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IDADE MÉDIA 



IDADE MÉDIA 

LINHA DO TEMPO - HISTORIOGRAFIA 

Período 
PRÉ-HISTÓRIA 

Origens do homem 

até 40000 a. C 

IDADE ANTIGA 

40000 a. C até 

476 d. C 

IDADE MÉDIA 

476 a 1453 

IDADE 

MODERNA 

1453 até 1789 

IDADE 

CONTEMPORÂNEA 

1789 até os dias atuais 

Evento 

que marca 

o início de 

cada Era 

Origem da espécie 

humana 

Invenção da 

escrita 

Queda do Império 

Romano 

Tomada de 

Constantinopla 
Revolução Francesa 



IDADE MÉDIA 
CONTEXTO HISTÓRICO 

- A chamada Alta Idade Média (séc. V - XI) inicia com a queda do Império Romano 

(476 a. C); 

- Processo de ruralização -> fugindo dos ataques bárbaros os povos do Império 

Romano que viviam nas cidades passaram a dirigir-se para o campo como forma de 

se protegerem dos ataques; 

- Sistema de Produção Feudal Sociedade Hierarquizada (Susserania e Vassalagem); 

- Sociedade estamentária (Nobres, Clero e Servos); 

Organização do Território  Medieval Sistema Feudal 



IDADE MÉDIA 

CIDADES MEDIEVAIS 

 

Bragança, Portugal 

Carcasonne, França 



IDADE MÉDIA 
CONTEXTO HISTÓRICO 

- Ascensão do cristianismo -> Supremacia da Igreja Católica, responsável pela 

proteção espiritual da sociedade-> UNIÃO SOCIAL diante da fragmentação 

política; 

 

- O papa assumia papel de líder religioso e político-> tinha poder sobre a sociedade 

e acumulava riquezas a partir de doações; 

 

- Heresia-> crenças e ações contrárias aos dogmas da Igreja Católica; 

 

- Tribunal da Inquisição -> descobrir e julgar os heréticos/ hereges 

 

- Cruzadas-> expedições militares para difundir o catolicismo-> “guerra santa” 

 



IDADE MÉDIA 

Condenação a morte na fogueira pelo Tribunal da Inquisição.  



IDADE MÉDIA 

Preparação para a Segunda Cruzada em 1146.  



IDADE MÉDIA 

- Igreja exerceu forte controle sobre a 

produção científica e cultural 

concretizando uma ligação entre 

produção artística e cristianismo; 

 

- Desenvolvimento das línguas e 

literatura, criação das universidades 

e filosofia cristã; 

 

- Literatura: poesia épica (ação 

corajosa dos cavaleiros em prol da 

cristandade), poesia lírica (amores 

impossíveis); 

 

 

Monge ministrando curso com livros em latim.  



IDADE MÉDIA 

• Influência e controle da Igreja sobre 

qualquer forma de expressão; 

 

•  Atuava nos aspectos sociais, 

econômicos, políticos, religiosos e 

culturais da sociedade. Logo, a arte 

medieval resumiu-se a temas religiosos; 

 

•  Pinturas, esculturas, livros, 

construções e outras manifestações 

artísticas eram influenciadas e 

supervisionados pelo clero católico; 

 

• O imaginário dessa época esteve 

sempre voltado para o teocentrismo 

(Deus como centro de tudo); 

 

• Como a maioria das pessoas não sabiam 

ler, a Igreja recorria à pintura, 

escultura para comunicar valores 

religiosos aos fiéis; 

A ARTE NA IDADE MÉDIA 

Iluminura – Miniatura extraída do Virgílio do 

Vaticano. Início do século V d.C 



IDADE MÉDIA - ROMÂNICO 
O ESTILO ROMÂNICO (900 - 1100) 

Igreja de St. Trophime, França, séc. 1180 

• Estilo posterior ao clássico 

romano e antecessor ao gótico -> 

reflete a imponência da Igreja e 

de Deus sobre o homem; 

 

• Arquitetura: sólida, pesada, 

robusta, poucas aberturas, muita 

pedra, verticalidade e 

monumentalidade.  Ideia de 

fortaleza medieval: “a Igreja 

combate os poderes das trevas”; 

 

• Escultura: miniaturas, pequenos 

relevos e estatuetas feitas de 

pedra, metal ou marfim. Além da 

escultura integrada a 

arquitetura. As figuras humanas 

se alternam com as de animais 

vegetais. No entanto, a temática 

das cenas representadas é 

religiosa; 

 



Escultura integrada a arquitetura da Igreja de St. Trophime. Cena: Cristo em glória.  O trono do Senhor 

sustentado por quatro criaturas:  Leão (São Marcos), Anjo (São Mateus), boi (São Lucas) e a águia (São João); 

IDADE MÉDIA - ROMÂNICO 



Castiçal de Gloucester, séc. 

1104-13. Feito para o altar da 

Catedral de Gloucester, 

Inglaterra. 

