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A influência da cultura greco-romana 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, capítulos 7 e 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é levar o aluno a compreender como a cultura greco- 

-romana influenciou a cultura ocidental, destacando a importância de conhecer e interpretar o 

passado para melhor compreender o tempo presente. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender alguns dos principais aspectos da cultura greco-romana. 

• Compreender a influência greco-romana na nossa cultura. 
 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

O Ocidente clássico: aspectos da 
cultura na Grécia e em Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade clássica, seu alcance e limite na 
tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A influência da cultura greco-romana 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: dispostos em semicírculo para que seja realizada uma roda de conversa, virados para a lousa 

(esse tipo de organização contribui para o desenvolvimento da educação participativa e concentração dos alunos em sala 

de aula) 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha, computador, projetor, vídeo 

(disponível na internet) Donald no País da Matemágica (Walt Disney, EUA, 1959, 27min) 

 
Aula expositiva: Conhecendo a cultura greco-romana (45 minutos) 

Inicie a aula explicando aos alunos a importância de conhecer a história e a cultura da Grécia 

e da Roma antigas. Mencione que os povos dessas duas sociedades deixaram um legado cultural que 

influencia várias áreas até hoje, entre elas a Filosofia, as artes plásticas, a arquitetura, o teatro, o 

esporte, a política e o direito. 
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A cultura dos gregos antigos influenciou diversos povos, principalmente os romanos, que, ao 

se apropriar de elementos da cultura grega, adaptaram-nos a sua realidade e os difundiram pelos 

territórios que conquistaram. A cultura grega, considerada uma das principais influências da cultura 

ocidental, abrange a educação, a religião, o esporte (por exemplo, os Jogos Olímpicos), a ciência e as 

artes. 

Explique que os gregos imprimiram em sua arte valores humanos e religiosos, buscando a 

ordem, a harmonia e o equilíbrio. É possível encontrar esses detalhes, por exemplo, nas esculturas, 

através das quais os artistas buscavam retratar o corpo humano com perfeição, o que influenciaria 

artistas de tempos posteriores, como os renascentistas. Na arquitetura também podemos encontrar a 

busca desse equilíbrio, que pode ser bem exemplificado com a ajuda de um trecho do curta-metragem 

de animação Donald no País da Matemágica, especificamente os treze primeiros minutos da produção, 

que, ao tratar da Regra de Ouro, explicam a questão da proporção e do equilíbrio nas artes.  

Finalize a aula solicitando aos alunos, como tarefa para casa, que escrevam uma breve redação 

com base no que foi discutido em sala de aula sobre a influência da cultura grega sobre a nossa cultura. 

Os textos serão apresentados na aula seguinte. 

 

Aula 2 – O legado greco-romano 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizados em duplas e de modo que estejam de frente para a 

lousa e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis, borracha, folhas de papel sulfite, canetas 

coloridas 

 

Atividade 1: Apresentação dos textos (15 minutos) 

Comece a aula pedindo aos alunos que apresentem os textos que desenvolveram em casa. 

Administre o tempo de cada apresentação de modo que todos possam apresentar sua produção. É 

importante incentivar os alunos a apresentarem para os colegas o que escreveram. Tal atividade 

estimula e contribui para a organização das ideias e aprimora a oratória. 

Aula expositiva: O legado da Grécia e de Roma (20 minutos) 

Finalize a parte expositiva da aula comentando com os alunos que a arte grega constituiu a 

base para a arte do Ocidente e que foi assimilada em larga escala pelos romanos, que a transmitiram 

para civilizações posteriores com seu legado, que abrange as áreas do direito, governo e linguagem. 
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Por fim, destaque a democracia, uma forma de governo que surgiu por volta do século V a.C. 

em Atenas e que influenciou grande parte do mundo atual. A democracia ateniense transformou a 

política, acabando com a autoridade de um governante único e permitindo àqueles que fossem 

considerados cidadãos (embora em número reduzido no conjunto da população da cidade) 

participassem das decisões políticas, por exemplo. É importante mencionar aos alunos o caráter 

excludente da democracia ateniense. 

Assim, importa entender que a noção de democracia que temos hoje é diferente da noção dos 

gregos antigos, pois o conceito e a prática da democracia sofreram transformações no decorrer do 

tempo, chegando à forma como a conhecemos hoje e que ainda precisa ser aprimorada pela ação dos 

sujeitos históricos do tempo presente. 

Por outro lado, temos também o legado romano, que, igualmente, atravessou os tempos e 

continua influenciando a sociedade ocidental em diversos campos e de diversas maneiras. No período da 

Roma antiga foram instituídas as bases do direito tal qual temos hoje, sendo parte da cultura e da tradição 

ocidentais. Além disso, ainda utilizamos, por exemplo, os algarismos romanos na contagem dos séculos. 

Atividade 2: Contando com os números romanos (10 minutos) 

Pergunte aos alunos se eles se lembram do significado de todos os algarismos romanos. 

Provavelmente, eles saberão utilizar os números mais baixos. Peça-lhes que, em duplas, identifiquem 

os algarismos romanos abaixo (a atividade poderá ser feita no caderno ou em folhas de papel sulfite 

entregues pelo professor): 

I – V – X – L – C – D – M  

Depois de identificados os números, peça aos alunos que escrevam os números abaixo 

utilizando os algarismos romanos.  

18 – 49 – 55 – 264 – 520 – 1 003   

Respostas:  

• Primeira atividade: I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1 000. 

• Segunda atividade: 18 = XVIII (10 + 5 + 3); 49 = XLIX (50 – 10 + 10 – 1); 55 = LV (50 + 5); 264 = 

CCLXIV (100 + 100 + 50 + 10 + 5 – 1); 520 = DXX (500 + 10 + 10); 1 003 = MIII (1000 + 3). 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento coletivo e individual de cada 

um dos alunos e o texto produzido em uma das aulas como uma forma de síntese do que foi discutido 

e construído coletivamente. O exercício relacionado aos números também pode ser utilizado como 

forma de aferir o processo de aprendizagem pelo desenvolvimento da atividade em duplas e pelo 

contato com a disciplina de Matemática. 
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Em um primeiro momento, espera-se que os alunos apresentem no texto que produziram as 

informações necessárias, contribuindo dessa forma para a construção da aprendizagem. Em um 

segundo momento, é esperado que os alunos saibam compreender como a cultura greco-romana 

influenciou a nossa cultura e ainda está presente nas sociedades ocidentais. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Mencione três áreas da nossa cultura que foram influenciadas pela cultura greco-romana.  

2. De forma resumida, explique por que a cultura grega é considerada uma das principais bases da 
cultura do mundo ocidental moderno. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos mencionem três das seguintes áreas: Filosofia, artes plásticas, arquitetura, 
teatro, esporte, política e Direito. 

2. Nesta resposta, é interessante que os alunos expliquem que a cultura grega antiga exerceu grande 
influência sobre diversos povos, principalmente os romanos, que, ao entrarem em contato com 
essa cultura, adaptaram-na e a difundiram por todos os seus domínios. 

 


