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A) Introdução

O estudo do período medieval é comumente marcado pelo velho

conceito de que a humanidade sofreu “mil anos de trevas”. Esta alegoria,

na verdade, marca notoriamente a constituição de uma perspectiva

história formulada por alguns pensadores renascentistas e que, diversos

livros didáticos insistem em destacar como enganoso e preconceituosa.

Esses livros didáticas costumam assinalar algumas manifestações

culturais que colocariam a Idade Média enquanto um período onde

podemos enxergar a franca produção de movimentos artísticos e

conhecimento científico : universidades medievais, a riqueza estética do

estilo arquitetônico gótico e a ascensão da filosofia escolástica.

Entretanto, mesmo com estas demonstrações históricas, um outro traço

da cultura medieval continua ignorado.



O saber científico das universidades e a criatividade dos movimentos

estéticos, em momento algum, se aventuram em dizer se, por acaso, houve

algum tipo de manifestação cultural popular na Idade Média. Dessa

maneira, a classe servil continua a ser representada como a população

subserviente destinada a trabalhar e se submeter às imposições do clero e da

nobreza.

Fazendo referência a imagens e manifestações populares dessa época,

verificamos algumas ricas descrições sobre a “festa dos tolos” e a “festa do

asno”, eventos onde os camponeses faziam brincadeiras jocosas com

liturgias religiosas e com membros da elite medieval. No quadro “Combate

entre o carnaval e a quaresma”, do pintor Peter Brueghel, temos a

representação de uma cena cotidiana dos camponeses flamengos que

estariam “lutando” contra a resignação que marca o tempo da quaresma.

Com isso, a diversidade cultural da “idade das trevas” ganha novas cores, sem

limitar-se ao elogio do conhecimento científico e formal das catedrais góticas ou

das universidades.



Detalhe do quadro de Peter Brueghel: A “luta” 

entre o alegre carnaval e a triste quaresma.

Foram múltiplas as manifestações da cultura popular, nesse seu
lado festivo. Havia diversas modalidades de ritos e espetáculos, tais
como festejos carnavalescos e obras cômicas representadas em
praça pública; jogos verbais, como desafios e paródias; estilos de
relacionamento jocoso, envolvendo vocabulário chulo, insultos
verbais, gestualidade obscena, juramentos blasfêmicos, saudações
irônicas... Havia os carnavais propriamente ditos, com todos os atos
e ritos cômicos que o compunham e que ocupavam um lugar muito
significativo na vida do homem medieval – envolvendo diversos
atos e cortejos, semelhantes a complicadas procissões que
enchiam as praças e as ruas. Havia as festas dos tolos, as festas do
asno, a ridicularização do rei, as abadias de desgoverno, os
charivaris, o riso pascal, o riso do natal, as festas de padroeiros, as
celebrações dos solstícios, do ano novo, do dia de reis, dos santos,
da páscoa



B)  EDUCAÇÃO

 A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam e a Igreja

Católica influenciava diversos aspectos da transmissão da cultura.

 No final do século XII, começaram a surgir as primeiras universidades, eram

corporações, quase sempre ligadas à Igreja que reuniam mestres e estudantes para

o estudo de determinadas áreas do conhecimento.

 Uma universidade completa tinha faculdades nas áreas de Teologia (filosofia), artes

(ciências e letras), direito e medicina.

 Principais universidades: Salerno, Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier,

Salamanca, Nápoles, Roma e Coimbra.



C) ESTILOS ARQUITETÔNICOS

ROMÂNICO

 Floresceu entre os séculos XI e XIII

 Traços simples, grossos pilares, tetos e arcos em abóboda,

janelas estreitas e muros reforçados ,com predomínio da

horizontalidade.

 Principais obras: Igreja de São Miguel (Lucca), e a igreja de

Notre Dame ( Poitiers- França)

GÓTICO

 Desenvolveu-se entre os séculos XII e XV.

 Predominou na França, Inglaterra e Alemanha.

 Distingue-se do românico por sua leveza, elegância e

traços verticais.

 Janelas ornamentadas com vitrais coloridos, permitindo

boa iluminação interior, paredes finas e altas com angulosas

abóbodas apoiadas em longos pilares.

 Destaque: Catedrais de Chatres, Reims e Paris( Notre

Dame )



D) PINTURA

 Foi dominado por temas religiosos, concentrando-se na representação humanizada de

santos e divindades.

 A pintura dos murais, vitrais e miniaturas adquiriu grande importância.

 Pintores do período: Giotto e Cimabue

E) MÚSICA

 Na música sacra, destacou-se o papa Gregário Magno (540- 640), que introduziu o canto

gregoriano, caracterizado por uma melodia simples e suave cantada em uníssono por várias

vozes.

 Na música popular, destacaram-se as canções dos trovadores e menestréis, inspiradas em

temas românticos ou nos feitos heroicos dos cavaleiros.

 Surgida na França por volta do século XI, a canção trovadoresca espalhou-se pelos reinos

europeus (atuais Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha e Itália, entre outros).

 Trovador - nome que se dava aos compositores e poetas românticos que criavam obras de

caráter popular.

 Menestrel-cantor ambulante que acompanhava o trovador.

F) LITERATURA

 A poesia medieval procurou enaltecer os valores e as virtudes do cavaleiro: justiça, amor,

prudência e cortesia.

 Na poesia épica, exaltava-se a ação corajosa dos cavaleiros em prol da cristandade.

 Na poesia lírica, exaltava-se o amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas.


