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• A primeira construção de estilo gótico foi a Abadia de Saint-Denis, 
construída na França em 1140, ela é o marco deste novo movimento.  -
”Obra Francesada”.

• O termo Gótico foi criada possivelmente durante o Renascimento como 
uma forma pejorativa em relação ao estilo clássico.
• O termo gótico foi criado possivelmente durante o Renascimento, como uma forma pejorava em 
relação ao estilo clássico O termo gótico foi criado possivelmente durante o Renascimento,

• O estilo é conectado às práticas religiosas em especial o catolicismo — o 
que faz com que suas características estejam muito presentes em igrejas, 
catedrais e edifícios públicos.

ORIGEM



Abadia de Saint-Denis



ROMÂNICA  

GÓTICA





CRUZ LATINA



Arco Ogival 
Abóboda de Nervuras





DIFERENÇAS … 
INOVAÇÕES

• Ao contrário do Românico, sólido e 
terrestre, a arquitetura Gótica parece 
ser leve como uma pena. 

• As abóbadas dão uma sensação 
mágica, apenas com vitrais e colunas 
finas em baixo. 

• Em algumas catedrais góticas 
parece que há mais vidro que pedra.



Principais 
Características 

• Verticalidade

• Arco Ogival

• Abóbadas de Nervura

• Pilasttas

• Vitral 

• Portal Régio 

• Tímpano

• Rosácea

• Gárgulas



VERTICALIDADE

• Os prédios se caracterizam 
pelo visual vertical, com 
elementos que apontam para 
o céu, e pela sensação de 
superioridade e supremacia 



ARCO OGIVAL

• Elas permitiam a ampliação das 
dimensões laterais e possibilitavam 
que as construções fossem mais 
altas e, consequentemente, 
maiores.

A Ogiva é que, por se alongar e 
projetar para o alto, dava a ilusão de 
alcançar maior altura que o arco 
pleno.





O Arco Ogival 
tornou possível 
realizar grandes 
aberturas nas 
paredes, pois todo 
o peso da abóboda 
se concentrava em 
quatro pontos 







ABÓBADA DE 
NERVURAS

Descarregavam o seu peso através 
de cordões, nervuras e feixes, 
descarregando em pontos internos 
e definidos.



Interior 

• Paredes finas e grandes janelas graças a 
utilização de pilares, arcobotantes, 
contrafortes e abóbadas de nervuras.



VITRAL 



VITRAL

• As paredes foram perdendo a importância como 
base de sustentação, passando a serem feitas com 
materiais frágeis como o vidro. 

• Arquitetura ‘de paredes transparentes, luminosas 
e coloridas’ .

• Os raios solares são filtrados pelos vitrais e 
rosáceas, criando no interior da estrutura gótica, 
um ambiente iluminado e colorido e também, 
transmitindo aos fiéis religiosos uma sensação de 
êxtase. 

• Os vitrais apresentavam simples formas 
geométricas ou mesmo imagens de santos ou 
passagens bíblicas. 

https://concretoemcurva.com/2016/03/30/arquitetura-gotica/dscn7040/


CRUCIFORME

• O templo inicialmente 
românico e católico fundado 
no século XI.

• Igreja gótica - Abadia de 
Westminster





PORTAL RÉGIO

• Diferente da arquitetura românica que 
possuía geralmente apenas um portal, a 
entrada das obras góticas possuía três portais 
que davam entrada para o interior da igreja.

•
Portal Régio é formado por três portais ( um 
ao centro e dois laterais).

• Cada um desses portais apresentam um 
tímpano inteiramente preenchido por 
trabalhos esculturais



TÍMPANO

• É um espaço geralmente triangular ou em arco,  liso ou ornado 
com escultura,  limitado pelos três lados do frontão,  por um ou mais 
arcos ou por linhas retas que assenta sobre o portal de entrada de 
uma igreja.

http://dicionario.sensagent.com/Igreja/pt-pt/


ROSÁCEA

Trata-se de uma abertura circular 
onde um desenho geométrico  é 
preenchido com vidro colorido.

As cores são fortes, acentuando o 
realismo da representação pela 
combinação de variados tons da 
mesma cor.



GÁRGULAS

• São desaguadouros,  
destinadas a escoar águas 
pluviais , deixando as 
paredes sem perda ou  
destruição do material 
arquitetônico . As fachadas 
eram ornadas com figuras 
monstruosas, humanas e/ou 
animalescas.







Teatro de Sydney- Austrália 1973



Igreja Dom Bosco – Brasília- 1963 



OBRA PAS 2020 - Catedral de Notre Dame de Reims 




