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INTRODUÇÃO

Idade Média iniciou-se no ano de 

476 – com a ocupação de Roma 

pelos bárbaros. 
Teve fim em 1453 – muçulmanos 

tomaram Constantinopla e ocorreu 

o fim da guerra dos Cem Anos, 

entre França e Inglaterra.



A ARQUITETURA E A ESCULTURA

Gótico – nome que associava 

a aparência das construções 

aos godos (povo bárbaro)

Hoje a arquitetura gótica é 

considerada uma das mas 

belas e cheias de 

significados já produzidas.

GODO = incivil, 

sem cultura



Abadia de Saint-Denis, erguida na França em 

1140, foi a primeira edificação em estilo gótico.



ABÓBODA DE NERVURA



Uma nave central 
e duas laterais.



Três 

portais







Interior da igreja de Kloster Ebrach em Ebrach, Alemanha





Vitrais

Grandes janelas 

decoradas com 

passagens bíblicas 

que, combinadas 

com as coluna, 

transmitem ao 

ambiente uma 

aparência de 

tranquilidade e 

leveza.







Iluminura – trabalho decorativo feito nas 

letras capitulares dos manuscritos 

ilustrados.



A PINTURA

Realismo – os artistas 

buscavam pintar as 

figuras da forma mais 

fiel possível ao que 

viam.

O desenvolvimento da pintura 

gótica (séc. XIII e XIV) ocorreu  

com as novas características que 

anunciavam o Renascimento.



GIOTTO

O pintor mais importante do 

final do séc. XIII foi o 

florentino Ambrogiotto 

Bondone, conhecido como 

Giotto (1266-1337).

A maior parte de suas 

obras são afrescos que 

decoravam igrejas.



Giotto 

representava os 

santos como 

pessoas 

comuns, mas 

sempre em 

destaque. 

As figuras 

humanas são 

maiores que as 

árvores e quase 

se igualam às 

montanhas.

Retiro de São Joaquim entre os pastores



JAN VAN EYCK

O artista pintou obras 

célebres pela riqueza de 

detalhes e pelo 

realismo.

Produziu quadros de 

proporções menores e 

retábulos (conjuntos de 

painéis que podem ser 

fechados).



Retábulo de Gante

Vista do 

retábulo 

quando 

fechado.



Nossa Senhora do Chanceler Rolin



I – Por dentro do assunto (pág. 61)

1. Arcos ogivais, pilares, paredes altas e cheias de vitrais.

2. O arcobotante, que consiste em um arco construído na

parte externa da parede e que reforça a sustentação do

peso de uma abóbada sobre a parte superior dessa

parede.

3. É o trabalho decorativo realizado pelos artistas nos

chamados manuscritos ilustrados: ilustrações, cabeçalhos,

títulos e letras capitulares que iniciam o texto.

4. Ele se manifesta pela representação dos santos com

características humanizadas e, ao mesmo tempo, em

posição de destaque – assim como as demais figuras

humanas – em relação à natureza.

GABARITO


