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CARACTERÍSTICAS GERAIS

 Iluminuras 
 Pinturas anunciando o 

Renascimento
 Esculturas alongadas 

associadas a arquitetura
 Grandes catedrais com 

arcos ogivais iluminadas 
por vitrais coloridos



ARQUITETURA

 Torres 
 Janelas
 Religião
 Iluminação 
 Verticalidade
 Ornamentação 
 Formato de cruz



ARCO OGIVAL

Ogival: que tem forma de ogiva (figura formada 
pelo cruzamento de dois arcos iguais que se cortam 

superiormente, formando um ângulo agudo.
Os arcos ogivais apontam para alto, acentuam a 

sensação de altura e verticalidade.



ABÓBADAS DE NERVURA

Característica essencial da 
arquitetura gótica – muito 

diferente da abóbada de arestas 
românica.



PILARES

Dispostos em espaços bem 
regulares, eles dão suporte ao 

teto de pedra.



O GÓTICO NO BRASIL

Catedral da Sé, São Paulo. Catedral Metropolitana, Vitória.



CURIOSIDADES

Por toda Europa é possível 
encontrar diversas construções em 

estilo gótico. Atualmente, elas 
foram eleitas patrimônio mundial 

pela UNESCO.



ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1. Escreva sobre as mudanças sociais e econômicas que tiveram início no
séc. XII e de que forma influenciaram a arquitetura do período.

2. Comente o que você sabe sobre os povos godos.



ATIVIDADES COMPLEMENTARES - GABARITO

1. O século XII marcou o inicio de uma economia voltada para o
comércio. A cidade volta a ser o centro da vida social e surge uma
nova classe: a burguesia. A intensificação do comércio fortalece a
Igreja e posteriormente os reis. Sendo assim, a arte se desenvolve e
aos poucos surgem mudanças que transformam completamente a
arquitetura românica.

2. Os godos ( bárbaros) eram povos germânicos provenientes da
Escandinávia que migraram para o sul. Invadiram o Império Romano
do Ocidente e destruíram muitas de suas obras.



ARCOBOTANTE

Peças em forma de meio arco 
que encostadas às paredes 

laterais das construções góticas, 
aliviam o peso que sobre elas 

exercem as abóbadas de 
cobertura. Com isso, essas 
paredes puderam receber 

grandes coberturas preenchidas 
com lindos vitrais.



A ARQUITETURA GÓTICA E OS VITRAIS

Vitrais

Grandes janelas 

decoradas com 

passagens bíblicas 

que, combinadas 

com as coluna, 

transmitem ao 

ambiente uma 

aparência de 

tranquilidade e 

leveza.



A ARQUITETURA GÓTICA E OS VITRAIS

VitraRosácea: 

vitral cuja a forma 

se assemelha à de 

uma flor com várias 

pétalas.



ELEMENTOS DA ARQUITETURA GÓTICA



OS MANUSCRITOS ILUSTRADOS - ILUMINURAS

Vitrais
Iluminura – trabalho decorativo feito nas 

letras capitulares dos manuscritos 

ilustrados.



A PINTURA - 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: A IMPORTANCIA DA FIGURA HUMANA

As figuras 

humanas são 

maiores que as 

árvores e quase 

se igualam às 

montanhas.

Giotto

representava os 

santos como 

pessoas comuns, 

mas sempre em 

destaque. 



GABARITO – I – POR DENTRO DO ASSUNTO (PÁG.61)

1. R: Arcos ogivais, pilares, paredes altas e cheias de vitrais.
2. R: 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. R: É o trabalho decorativo realizado pelos artistas nos chamados
manuscritos ilustrados: ilustrações, cabeçalhos, títulos e letras
capitulares que iniciam o texto.

4. R: 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.


