
SUPERVALORIZAÇÃO DOS 
MOSAICOS e das ILUMINURAS



INFLUÊNCIAS DA CULTURA BIZANTINA 
NO MUNDO CONTEMPORÂNEO.



O ESTILO ROMÂNICO  Séc. XI \XIII 

Torre pendente di Pisa. 1173

"à medida que se aproximava o terceiro ano após 
o ano 1000, via-se em quase todo o universo, em 
particular na Itália e nas Gálias, a reconstrução 
das basílicas religiosas… Era como se o mundo 

sacudisse de si o pó do tempo, para despojar-se 
de sua vetustez, e quisesse se revestir, por toda a 

parte, de um manto branco de igrejas".

Monge Raoul Glaber,









CORPO TEMPLÁRIO EM CRUZ. 
Típico elemento da arquitetura românica





A Igreja Católica dominava o cenário religioso. influenciava
o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento. A
igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em
grande quantidade e até mesmo servos trabalhando. Os monges
viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da
sociedade.

MENTALIDADE 



A vez do Gótico 
Estilo marcante dos séc. XII, ao XV. 

As esculturas góticas e as gárgulas estão presentes nas catedrais. 
Possuem a função de escoar as águas pluviais dos telhados



Catedral de Nossa Senhora de Chartres (França) em estilo 
gótico. começou a ser construída em 1145





Capela radiante





Catedral de Bourges, França, séc. XII-XIII
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Catedral de Nossa Senhora de Chartres (França) em estilo 
gótico. começou a ser construída em 1145



Catedral de Chartres, França



Observem que há uma 
intersecção de berços 

Abóboda de cruzarias

Abóbodas de berço e Arestas

Abóboda ogival com nervuras 



Vitrais da Abadia de São Dinis, França





VISÃO ROMÂNTICA DO GÓTICO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO





ESTILO  ROMÂNICO

ESTILO GÓTICO



ROMÂNICO GÓTICO

Ênfase horizontal vertical

Elevação altura modesta altíssima

Planta múltiplas unidades espaço unificado, inteiro

Traço Principal arco redondo arco pontudo

Sistema de Suporte pilastras, paredes contratores externos

Engenharia abóbadas em cilindro e de arestas abóbadas com arestas e traves

Ambiente escuro, solene leve, claro

Exterior simples, severo ricamente decorado com esculturas


