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A ARTE PRIMITIVA CRISTÃ E SUAS CARACTERISTICAS ;

ARTE BIZANTINA, ROMÂNICA, GÓTICA SEUS ASPECTOS E CARACTERÍTICAS.
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Vamos pensar um pouco...

Em que cidade você mora?

Como é a paisagem desse lugar?

Qual é a memória? cartão-postal criado por estudante

(1984).

As perguntas nos levam a indagar sobre a nossa história, sobre memória de nossa

cidade, de nossa sociedade. Assim como em outros lugares e em outros tempos,

parte da memória pode estar nas construções arquitetônicas, que são verdadeiros

documentos históricos.

Agora pense em uma construção arquitetônica que, no seu entender, guarde

memórias importantes para você e que conte um pouco da história de sua cidade.
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Depois de fazer essa reflexão, vamos aprofundar o nosso estudo,
conhecendo a arte cristã primitiva e a arte da idade média
(período que se localiza entre as civilizações antigas e o período
conhecido como Moderno).

Enquanto os romanos desenvolviam uma arte colossal e
espalhavam seu estilo por toda a Europa e parte da Ásia, os
cristãos (pessoas de várias origens e unidas pela fé em Jesus
Cristo) começaram a criar uma arte retratada em pinturas de
catacumbas: A arte cristã primitiva.
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Os primeiros tempos da 
arte cristã e bizantina
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Após a morte de Jesus Cristo, seus discípulos

passaram a divulgar seus ensinamentos pela

Judéia (província romana onde Jesus Cristo

viveu e morreu)e depois por várias regiões do

Império Romano.

Por causa dessa divulgação os cristãos de

Roma foram muito perseguidos e mortos.

Muitos deles foram enterrados em galerias

subterrâneas, denominadas catacumbas. Os

mártires eram sepultados em locais maiores,

que passaram a receber em seu teto e em suas

paredes as primeiras manifestações da pintura

cristã . Capela grega das catacumbas de Priscila, em Roma 
(século II)

A arte cristão primitiva
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CATACUMBAS DE SÃO CALIXTO, ROMA
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As pinturas  da arte primitiva cristã limitavam-se, inicialmente a 

representações dos símbolos cristãos:
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As pinturas cristãs com o tempo foram

evoluindo e começaram a aparecer cenas do

Antigo e do Novo Testamento, embora o tema

predileto fosse a figura de Jesus Cristo, o

Redentor, representado como o Bom Pastor.

Notadamente, a arte cristã primitiva não era

executada por grandes artistas, mas por

homens do povo, convertidos à nova religião.

Daí sua forma rude, ás vezes grosseira, mas

muito simples.

Bom Pastor. Pintura mural das catacumbas de 

Priscila, em Roma (século II)
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Com a diminuição das perseguições aos cristãos, em 313, o Imperador Constantino permitiu

que o cristianismo fosse livremente professado e converteu-se à religião cristã. Dessa forma

o cristianismo expandiu-se e em 391, o Imperador Teodósio oficializou-o como a religião do

império.

Começaram ,então, a surgir os primeiros templos cristãos que mantiveram as características

da construção romana (basílicas), com amplos espaços e paredes ornamentadas de pinturas

e mosaicos que ensinavam os mistérios da fé aos novos cristãos.

Basílica de Santa 
Sabina, em Roma

(422-432).
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A Arte Cristã Primitiva ganhou força a partir do ano 390 d.C, após o 

reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Estado romano. 

Assinale a alternativa que não apresenta uma característica da arte cristã 

primitiva.

a) (     ) É a arte que surge nas catacumbas.

b) (     ) É executada por pessoas que não eram grandes artistas.

c) (     ) É executada principalmente nas catedrais com a presença de 

vitrais com temas religiosos.

d) (     ) É realizada por pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus 

Cristo.

e) (     ) As pinturas cristãs com o tempo foram evoluindo e começaram a 
aparecer cenas do Antigo e do Novo Testamento

Vamos pensar um 

pouco...

X
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Por volta do século IV, começou a invasão dos

povos bárbaros, fato que levou Constantino a

transferir a capital do Império para Bizâncio,

cidade grega, depois batizada de

Constantinopla.

A mudança da capital foi um golpe para a já

enfraquecida Roma; facilitou a formação dos

Reinos Bárbaros e possibilitou o aparecimento

do primeiro estilo de arte cristã - Arte

Bizantina.

Arte Bizantina
Arte produzida na antiga cidade de Bizâncio (Constantinopla) capital do 

Império Romano do Oriente.
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A arte bizantina está dirigida pela

religião; ao clero cabia, além das

suas funções, organizar as artes,

tornando os artistas meros

executores.

