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Querido aluno e querida aluna, 

 

Você está recebendo o material de Linguagens Artísticas 

que está sendo organizado para que você possa retornar a 

assuntos e atividades que reforcem suas experiências nesse 

conteúdo. 

Tudo está sendo preparado com muito carinho e esperamos 

que seja útil para você.  

 

Tema: História da Arte – Arte Gótica. (EF69AR01)  

A arte gótica, ou o estilo gótico, surgiu no norte de onde hoje se localiza a França, 

no século XII, e difundiu-se inicialmente como um estilo arquitetônico para 

diversas localidades da Europa até o século XV. A arte gótica é considerada 

como uma expressão do triunfo da Igreja Católica durante a Idade Média, já que 

era uma expressão artística notadamente religiosa. 

O estilo gótico era contraposto ao estilo arquitetônico românico, anteriormente 

em voga nas construções medievais, principalmente em mosteiros e basílicas. 

Essas construções eram caracterizadas pelos arcos de volta perfeita, redondos, 

e por abóbodas de arestas (constituídas pela penetração de duas abóbodas) 

feitas em estruturas maciças e com poucos vãos. 

No estilo gótico, as estruturas das construções são mais leves, formadas por 

vãos mais amplos, cujo objetivo é conseguir uma maior luminosidade no interior 

das edificações, auxiliada pela utilização de janelas delicadamente trabalhadas 

e de vitrais em forma de rosáceas. 

 

Madonna em uma igreja, de Jan van Eyck (1390-1441). 



É possível perceber na tela as características internas das edificações góticas. 

As naves das catedrais, principais expoentes da arquitetura gótica, eram 

construídas em formato ogival, ação possibilitada por avanços técnicos na 

construção dos arcos de sustentação. Esses arcos em formato de ogivas, 

agulhas e capitéis, somados ao uso dos arcobotantes, possibilitaram às 

edificações serem mais altas, com formas arquitetônicas mais verticalizadas, 

indicando um direcionamento para o céu, o que caracterizava também sua 

perspectiva religiosa. 

As paredes e as colunas eram mais finas e leves, apresentando nervuras que as 

reforçavam. A entrada das catedrais possui três portais, ao contrário de um único 

portal presente nas construções românicas. A grandiosidade das construções 

oferece ainda a impressão da pequenez do homem frente à suntuosidade das 

edificações. 

O nome gótico foi possivelmente cunhado por Giorgio Vasari (1511-1574), um 

dos expoentes do Renascimento, que o considerava como um estilo artístico 

monstruoso e bárbaro. Gótico possivelmente deriva de godos, povo bárbaro que 

invadiu o Império Romano no período de sua decadência. Essa perspectiva 

pejorativa dada à arte gótica somente seria superada no século XVIII, quando 

uma nova forma de olhar a arte gótica passou a ser desenvolvida na Inglaterra, 

irradiando-se, posteriormente, para outros países. 

 

 

Púlpito esculpido por Nicola Pisano em batistério da cidade de Pisa 

 

Mas o estilo gótico não se resumiu à arquitetura. Nas representações 

escultóricas houve também mudanças, caracterizadas principalmente com a 

intenção de dar vida às figuras humanas através da expressão de sentimentos. 

Colocadas nos pórticos das catedrais, as esculturas góticas parecem 



movimentar-se e olhar uma para as outras, carregando ainda símbolos que 

permitiam a identificação dos personagens bíblicos, por exemplo. Um dos nomes 

de destaque na escultura gótica foi Nicola Pisano. 

Na pintura é de se destacar as iluminuras realizadas nos manuscritos religiosos, 

onde mais uma vez a intenção de retratar os sentimentos humanos foi expressa. 

Na pintura gótica, o nome de Giotto di Bondone (1267-1337) destacou-se, apesar 

de o pintor italiano representar uma transição para o Renascimento, 

desenvolvendo novas concepções e métodos de trabalho, buscando um 

realismo cada vez maior. Ele pretendia transpor para seus afrescos e murais os 

objetivos e as concepções desenvolvidas pelos escultores góticos, em uma 

criação de ilusão de profundidade em uma superfície plana. 

