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Assunto: Atividades 3ª série – Artes Visuais – Andréia  

 
01. 

 
 

Catedral Notre-Dame de Reims, França. 
 

A catedral Notre-Dame de Reims dedicada à Virgem Maria, foi reconstruída várias vezes. Em 1211, o 
arcebispo Alberic de Humbert colocou a primeira pedra do novo edifício. O anterior foi destruído durante um 
incêndio terrível. Infelizmente, em 1481, o telhado pegou fogo durante o trabalho de construção. Uma ajuda real 
permitiu continuar o trabalho. Em agradecimento, decidiu-se que o telhado seria decorado com flor-de-lis. Elas 
foram removidas durante a Revolução Francesa, quando foi iniciada uma campanha de supressão de símbolos 
reais em edifícios. 

Durante a Grande Guerra, a catedral Notre-Dame de Reims foi internacionalmente bombardeada pelas tropas 
alemãs. Esta operação visava desmoralizar a população francesa pela destruição de um símbolo histórico. Ela foi 
atingida por um total de 300 projéteis. O trabalho de reconstrução começou em 1919, com muito financiamento 
privado. O edifício foi reformado. Vulneráveis ao fogo, o telhado e as vigas de carvalho foram substituídos por 
uma estrutura não inflamável. Ainda hoje a catedral está sendo restaurada. 

Disponível em: www.pariscityvision.com/pt/franca/champagne/catedral-reims Acesso em 07/09/2018. 
 
Considerando a catedral Notre-Dame de Reims e o fragmento de texto apresentado, julgue os itens a seguir. 
01. (   ) A catedral de Reims é especialmente conhecida por suas 2.303 estátuas. É um dos edifícios religiosos 

que apresenta a maior quantidade de estátuas do mundo. Uma delas é especialmente famosa - o Anjo 
Risonho, emblema da cidade de Reims. 

02. (   ) A catedral de Reims apresenta três entradas com arcos ogivais, três naves internas e três corredores 
compostos por abóbadas cilíndricas. 

03. (   ) A catedral de Reims apresenta alguns vitrais de Marc Chagall, nesse trabalho, ele consegue conjugar a 
modernidade do desenho e da composição às tonalidades dos vitrais medievais, influenciado pelas 
vanguardas modernas do século XX. 
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02. 

            
                                            Figura 1                                                        Figura 2 
 

Os estudiosos coincidem em afirmar que os antecedentes diretos dessa arquitetura encontram-se em Roma, que 
havia incorporado conceitos arquitetônicos do oriente, mas desenvolvendo-os e adaptando-os a uma maneira 
ocidental, produzindo assim uma linguagem própria com uma cúpula autosuportante, que descansa sobre um 
tambor cilíndrico, quadrado octogonal ou hexagonal que prefere as naves circulares, e as grandes cúpulas. Entre 
as figuras acima. Identifique a ilustração arquitetônica que apresenta a descrição acima. 

 
03. Agora complete o quadro colocando as principais características arquitetônicas referentes as duas imagens da 

questão anterior. 
 

 Figura 1 Figura 2 
Arquitetura do período?   
Formato da planta baixa?   
Tipo de Arco?   
Tipo(s) de Abóbada(s)?   
Quantidade de entradas na fachada 
principal? 

  

Altura considerada?   
Característica do ambiente interno?   
Principal manifestação artística 
encontrada nas paredes internas? 

  

 
04. 

 

 
 

                      Figura 1                          Figura 2                                                        Figura 4     
 

Figura 1 – Virgem Maria, Mosaico Bizantino – Basílica de Santo Apolinário em Ravena. 
Figura 2 - Afresco na Igreja de Les Salles-Lavauguvon, Alto Vienne, França. 
Figura 3 - Detalhe de Vitral na Catedral de Chartres, França. 

 
Escreva o principal objetivo da arte dos mosaicos, afrescos e vitrais das figuras acima, e identifique duas 
semelhanças no desenho medieval, independentemente do período. 


