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O que foi a Idade Média?
O nome Idade Média indica que esse foi um período intermediário entre a Antiguidade
e a Era Moderna. Esse período tem início logo após o declínio do Império Romano. Dois
fatores contribuíram para isso:

As invasões bárbaras: os bárbaros eram povos germânicos que habitavam as fronteiras
romanas mas não eram considerados romanos nem falavam o latim. Após várias
guerras civis eles conseguiram dominar grande parte das cidades romanas. Os
principais povos eram os visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, francos, suevos e
turíngios.

Difusão do Cristianismo: em meio a tanta desordem econômica e social, a Igreja foi a
única instituição que conseguiu se manter firme. Dessa forma, passou a exercer
importante papel em diversos setores da vida medieval, servindo como instrumento de
unificação, diante da fragmentação política da sociedade feudal.
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Arte Românica

A Arte Românica corresponde à arte produzida sobre as ruínas das

cidades romanas que agora faziam parte do Império Romano do

Ocidente, com sede em Roma (daí o nome Românico).

Hoje em dia abrange outros países como Itália, França, Alemanha,

Inglaterra e Espanha. Predominou entre os séculos XI e XII (não

deve ser confundida com Arte Paleocristã, ou seja, do início do

cristianismo).
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Quais suas características?

É uma arte rural e arquitetônica. Em cada região apresenta 

características diferentes. Também  trata-se de uma arte didática que 

tem por objetivo a educação religiosa das pessoas por meio das imagens 

e da arquitetura. Como a maioria era analfabeta, prevalecem na arte o 

simbolismo e a expressão com base no realismo. 

Vamos conhecer agora um pouco dessa arte:
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Com as oficinas de arte da corte de Carlos Magnos, a cultura greco-romana

foi redescoberta. Na arquitetura isso levou a criação de um novo estilo para

construção das igrejas: o estilo românico. Esse nome foi designado para as

obras arquitetônicas do fim dos séculos XI e XII, na Europa, cuja estrutura

semelhante à das construções dos antigos romanos.
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Os construtores românicos ergueram

edifícios com funções distintas:

igrejas para os fiéis

castelos para os senhores feudais.

mosteiros para os monges e abades

Vamos conhecer cada um deles:
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A Igreja, conhecida como Fortaleza de Deus, era de grande proporção graças ao legado 

romano dos arcos e abóboda de berço e de arestas.

As características mais significativas da arquitetura são:

1. Abóbadas (o teto formado por arcos) em substituição ao telhado das basílicas.

2. Pilares (colunas) maciços e paredes espessas sustentadas por contrafortes (colunas 

externas).

3. Aberturas raras e estreitas usadas como janelas.

4. Torres, que aparecem no cruzamento das naves (espaço de circulação) ou na fachada.

Essas características não aparecem ao mesmo tempo em todas as Igrejas. Em cada região 

vamos encontrar semelhanças específicas.Vejamos alguns exemplos:
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A Igreja de São Pedro de Rates,

também referida como Igreja

Românica de Rates, localiza-se em

São Pedro de Rates, Porto, Portugal.

As colunas externas servem como

contrafortes (paredes de reforço).
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No interior da Igreja de São Pedro de
Rates percebemos como a
iluminação era fraca e quase não
tinha janelas.

Uma teoria é de que, como uma
“fortaleza”, a igreja deveria proteger
os fiéis do mundo externo, ruim e
perigoso. Dentro da Igreja se
sentiriam protegidos por Deus.
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O Mosteiro de São Pedro de Cete,

também conhecido como Igreja de São

Pedro de Cete ou Igreja Paroquial do

Mosteiro de Cete localiza-se em Cete,

na cidade de Paredes, Portugal.

Construída no século X.
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Alemanha: Abadía de Santa Maria Laach

França: Basílica de San Sernin
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Catedral de Pisa, Pisa, Itália

Inglaterra: Catedral de Durhan
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No feudalismo medieval europeu, o castelo era o cerne da vida econômica, social

e política. As batalhas e conflitos durante o período medieval eram frequentes, em

razão das vinganças entre os senhores feudais e por ataques de outras

civilizações.

A principal função desses castelos era a segurança da família do senhor feudal, da

nobreza e dos camponeses. Eles constituíam enormes fortes, feitos com imensas

muralhas, torres, fossos, calabouços e pontes levadiças. Eram construídos em

terrenos elevados, o que facilitava a defesa contra ataques externos.
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Castelo de Almourol século XII, Portugal.
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Os mosteiros eram os mais 

importantes núcleos culturais.   

