fundação de Roma está cercada de lendas e mitos. Tradicionalmente, considera-se que a formação cultural do povo 

romano sofreu forte influência de gregos e etruscos. 

Os romanos receberam dos etruscos a ideia de que a arte deve expressar a realidade vivida. Dos gregos, herdaram a 

visão de que a arte deve expressar um ideal de beleza. 

 

A arquitetura 

O arco foi importante recurso de arquitetura que os romanos conheceram com os etruscos e empregaram em muitas de 

suas obras. O arco permitiu ampliar o vão entre as colunas, pois nele as tensões têm distribuição mais homogênea. O 

conhecimento dos romanos sobre o arco e sobre a construção de abóbadas possibilitou-lhes criar amplos espaços internos, 

livres de colunas. O Panteão é o melhor exemplo dessa diferença da arquitetura romana em relação à grega. 

Com o emprego de arcos e abóbadas, os romanos construíram amplos edifícios, sobretudo anfiteatros, para abrigar 

muitas pessoas. Os anfiteatros foram importantes também para as lutas dos gladiadores, espetáculo popular e que podia ser 

apreciado de todos os ângulos. 
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