• Ourivesaria: fabricação de objetos em ouro 

como relicários, cruzes, estatuetas, bíblias, 

entre outros objetos para a decoração de 

altares; 

 

• Pintura: afrescos e iluminuras (ilustrações 

executadas nos manuscritos). Caracteriza-se por 

cenas do Antigo e do Novo Testamento e da vida 

de santos e Jesus Cristo; 

 

• A diferenciação de cor e escala foram 

características marcantes da pintura românica. 

Utilizava-se destes artifícios para colocar partes 

da cena em destaque (a mensagem que queria 

ser passada) Não havia preocupação com  a 

reprodução de formas reais ou tons e jogos de 

luz e sombra, pois não havia a menor intenção 

de imitar a natureza; 

IDADE MÉDIA - ROMÂNICO 



Cristo lavando os pés de Pedro, 

Iluminura, séc. 1000 d. C 

IDADE MÉDIA - ROMÂNICO 



IDADE MÉDIA - GÓTICO 

O ESTILO GÓTICO (1100 - 1300) 

Catedral de Sainte Chapelle, Paris, 1248 

• Aprofundamento dos elementos 

básicos do estilo românico, mas com 

maior delicadeza e ornamentação; 

 

• Arquitetura: sólida, mas com certa 

leveza. Grande número de, 

proporcionando maior iluminação no 

interior das igrejas. Predomínio de 

linhas verticais, torres elevadas e 

pontiagudas, arcos ogivais e planta 

em cruz latina; 

 

• Escultura: as figuras são 

representadas de forma mais 

detalhada e realista. Os escultores 

buscavam dar um aspecto real e 

humano às figuras retratadas (anjos, 

santos e personagens bíblicos). 

Estavam integradas a arquitetura ou 

como obras independentes; 

 

 



Interior Catedral de Sainte Chapelle, Paris, 1248 

IDADE MÉDIA - GÓTICO 



Escultura integrada a Arquitetura: Morte de Nossa Senhora, Catedral  de 

Estrasburgo, França, 1230 

IDADE MÉDIA - GÓTICO 



Pintura: O sepultamento de Cristo, 1250-1300 

• Pintura: embora as pinturas fossem 

frequentemente substituídas pelos 

vitrais, são comuns pinturas em 

painéis de madeira e sobre relevos. 

Adquiriram mais naturalidade e  

colorido mais vivo. Os artistas 

passaram a preocupar-se com a 

expressividade das figuras a fim de 

tocar emocionalmente o observador.  

 

• Vitrais: constituídos de pedaços de 

vidro colorido formando grandes 

janelas. As pequenas placas eram 

encaixadas em uma estrutura 

metálica conhecida como “perfil de 

chumbo”. Unidas eram capazes de 

materializar grandes composições em 

que se reproduziam formas 

geométricas, cenas bíblicas ou  

imagem de santos. Permitia a 

elaboração de interessante jogo de 

luzes no interior da Igreja; 

IDADE MÉDIA - GÓTICO 



Rosácea - Vitral, Catedral de Notre Dame, Paris, 1200-1250 

IDADE MÉDIA - GÓTICO 



Vitral, Catedral de Bourges, França 

Catedral de Bourges, França, 1220 

IDADE MÉDIA - GÓTICO 



A lamentação de Cristo, Giotto, 1305 d. C 

GIOTTO DI BONDONI (1266 - 1337) 

• Pintor e arquiteto italiano 

conhecido pela introdução da 

perspectiva na pintura; 

 

• Considerado o primeiro gênio 

do Renascimento italiano. 

Sua arte modificou a maneira 

de conceber os temas 

religiosos, dando-lhe um 

caráter tridimensional e 

humanizado; 

 

• Retratava cenas religiosas, 

mas com figuras 

humanizadas, com aparência 

de seres humanos comuns; 

 

• Realizou diversas obras por 

encomenda de classes mais 

abastadas e  autoridades da 

Igreja em Roma, Nápoles e 

em Florença; 

 

IDADE MÉDIA 



IDADE MÉDIA 

MOBILIÁRIO GÓTICO 

- Inglaterra, Alemanha e principalmente a França lideram o movimento gótico; 

- Ornamentação rica -> motivos religiosos esculpido em madeira, folhagem (uva, videira); 

- Leveza e elegância dos traços (menos robustez), verticalidade (altura); 

- Ferragens são introduzidas (chaves, cadeados, dobradiças), o que garante o peso; 

- Surgem os aparadores, armários com divisões, portas e dobradiças de ferro; 

- Móveis diversos: cama, cadeira, arca, baús, cofres, bancos, mesa, etc. 

- Tapeçaria é integrada aos móveis-> assentos, camas ou apenas compondo o ambiente; 

Arca de  madeira Cofre com entalhes de madeira e ferragem.  



IDADE MÉDIA 

MOBILIÁRIO GÓTICO 

Trono Gótico com espaldar alto. Cadeira Gótica com espaldar alto.  



IDADE MÉDIA 

MOBILIÁRIO GÓTICO 

Buffet Gótico 

Dormitório Medieval – Cama com docel de madeira.  



IDADE MÉDIA 
MOBILIÁRIO GÓTICO 

Casal Arnolfini – Jan van Eyck, 1434 

Cama mais alta. 

Cama gótica. 
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