Eram construções rodeadas 

de altos muros, com um vasto 

pátio interno. 

Lugares apropriados à 

meditação e serviam de abrigo 

aos viajantes, pobres e 

peregrinos.

Mosteiros

Mosteiro de Santa Maria de Ripoll – Comarca de Ripollès, Gerunda, Itália.
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Igrejas

O caminho de Santiago é talvez o mais famoso trajeto ainda feito 
hoje em dia por fiéis. São diferentes rotas, passando por diversas 
cidades e visitando várias catedrais românicas, até chegar em 
Santiago de Compostela, na Espanha

Em vista da religiosidade
do momento histórico e do
papel da Igreja como
protagonista em todos os
âmbitos da sociedade e da
cultura, destacam-se os
templos.
Foram construídos para
atender a necessidade de
acolher peregrinos que
viajavam para visitar as
santas relíquias.
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Embora a pintura e a  

escultura tenham tido  amplo
desenvolvimento, ficaram
subordinadas à arquitetura.

Esculturas em capitéis da Catedral de Pisa
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Pintura
A pintura românica desenvolveu-se nas grandes decorações murais, por meio da técnica do

afresco. Esta tinha como modelo as ilustrações dos livros religiosos. Devido a isso não houve

representações de assuntos profanos (não religiosos) como paisagens, animais, pessoas em suas

atividades diárias. Suas características essenciais foram a deformação que traduzia os sentimentos

religiosos e a interpretação mística que o artista fazia da realidade. O colorismo realizou-se no

emprego de cores chapadas sem preocupação com meios tons ou jogos de luz e sombra, pois não

havia intenção de imitar a natureza.



Iluminuras

Como a maioria da população  
era analfabeta, as Iluminuras,  

livros em miniatura,  
foram um meio muito  

importante de

difusão do cristianismo.
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Agora pensem e 
respondam...

Relembre algumas informações sobre a arte  românica e explique o porquê 
do nome “romanico”, que designa as obras arquitetônicas do fim dos séculos 
XI e XII, na Europa.

R – O nome vem do fato dessa arquitetura ter sofrido a influência da arquitetura 
romana.

A pintura românica expressou-se principalmente na forma de murais. O que, na 
arte românica, favoreceu isso?

R – Isso foi favorecido pelas características da arquitetura românica: grandes abóbodas 
e espessas paredes laterais com poucas aberturas, que criavam amplas superfícies. 
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A ARTE  GÓTICA

A Idade Média foi um dos períodos mais longos da

História: durou cerca de dez séculos. Iniciou-se no

ano de 476, com a ocupação de Roma pelos

bárbaros, e teve fim em 1453, quando ocorreram

dois fatos importantes: a tomada de Constantinopla

pelos mulçumanos e o fim da Guerra dos Cem

Anos, entre França e Inglaterra.

O estilo coincide com o crescimento das cidades

rurais e o surgimento das universidades. As grandes

catedrais substituíram os mosteiros e igrejas.

Catedral de Saint-Denis – França

A primeira catedralgótica
(1440)
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Arquitetura Gótica 
Principais características :

- Presença de sustentação estrutural através de 

arcobotantes (suportes construídos na parte de 

fora da construção).

- Presença de abóbadas e arcos com formato 

ogival.

- Planta arquitetônica com formato de cruz 

latina.

- Presença de vitrais com temas religiosos nas 

catedrais. A iluminação era obtida com a 

presença de grandes janelas.

- Presença de torres pontiagudas e esguias. A 

verticalidade está ligada a concepção teológica de 

que o homem está em busca do contato com 

Deus.
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Abadia de
Westminster  
Inglaterra - 1050

abóbadas e arcos 

com formato ogival.
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O sentido ascensional das  
catedrais é reforçado no  

interior com os

jogos de luz
originados pelos

Vitrais.

SUBSTITUEM A  
PINTURA MURAL  

COM CENAS E  
NARRAÇÕES DE

PASSAGENS  
BÍBLICAS.

26



As catedrais góticas são muito mais altas do  
que as fortalezas românicas.

COMPARE
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Catedral de Notre Dame de Paris  
França (1163-1345)

Catedral de Notre Dame de Chartres
França (1193-1250)



Catedral de São Vito
(1344-1929)

Praga-República Tcheca
Catedral de Colônia
–Alemanha (1248-1880)
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A escultura do peíodo gótico estava associada à arquitetura. Por influência do

humanismo, na escultura nota-se a introdução de uma nova tendência naturalista e

humanizada com profundo conhecimento anatômico.