 

 

Madonna entronizada com santos e virtudes, de Giotto di Bondone (1267-1337) 

 

Outro pintor de destaque foi o holandês Jan Van Eyck (1390-1441) que 

pretendeu registrar os aspectos da vida urbana e da nascente sociedade 

burguesa de sua época, buscando trabalhar também com a noção de 

perspectiva e com a representação dos detalhes em suas obras. 

A arte gótica acompanhou o período do renascimento urbano e comercial na 

Europa, disseminando-se com o poder econômico da nascente burguesia do 

continente. Não eram somente as catedrais que eram trabalhadas pelos 

arquitetos, escultores e pintores, mas também os edifícios seculares, não 

religiosos. Um exemplo foi a construção do Palácio dos Doges, iniciada, em 

1309, em Veneza, no auge do poder econômico da cidade portuária italiana. A 

partir de finais do século XV, o gótico foi sendo paulatinamente superado pelo 

estilo artístico desenvolvido com o Renascimento. 



 
Tela O casal Arnolfini, de Jan van Eyck (1390-1441) 

 
ARQUITETURA 
A catedral gótica representava o interesse prioritário da Idade Média: a fé 
religiosa. A magnificência de uma catedral simbolizava a Cidadela Celestial, 
onde as almas virtuosas residiriam depois da morte. O seu esplendor mostrava 
o quanto a imortalidade transcendia as limitações terrenas. 

Depois que a primeira Cruzada retornou de Constantinopla, impressionados com 
o esplendor da basílica de Santa Sofia, os cavaleiros espalharam a notícia sobre 
as maravilhas da arquitetura do Oriente. Trouxeram com eles a tecnologia, como 
guindastes para içar pedras pesadas. O Ocidente aprendeu a ciência da 
geometria numa nova tradução dos Elementos, de Euclides. 

O que tornou a leveza da arquitetura gótica possível foram os elementos 
estruturais e estéticos: a abóboda de cruzaria ou nervurada e o arco ogival ou 
agudo. 

Basicamente, a abóboda de cruzaria é formada por dois arcos que se cruzam no 
espaço e sobre os quais se apoia o casco da abóboda. Com esse sistema de 
empuxos de peso da abóboda concentram-se nos ângulos, isto é, nos arranques 
dos referidos arcos e nos pilares que os sustentam pelo que a parede deixa de 
desempenhar uma função de sustentação da abóboda, de forma que é possível 
aligeirá-lo, abrir grandes vãos nele, inclusive suprimi-lo. Em contrapartida 
tornam-se precisos e poderosos os contrafortes que absorvam os empuxos a 
que estão submetidos aqueles pilares e que exercem obliquamente, tendendo a 
deslocá-los para fora. 

As estruturas que suportam o peso da abóboda e que se intersectam em forma 
de X, dividindo-a em quatro lados, tomam o nome de arestas (ou nervuras) e 
convergem no ponto mais alto da abóboda, chamado chave da abóboda. Para 
resistir a pressão exterior dos arcos foram arquitetados suportes externos 
chamados de arcobotantes. Os pilares apoiam as paredes da nave através de 
meios arcos curvados, que sustentam as abóbodas as abóbodas de arestas. 
Antes de os arcobotantes terem sido inventados na igreja do Notre-Dame, em 
Paris, as paredes tinham 1,5m de espessura; mas com a nova tecnologia usada 
em Mantes, as paredes encolheram para 40 cm. 

