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-Arte realizada em Roma, principalmente após a morte de Jesus 

Cristo em 33 d.C. e antes da oficialização do Cristianismo.

-Encontros e reuniões em catacumbas.

-Catacumbas – formadas por grandes túneis com paredes cavadas 

(lóculos) para abrigar os cadáveres, pequenos cubículos com 

afresco e mosaicos e as criptas que eram pequenas “igrejas” 

subterrâneas.

- Em 313 d.C – Constantino permitiu que o cristianismo fosse 

professado livremente.



Catacumba





Jesus Cristo e a imagem mais 

antiga de Maria e o Menino Jesus, 

séc. II



Cristo na figura do “O Bom Pastor”: 

imagem comum em várias catacumbas 

cristãs. 





Principais 

símbolos – Cruz, 

pomba, peixe, 

pão.

Símbolo preferido dos cristãos para 

representar Jesus: o peixe e o pão
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Pintura sobre reboco do século III nas Catacumbas Romanas. Representa uma mulher com os 

braços levantados em súplica e oração num cenário que sugere o paraíso. Sob a pintura, os 

lóculos, ou sepulturas escavadas na rocha



A Ressurreição de Lázaro -

Pintura sobre reboco, séc. III 

- Catacumba de São Pedro, 

Roma.

Noé na Arca - séc. III, 

Catacumba de São Pedro e 

São Marcellinus.



Após a morte de Jesus Cristo, seus discípulos passaram a divulgar
seus ensinamentos.

Num espaço de 249 anos, eles foram perseguidos mais de nove
vezes.

Em 395, o Imperador Teodósio dividiu em duas partes o imenso
território que dominava: O Império Romano do Ocidente e o Império
Romano do Oriente.

O Império Romano do Ocidente, que ficou com a capital em Roma,
sofreu sucessivas ondas de invasões bárbaras até cair
completamente em poder dos invasores, no ano de 476, data que
marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média.

Depois das invasões bárbaras, o Ocidente reorganiza-se em torno
de uma nova aristocracia. Mas enquanto esse processo se
desenvolve, as criações culturais caem a um nível muito inferior ao
alcançado pelas realizações da Antiguidade Clássica.

Obras e objetos pequenos

*



Miniatura de 

ícones (cerca de 

800)

Cruz Votiva 

(séc. VI)

Coroa de Ferro 

(séc. VI)



O Império Romano do Oriente, apesar das contínuas crises políticas que
sofreu, conseguiu manter sua unidade até 1453, quando os turcos tomaram
sua capital, Constantinopla. Quando teve início um novo período histórico: a
Idade Moderna.

A religião passa a ser monoteísta.

Constantinopla foi fundada em 330 d.C, no local onde ficava Bizâncio,
antiga colônia grega e hoje em dia, Istambul.

O termo bizantino, derivado de Bizâncio, passou a ser usado para nomear
as criações culturais de todo o Império do Oriente, e não só daquela cidade.

Sistema político, social e econômico – Feudalismo.

Divisão da Arte - Arte Bizantina, Arte Românica e Arte 
Gótica.
Objetivo da Arte

CATEQUIZAR

A maioria dos intelectuais e das pessoas alfabetizadas pertenciam a Igreja.

Não tem realidade visual – visão teocêntrica

Nus proibidos

Proporção,  harmonia,  equilíbrio e razão – desaparecem

Interesse exclusivo pela alma

A Arte servia a Igreja!
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Ícones – significa imagem.
Quadros com representações de figuras 
sagradas.
Fundo dourado;
Figuras frontais e chapadas;
Olhar fixo ou misericordioso;
Geralmente pinturas de cabeça e tórax.
Auréolas.
Obras: 
Nossa Senhora da Misericórdia Virgem de 
Vladimir, século VII
São Pedro, século VI.
São Miguel Arcanjo, século XIII
Santa Virgem da Paixão, século XVI)



Nossa Senhora da Misericórdia Virgem de 
Vladimir, século VII.
São Pedro, século. VI.



São Miguel Arcanjo, século XIII
Santa Virgem da Paixão, século XVI)



* Iluminuras, bíblia ilustrada ou ilustração 

medieval.



Exemplar iluminado mais 

antigo do Génesis, século 

V ou do início do VI e 

existem apenas alguns 

fólios.

http://medievalimago.org/wp-content/uploads/2014/01/q346.jpg
http://medievalimago.org/wp-content/uploads/2014/01/q346.jpg


David e seus músicos. Arras. 1175



Como poucas pessoas sabiam ler e escrever a Igreja recorria 

à pintura, a escultura, aos relevos para narrar histórias 

bíblicas. Este é o tímpano (área semicircular que fica logo 

abaixo dos arcos que arrematam o vão superior da porta).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Abadia_de_Saint-Pierre_de_Moissac_-_Portalada_Sud_de_Moissac.JPG


**Bizantina

Características:

*Arquitetura do 
século V até século 
X.

*Base circular, 
octogonal ou 
quadrada.

*Paredes grossas e 
poucas janelas 
(ambiente escuro)

*Uso de arquitrave.

*Grandes cúpulas.

*Decoradas com 
mosaicos.

* Românica

Realizações arquitetônicas do 

final dos séculos XI e XII.

Estrutura semelhante à das 

construções dos antigos 

romanos.

Paredes grossas com mosaicos.

Único portal para entrada.

Única nave.

Abóbada de Aresta.

Abóbada cilíndrica.

Arco romano ou arco pleno.

Poucas janelas.

Pilastra grega com detalhes

religiosos.

Ambiente escuro.

Mosaicos e afrescos nas

paredes.

Estátuas-colunas e relevos para

decorar e ilustrar.

Igrejas baixas.

Base em cruz.

