
IDADE MÉDIA
ARTE PRIMITIVA CRISTÃ e ARTE  

BIZANTINA 
ARTE ROMÂNICA 



CATACUMBAS





ARTE MEDIEVAL
Pragmática

Didática

Sociedade Feudal

Arte Sacra

Teocentrismo

Idade das Trevas



ARTE BIZANTINA 
Caráter Majestoso
Ligada a religião
Autoridade do imperador
Frontalidade 





Características Estilísticas

Convenções rígidas.

Como toda arte 
teocêntrica, tanto a arte 
bizantina como a egípcia 

seguem padrões 
rigorosos de imposição

Frontalidade – para 
serem veneradas e 

idolatradas.

Determinam posições e 
gestos.

Os personagens 
passaram a ser tratados 

de forma a trocarem 
entre si seus elementos 

caracterizadores.

Cristo aparece como rei 
e Maria como uma 

rainha. Imperador e sua 
esposa com auréola –
símbolo de santidade.





ÍCONES

São quadros que representam figuras sagradas: 
Cristo, Virgem Maria e Apóstolos. 
Pintados em uma superfície dourada. 
Ausência de :
- profundidade
- perspectiva
- volume
-materialidade





IDEALIZADAS



Santa Sofia 







ILUMINURA

OUVERSARIA 



ARTE ROMÂNICA 



Origem e Contexto 

• Aconteceu entre os séculos XI e XIII, na Idade Média

• Surgindo logo após a queda do Império Romano

• Produção cultural  marcada pela Igreja - teocentrismo

• Bíblia e a figura de Cristo e seus Apóstolos  como verdades absolutas 
e reprimindo todos os tipos de empirismo.

• Peregrinações -nesse período, o comércio ganhava espaço e as 
cidades iniciavam um processo de fortalecimento.







Planta Românica 

Abóbadas em substituição ao telhado das
basílicas.
Pilares maciços e paredes espessas.
Aberturas raras e estreitas usadas como
janelas.
Mais pesada /robusta
Torres que aparecem no cruzamento das
naves ou na fachada.
Arcos em 180 graus.
Planta cruciforme





PINTURA 
ROMÂNICA
Afrescos

Pintura Mural 



Caráter moral ao expressar uma arte que impressionava os seus observadores ao trazer 
características relacionadas à fragilidade moral e ao pecado.



Caracterísitcas Estilísticas Pintura Românica

• Decoração colorida

• Afrescos –pintura mural

• Mosaicos

• Impacto visual ao espectador- fiel.

• Cores vivas e desenhos fortemente caracterizados.

• Parede, teto e chão profusamente ornamentados –arquitetura como 
suporte para pintura e escultura 

• Proporções irregulares





Pragmática e idealizada



Características Estilísticas

Deformação e o 
colorismo

A deformação  traduz os 
sentimentos religiosos e 
a interpretação mística 

que os artistas faziam da 
realidade- imaterialidade

A figura de Cristo, por 
exemplo, é sempre 

maior do que as outras 
que o cercam. 

Cores chapadas , sem 
preocupação com meios 

tons ou jogos de luz e 
sombra –sem  intenção 

de imitar a natureza.









Escultura 

• Assim como a pintura, estava 
atrelada à arquitetura.

• Retratar e decorar as  Igrejas 

• Função propagar os 
assuntos de fé.

• Caráter simbólico –
representação de fiéis 

• Idealizadas- sem realismo e 
sem preocupação em 
retratar a realidade visual. 

• Oposto das esculturas greco-
romanas 