A extremidade pontiaguda do arco ogival tem uma leveza que aumenta a 
impressão de elevação e o sentido de verticalidade. Nasce assim no fiel uma 
sensação de distância evocativa da transcendência celeste, acentuada pelo fato 
de, no interior da catedral, não se estar à altura de compreender a lei que rege 



o conjunto; efetivamente, o sistema técnico de sustentação da abóboda – 
arcobotantes e contrafortes –  não é visível do interior e só saindo para o exterior 
e fazendo correr o olhar ao longo do perímetro da catedral é que nos podemos 
perceber como isso funciona. Dentro da igreja, tem-se a ilusão de um milagre. E 
é provável que se trate mesmo de um milagre, se pensarmos nas dificuldades e 
sacrifícios que as populações de Reims, Chartres, Paris, Beuvais, Amiens e 
tantas outras cidades da França e de toda Europa enfrentaram para construir 
estes esplêndidos “hinos a Deus”: os donativos de milhares de anônimos 
burgueses, as jornadas de trabalho voluntário de todos os seus habitantes ( é 
famoso o caso dos cidadãos de Chartres, que se substituíram aos cavalos 
exaustos para empurrarem, através de estreitas ruas da cidade, os carros com 
os materiais para a construção até o estaleiro, e a mesma coisa em sentido 
contrário, são apenas um aspecto do empenho que a coletividade inteira punha 
na construção de semelhantes edificações. 

O interior é em forma de cruz latina: a parte longitudinal, que, por motivos de 
simbologia religiosa, se dirigia, de preferência, no sentido Leste-Oeste, de 
maneira a que o altar-mor ficasse situado onde nasce o sol, é dividida em três 
naves, das quais a central é maior em altura e largura, relativamente às outras; 
é muito rara subdivisão em cinco naves. Entre a nave e o coro (parte da igreja 
atrás da capela-mor), cruza o braço mais curto da cruz, o transepto, geralmente 
dividido, por sua vez a toda a volta em três naves e pouco saliente em relação 
ao corpo longitudinal da catedral. 

Uma das características das igrejas góticas é a presença, no exterior do 
transepto, de monumentais fachadas, frequentemente ladeadas por torres, como 
na fachada principal, e enriquecidas com grandes portais: a catedral de Chartres, 
por exemplo, ostenta nove portais, três na fachada principal e outros três, 
semiocultos por esplêndidos arcos esculpidos nas duas fachadas do transepto. 

Uma vez que o sistema de construção gótico permite fazer com que o peso 
vertical da abóboda incida sobre os pilares e a pressão lateral sobre os 
arcobotantes e seus contrafortes, as paredes não têm funções estáticas 
e  podem ser substituídas sem qualquer problema por uma série de arcadas e 
de grandes janelas ao princípio das paredes francamente rasgadas, invenção 
exclusiva da arquitetura gótica, estas perdem toda a materialidade, 
transformando-a num como que leve diafragma de vidro multicolorido. 

Na zona alta da igreja e em toda a capela-mor, abrem-se grandes janelas de 
lancetas, com vitrais coloridos e figurativos. Os vitrais têm coloridos brilhantes e 
intensos: predominando o vermelho púrpuro, o violeta e a verde esmeralda. 
Filtrada pelos vitrais, a luz que se difunde no interior da catedral não parece 
provir de uma fonte natural e cria uma atmosfera cálida e luminosa que transmite 
ao fiel um sentimento de êxtase. 

Os vitrais figurativos, no entanto, não surgiram apenas devido a uma 
necessidade de dar luminosidade ao interior; eles também mostram às pessoas 
simples que não conheciam às Escrituras aquilo em que deveriam crer. Os 
episódios de história sacra ensinavam às populações analfabetas a doutrina 
cristã e a verdade da fé. E a transparência do vidro colorido também acabava 
por dar um poder sugestivo aos episódios sacros representados, pois para os 
cristãos da Idade Média a luz, como todos os outros dons da natureza provinha 
diretamente de Deus. 



O exterior da catedral gótica apresenta uma série de aberturas, portais, janelas 
rosáceas, arcos, estátuas, interrompendo a espessura das paredes exteriores 
por forma a que os vazios prevaleçam sobre os cheios e deem à construção o 
efeito aéreo desejado. As torres construídas de ambos os lados das fachadas 
são elementos essenciais para sublinhar o lançamento vertical. Essas torres 
apresentam grandes aberturas, correspondentes ao plano de sinos e são 
habilmente rematadas por agulhas cônicas ou piramidais que com seu perfil 
estreito e aguçado, parecem agarrar e lançar para o alto todas as linhas do 
edifício. 