Escultura
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Gárgulas
São estátuas em forma de pássaros monstruosos que  

eram esculpidos para disfarçar os canos por onde  

escoava água de chuva dos telhados, chamados de  

gárgulas.



Pintura
A pintura gótica desenvolveu-se
nos séc. XIII e XIV e início do
séc. XV, quando começou a
anunciar o Renascimento através
de suas novas características. A
principal delas foi o realismo: os
artistas procuravam pintar as
figuras da forma mais fiel
possível ao que viam.

Retiro de São Joaquim entre os pastores (1304-1306), de Giotto –
200cm x 185cm. Afresco da Capela dos Scrovegni, Pádua
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Quadro central do políptico. Retábulo do Cordeiro: 

Adoração do Cordeiro Místico (1426-1432), de Jan Van 

Eyck – 135 cm x 236 cm. Catedral de São Bavão, Gand.

O Casal Arnolfini (1434), de Jan Van Eyck. 82 cm x 59,5 

cm. National Galery, Londres.  
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Hora de pensar um 

pouco...

A arquitetura gótica transmite uma sensação de amplitude e 
leveza. Isso é conseguido com a combinação de que elementos 
arquitetônicos?

R- Arcos ogivais, pilares, paredes altas e cheias de vitrais. 
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2 – Sabemos que a Arte Românica cresceu devido a fé cristã e que, portanto, tinha um caráter 

religioso. Em relação às semelhanças e diferenças da Arte Gótica com a Arte Românica, analise e 

julgue os itens abaixo com (C) CERTOS ou (E) ERRADOS:

1. (    ) A Arte Gótica também surge da espiritualidade cristã.

2. (    ) A arquitetura é o elemento mais importante do estilo Gótico.
3. (    ) Sua escultura esta associada diretamente à arquitetura.

4. (    ) O vitral é outro elemento pictórico da arte Gótica.

1. O mosaico é uma arte criada a partir de cacos cerâmicos, pedras ou metais nobres, substituindo

as pinturas. A deformação existente era justificada pela elevação espiritual, importância das

pessoas representadas e proibição da igreja em relação à semelhança do desenho com o ser

humano. Assinale a alternativa em que encontramos o estilo artístico que usou o mosaico como

forma de expressão:
a) ( ) Arte Bizantina

b) ( ) Arte Românica

c) ( ) Arte Pré-histórica

d) ( ) Arte Gótica

e) ( ) Todos os períodos artísticos utilizaram mosaicos
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ARTE CRISTÃ PRIMITIVA E MEDIEVAL:

ARTE BIZANTINA;

ARTE ROMÂNICA  E;

ARTE GÓTICA.



ARQUITETURA RENASCENTISTA:

• CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS OBRAS.

ESCULTURA RENASCENTISTA:

• CARACTERÍSTICAS, PRINCIPAIS OBRAS E ARTISTAS.
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ARQUITETURA

E

ESCULTURA  RENASCENTISTA



O RENASCIMENTO

Definição: Movimento intelectual, artístico e literário, ocorrido na Europa especialmente na
Itália nos século XV e XVI, cujo a denominação é uma referência ao pensamento greco-romano
e serviu de fundamentação para a transição entre a Idade Média e a Moderna
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FATOR: AS CRUZADAS

Os movimentos cruzadistas foram os principais fatores  responsáveis pelo Renascimento.
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Antes das cruzadas a produção era de  
subsistência, ou seja, o que se era  produzido era 

para o consumo do próprio  feudo.

Após as Cruzadas houve o renascimento  do comércio 
fazendo surgir as feiras  medievais ou cidades feiras 

(conhecidas  como burgos). A venda dos produtos fez  
surgir uma nova classe social, a burguesia.

Primeiras mudanças ocorridas em  
decorrência das cruzadas
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Condições favoráveis para o Renascimento na Itália.
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CARACTERÍSTICAS DO RENASCIMENTO
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Características do Renascimento - Síntese
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Agora vamos comparar a arquitetura medieval com a arquitetura renascentista.

ARQUITETURA

Catedral de S. Pedro: Arte Renascentista

MEDIEVAL RENASCENTISTA

Características da Arquitetura Gótica
Verticalidade das construções. Torres pontiagudas 

e esguias. Grande ornamentação. Paredes mais 
finas e leves.

As principais características da arquitetura 
renascentista são: Retomada dos modelos 
clássicos. Visão humanista e racionalista. 

Uso da matemática e da geometria.
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