Devido a sua localização na

Constantinopla, as produções

artísticas desse período sofreu

influências de Roma, Grécia e

do Oriente. A união de alguns

elementos dessa cultura formou

um estilo novo, rico na técnica e

na cor.
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A arte bizantina teve seu grande apogeu no século VI, durante o reinado do Imperador
Justiniano. Porém, logo sucedeu-se um período de crise chamado de Iconoclastia.
Constituía na destruição de qualquer imagem santa, devido ao conflito entre os
imperadores e o clero.

Imagens da esquerda para a direita: (a) Altar retábulo da capela "Jan van Arkel", Utrecht Catedral (Domkerk). Encontrado atrás de parede 

falsa de gesso durante as atividades de Restauração em 1919. Datada do século 15, apagado em 1572 durante as revoltas da Reforma

Protestante iconoclastas / Pepijntje / GNU Free Documentation License.  (b) Miniatura do 9 º século Chludov Saltério com cena de 

iconoclastia. Iconoclastas John Grammaticus e Anthony I de Constantinopla / autor desconhecido / domínio público.
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A principal inovação  

arquitetônica foi a construçãode
uma enorme cúpula central e  

outras menores ao seuredor.

Arquitetura
A arquitetura das igrejas recebeu maior atenção

da arte bizantina, pois era inspirada e guiada

pela religião. Elas eram planejadas sobre uma

base circular, octogonal ou quadrada com

imensas cúpulas, criando-se prédios enormes,

espaçosos e decorados.

Na arquitetura destacam-se os templos que, na

época de Constantino, eram cristãos. Em outras

palavras, as igrejas são o ponto alto da arte

bizantina.
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A principal inovação arquitetônica foi
a construção de uma enorme cúpula
central (cobertura, do teto da igreja, 

também chamada de domo. Tem um 
formato semiesférico, ou seja, metade 
de uma esfera) e outras menores ao  

seu redor.

Igreja de Santa Sofia (Sofia = Sabedoria), 
em Istambul, projetada pelos arquitetos 
Antêmio de Tralles e Isidoro de Mileto. 

Ela possui uma cúpula de 55 metros, 
apoiada em quatro arcos plenos.

Cúpula Arco pleno
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Constantinopla estava entre as rotas
comerciais entre a Ásia e a Europa
mediterrânea. E com o tempo o
Império Bizantino se expandiu e
passou a englobar outros territórios
espalhando também sua arte. Na
península Itálica, por exemplo,
conquistada pelos bizantinos,
desenvolveu-se na cidade de Ravena
um estilo próprio que mescla
elementos latinos e elementos
orientais.
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A Igreja de São Vital, em Ravena, é uma
importante igreja da arte bizantina que
sobreviveu intacta até hoje. Ela se destaca
por apresentar uma planta octogonal e
interior coberto por mosaicos e pinturas
bizantinas.
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Mosaicos

Visto que a técnica da  

pintura era considerada  
muito simples,

o mosaico foi a técnica  
preferida

para ornar as paredes das  
igrejas e palácios.
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O mosaico é expressão máxima da arte bizantina e não se destinava apenas a enfeitar as
paredes das igrejas e palácios, mas instruir os fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de
Cristo, dos profetas e dos vários imperadores.
As figuras humanas são imponentes e possuem olhos grandes. Outra característica dos
mosaicos e pinturas bizantinas são as auréolas colocadas sobre as figuras. Essa técnica
consistia em juntar pequenos pedaços de cerâmica formando uma “pintura”.
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Nos mosaicos utilizavam-se

revestimento com filetes de ouro 

que produziam um efeito 

luminoso.
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A pintura só aparece no final do
Império Bizantino, um pouco antes da
invasão turca. O Império já estava
enfraquecido e sem condições de
patrocinar murais em mosaico. Trata-
se, portanto, de uma pintura simples,
mural, porém muito simbólica. A
força dramática das expressões
humanas é o que vai influenciar o
estilo artístico medieval da arte gótica.

Pintura

Anastasis, afresco, Kariye Camii, 
Igreja do Salvador, Istambul
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O mosaico teve o seu apogeu na arte bizantina, mas ainda em nossos dias é 

uma forma artística amplamente usada. Observe: 

Mosaico feito com grãos
retratando o sociólogo Betinho
– Siron Franco.
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Sobre a Arte Bizantina, analise as assertivas abaixo.

I. O momento de esplendor da capital do Império Bizantino coincidiu 

historicamente com a oficialização do cristianismo. A partir daí, a arte cristã 

primitiva, que era popular e simples, foi substituída por uma arte cristã de 

caráter majestoso, que exprime poder e riqueza.

II. A arte bizantina tinha um objetivo: expressar a autoridade absoluta e sagrada 

do imperador, considerado o representante de Deus, com poderes temporais e 

espirituais.

III. Foi estabelecida uma série de convenções, tal qual como ocorrera na arte 

egípcia, como a frontalidade, por exemplo.

É correto o que se afirma em

A. I e II apenas

B. II e III apenas

C. I e III apenas

D. I, II e III resposta correta.

E. Apena a I está correta. 

Hora de pensar um 

pouco...

X
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