A fachada também apresenta três portais que dão acesso a três naves do interior 
da igreja: a nave central e as duas naves laterais. A zona superior da fachada é 
dominada pela grande rosácea que possui forma circular, dividida em finos raios 
de pedra semelhantes aos de uma roda, tinha, para o cristão da época, um 
significado duplamente simbólico: alude, simultaneamente, ao sol, símbolo de 
Cristo, e à rosa, símbolo de Maria. A sua função também é dupla: por um lado 
constitui uma nova fonte de luz (ao entardecer, pode acontecer que os raios do 
sol, filtrados e tornados multicolores atravessem a rosácea até a zona do altar-
mor, dando um grande efeito cênico); por outro lado, aligeira a espessura da 
parede com uma abertura recortada e fina como uma renda. 

O último elemento peculiar das grandes igrejas góticas é a estreitíssima ligação 
existente entre a estrutura arquitetônica e a escultura, as grandes estátuas, os 
baixos-relevos, os floreados das agulhas, das pilastras e dos contrafortes. 

Os arquitetos góticos, embora pusessem o melhor de si mesmos nas grandes 
igrejas, não tinham, no entanto, como clientes, apenas os bispos e grandes 
cidades que pretendessem erguer templos à majestade de Deus. Muitas vezes 
tiveram que se empenhar também em contentar as ordens monásticas, em 
particular as de Cluny, de Cister e os Beneditinos, todas bastante poderosas 
naquela época, e bem assim os laicos, soberanos e nobres, par quem edificaram 
palácios e fortalezas. 

A técnica da arquitetura religiosa também serve de modelo e incentivo para o 
desenvolvimento da civil e profana: castelos, casas, pontes, palácios comunais, 
amiúde flanqueados por uma alta torre, hospitais construídos por conta de 
confrarias e instituições de caridade. Nas cidades fortificadas por muralhas 
poderosas, o traçado urbano apresenta-se variado e irregular, com ruas estreitas 
e tortuosas que seguem os acidentes naturais do terreno. As casas, em que a 
pedra substitui cada vez mais a madeira, preparadas para se transformarem, em 
caso de necessidade, em verdadeiras fortalezas em miniatura. 

A arquitetura gótica em Portugal inicia-se com a construção do mosteiro 
beneditino de Alcobaça no século XII. No entanto, o estilo gótico só se impõe em 
data bastante tardia, mantendo-se em muitas regiões uma tendência românica. 
Em fins do século XV surge o estilo nacional português, o manuelino, fruto da 
fusão das formas flamejantes com as hispano-flamengas castelhanas, às quais 
se deve acrescentar a utilização de um repertório que evoca das grandes 
empresas marítimas de Portugal, um diverso sentido estético e, já iniciado o 
século XVI, a influência do Quattrocento italiano. 

Ao longo do período em que a arquitetura gótica surge e se desenvolve em toda 
a Europa, em vastas zonas do solo hispânico assiste-se ao desenvolvimento 
paralelo de dois estilos diversos – o gótico e o mudéjar – que acabarão por fundir-



se harmonicamente no século XV. Esta dualidade é consequência e símbolo, ao 
mesmo tempo, das duas raízes que sustentam a cultura espanhola: a europeia 
e a islâmica. É certamente possível, estudar separadamente uma e outra 
arquitetura. 