•Gótica
 Século XII na 

França e se 
espalhou pela 
Europa até o Século 
XV.

 Gótico vem de 
“godos”.

 Três portais
 Rosácea
 Três naves
 Abóbada de 

Nervura
 Arco Ogival
 Paredes mais finas
 Várias janelas com 

vitral
 Altura elevada
 Pilastras finas
 Ambiente 

iluminado 
(colorido)

 Base retangular.







Estrutura de uma catedral gótica





Igreja de São Vital, em Ravena (526-547)



*Basílica de Santa Sofia 
– Istambul (532-537)

* 55 metros apoiada em quatro arcos.

* Pinturas para decorar paredes.

* Colunas decoradas.

*Mosaicos no chão de mármore.



*

Românico
Gótico



Identifique: igreja bizantina, românica e gótica e suas características.

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HVzatdD1fr1ooM&tbnid=HsVigBrCJKtDLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_g%C3%B3tica&ei=bTu1Ub3PIqeH0QH_sYDYCA&psig=AFQjCNGlajwZgmnebLImBShJ3PHisfxiPQ&ust=1370918125627617
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p4_AfXCLpUuzMM&tbnid=vV99Dp9lM0RtcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://projetoquartzoazul.blogspot.com/2011/09/arquitetura-da-igreja-e-uma-estreita.html&ei=aTy1Ue2xI8m40AGP4oCYBA&psig=AFQjCNGnBGKTUevZ1ZgOpdgqvzZgJBPnWA&ust=1370918359760696
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sieBwjCKW-RZiM&tbnid=dtvgmbGpyx_t9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://andanhos.blogs.sapo.pt/6756.html&ei=LD61Uc3GD-jC0AHu0ICgCg&psig=AFQjCNE5uYpaKTn2z5RnlFdD1EjXXn64DA&ust=1370918518130762


Catedral de Notre-Dame de Paris 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2aZvumCil75AAM&tbnid=o2dhyiFR__wdAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kahdi.blogspot.com/2010/07/resenha-o-corcunda-de-notre-dame.html&ei=3UG1Ud2nJ6uB0QGijYCgDA&psig=AFQjCNF6l0wPiSXw3dal5-T0YIzQJlFC4A&ust=1370919745658079
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ACDt-g11U-OyTM&tbnid=2oWq7TlZfW41XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://turismo.culturamix.com/agencias-de-turismo/catedral-de-notre-dame-de-paris&ei=_kG1Uai1MKSU0QH36oGABw&psig=AFQjCNF6l0wPiSXw3dal5-T0YIzQJlFC4A&ust=1370919745658079
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Uv0fufjZbw3bkM&tbnid=5MF9gYgr7CP8SM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.utaot.com/2012/12/03/the-gargoyles-of-notre-dame/&ei=lEK1UaeBD8zv0QHohIDoDA&psig=AFQjCNF6KykKGV3ccvrQmpGV0W8VNhyL5Q&ust=1370919956303254


Igreja da Sagrada Família -

Barcelona - Antoní Gaudí - Sua 

construção teve início em 1882 e até 

hoje continua inacabada.

A Arquitetura é 

gótica?

Não, construção 

eclética. 

http://2.bp.blogspot.com/-mgnpmp7SbPw/UFKR8LRTncI/AAAAAAAAAXI/ciGHNU2Koao/s1600/01-art-nouveau1.jpg


*Escultura gótica

*Traços fisionômicos 
ricamente 
trabalhados.

*Drapeados das 
roupas.

*A escultura 
enriquece a 
arquitetura

*Figuras alongadas.



**Bizantina

Características:

Convenções rígidas.

Figuras chapadas sem 
perspectiva, com 
pouco volume e sem 
movimento (são mais 
simétricas).

Frontalidade de frente 
determina:

Cristo e Maria 
comparados a reis e 
rainhas (sempre 
maiores na imagem) 
usando auréola.

Figuras humanas 
alongadas.

Olhar fixo no 
observador.

Os pés não tocam o 
chão – divindade.

Vestimentas clericais 
com belíssimos 
adornos.

Afrescos e mosaicos
decoravam as paredes 
das igrejas.

* Românica

* Pintura mural – decorações 
murais, por meio da 
técnica do afresco (uma 
camada de gesso e cal 
sobre uma superfície e 
depois aplicação de tinta 
no gesso ainda úmido).

* Tema: ilustrações de livros 
religiosos.

* Deformação – traduz os 
sentimentos religiosos e a 
interpretação mística que 
o artista fazia da 
realidade. Corpos 
desproporcionais.

* Colorismo – realizou-se no 
emprego de cores 
chapadas, isto é, 
uniformes, sem 
preocupação com meios-
tons ou jogos de luz e 
sombra, pois não havia a 
intenção de imitar a 
natureza.

* As esculturas eram para 
decorar as pilastras, na 
arquitetura.

• Gótica
• Período tardio do 

gótico.

• Inicia-se novamente 
um pouco de 
profundidade e 
preocupação com 
relação a proporção 
do corpo.

• Algum movimento 
nas figuras.

• Um pouco de 
realismo.

• Seres humanos de 
aparência comum.

• Inicia-se o 
humanismo que vai 
se firmar no 
Renascimento.

• Giotto di Bondone
(1270-1337)



*





http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a0Mjx4V8ct2-JM&tbnid=90o6zcxUBpwGTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tuitearte.es/justiniano-y-teodora-mosaico/&ei=n9R7U9qgAYmD8AHsx4CoDQ&bvm=bv.67229260,d.b2U&psig=AFQjCNE8YF-3dYxL8JoyxBy6Er2mExTg9g&ust=1400710649977948
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Giotto di 

Bondone, A 

Lamentação, 

Capella degli 

Scrovegni, 

1304-1306





*Giotto di Bondone (1270-1337)





*