    

 

 
PINTURA 
Em geral, durante o período gótico, a pintura não se reveste do papel 
fundamental desempenhado em outras épocas da história da arte. A catedral 
gótica, devido a preponderância de espaços vazios sobre os cheios e a falta de 
paredes compactas, não interrompidas por aberturas não serve à presença de 
decoração pictórica, assim desaparece os grandes ciclos narrativos pintados a 
fresco sobre as paredes das igrejas. Exceção feita à Itália, onde se não alcançou 
o nível de movimento vertical e de leveza das igrejas francesas, inglesas e 
alemãs e onde, por isso mesmo, sobreviveu o gosto pela pintura mural em ciclos 
do tema religioso. Pelo contrário, existe certa preponderância da pintura profana 
no adorno das salas dos castelos, das residências senhoriais e dos edifícios 
públicos. O motivo de seu sucesso é, em grande parte, econômico: os frescos 
representavam um elemento decorativo menos dispendioso, em relação à 
preciosas tapeçarias com que recobriam as paredes. Os assuntos preferidos são 
histórias romanescas ou cenas da vida da corte. 

Na pintura religiosa assiste-se à difusão das pinturas sobre madeira. Nobres e 
ricos burgueses encomendavam, para a prática das suas devoções, pequenos 
retábulos ou altares portáteis, enquanto que o clero mandava fazer, para os 
altares das igrejas, grandes pinturas que podem surgir como um ou mais painéis 
(retábulo), ou serem dobradas em várias partes (políptico). 

O políptico é uma das formas preferidas da pintura gótica e é a manifestação 
mais característica dela: trata-se de um conjunto geralmente de grandes 
proporções, constituído por vários painéis unidos entre si; quando é apenas de 
dois painéis, é chamado de díptico; quando é de três chama-se tríptico. Cada 
painel é emoldurado por um agudo arco quebrado, às vezes trilobado, apoiado 
em finos colunelos – uma estrutura que lembra a janela gótica. Também a sua 
decoração, com seus pináculos e motivos florais, repete os temas característicos 
da arquitetura. 

A técnica é, em parte, a mesma da iluminura, com uma grande atenção aos 
pormenores. O fundo os painéis são dourados e cria, em volta da figura, uma 
atmosfera extraterrena, fazendo sobressair, ao mesmo tempo, as outras cores 
da pintura. O mundo exterior não é retratado tal como ele é, o artista busca 
expressar um universo de graça, de beleza, de quietude, de equilíbrio, do qual 
foram eliminados o pecado, a dor, a vulgaridade cotidiana. 



No século XII, o pintor mais importante foi Giovanni Gualteri, conhecido como 
Cimabue. O seu trabalho ainda é influenciado pelos mosaicos e ícones 
bizantinos, mas já existe ma nítida preocupação com o realismo das figuras 
humanas. O artista buscava dar algum movimento às figuras dos anjos e santos 
através da postura dos corpos e do drapeado das roupas. Entretanto, ainda não 
consegue realizar plenamente a ilusão da profundidade do espaço. Cimabue 
teve o mérito histórico de ser o descobridor do jovem pastor Giotto, de quem foi 
mestre durante dez anos, em Florença. 

Ele tinha o nome de Ambrogiotto Bondone, mas ficou conhecido como Giotto 
(1267-1337). Viveu sua infância entre os campos e as ovelhas de seu pai. A 
maior parte das suas obras foram afrescos que decoraram igrejas. A principal 
característica da sua pintura foi a identificação da figura dos santos com seres 
humanos de aparência bem comum. E esses santos com ar de homem comum 
eram o ser mais importante das cenas que pintava, ocupando sempre posição 
de destaque na pintura. Assim, a pintura de Giotto vem ao encontro de uma visão 
humanista do mundo, que vai cada vez mais se firmando até ganhar plenitude 
no Renascimento. 

Além dos grandes murais de Giotto, a pintura gótica também foi feita nos quadros 
de menores proporções e nos retábulos. Os pintores Jan Van Eyck (1390-1441) 
e seu irmão Hubert Van Eyck (1366-1426) mostraram nas pinturas uma 
preocupação pelos detalhes das roupas das figuras, dos adornos das cabeças e 
dos elementos da natureza, que nos permite afirmar que as suas obras 
inauguram a fase renascentista da pintura flamenga. 

Na pintura O Casal Arnoufini, realizado segundo os princípios de um evidente 
realismo, Jan Van Eyck mostra com riqueza de detalhes como eram os 
aposentos e as vestes de um rico comerciante do século XV. A representação 
dos personagens e do ambiente é detalhista, que o espelho convexo que se 
encontra na parede do fundo reflete todo o quarto, dando-nos uma visão 
completa do ambiente. Assim, o casal aparece de costas refletindo no espelho e 
pode-se ver aí a porta de entrada dos aposentos e até mesmo uma pessoa que 
se encontra nela, olhando para o interior do quarto. 

Outra obra de Jan Van Eyck que reflete a preocupação e o registro precioso dos 
detalhes é o quadro Nossa Senhora do Chanceler Rolin, onde o artista realiza 
um trabalho e perspectiva e documentada uma paisagem urbana. 

   

 
 

ESCULTURA 
As esculturas estão ligadas à arquitetura e se alongam para o alto, 
demonstrando verticalidade, alongamento exagerado das formas, e as feições 
são caracterizadas de formas a que o fiel possa reconhecer facilmente a 



personagem representada, exercendo a função de ilustrar os ensinamentos 
propostos pela igreja. 

A escultura monumental gótica surge concentrada no exterior das catedrais, 
enquanto o interior apresenta-se recolhidas em nichos limitados por pequenas 
colunas e cobertas por baldaquinos. As feições são feitas de forma que o fiel 
possa reconhecer facilmente a personagem representada: São Firmino é um 
bispo hierático e pouco resignado, Santa Isabel uma senhora anciã com um ar 
um pouco resignado, Maria tem uma expressão juvenil e fresca beleza. As 
estátuas da Virgem e, em geral, de todas as figuras femininas, têm proporções 
mais alongadas e são, muitas vezes, dispostas numa posição curvilínea, de 
maneira a desenharem um S. 

Para uma melhor compreensão de escultura gótica, deve ter-se presente que, 
originalmente, as estátuas eram pintadas: o rosto e as mãos tinham cor natural; 
os cabelos eram de um louro dourado; as vestes tinham cores vivas, as joias, as 
fivelas, as orlas dos mantos tinham incrustados vidros coloridos ou pedras 
decorativas. 

  

 

 
ILUMINURA 
Iluminura é a ilustração sobre o pergaminho de livros manuscritos (a gravura não 
fora ainda inventada, ou então é um privilégio da quase mítica China). O 
desenvolvimento de tal gênero está ligado à difusão dos livros ilustrados 
patrimônio quase exclusivo dos mosteiros: no clima de fervor cultural que 
caracteriza a arte gótica, os manuscritos também eram encomendados por 
particulares, aristocratas e burgueses. É precisamente por esta razão que os 
grandes livros litúrgicos (a Bíblia e os Evangelhos) eram ilustrados pelos 
iluministas góticos em formatos manejáveis. 

Durante o século XII e até o século XV, a arte ganhou forma de expressão 
também nos objetos preciosos e nos ricos manuscritos ilustrados. Os copistas 
dedicavam-se à transcrição dos textos sobre as páginas. Ao realizar essa tarefa, 
deixavam espaços para que os artistas fizessem as ilustrações, os cabeçalhos, 
os títulos ou as letras maiúsculas com que se iniciava um texto. 

Da observação dos manuscritos ilustrados podemos tirar duas conclusões: a 
primeira é a compreensão do caráter individualista que a arte da ilustração 
ganhava, pois se destinava aos poucos possuidores das obras copiadas, a 
segunda é que os artistas ilustradores do período gótico tornaram-se tão 
habilidosos na representação do espaço tridimensional e na compreensão 
analítica de uma cena, que seus trabalhos acabaram influenciando outros 
pintores. 



A arquitetura gótica não foi chamada assim ao ser criada. Ela foi chamada de 
estilo ogival devido ao seu elemento característico, o arco ogival. Foi somente 
após o século XVI que o primeiro historiador de arte, um italiano chamado 
Giorgio Vasari, denominou-a gótica como um sinal de menosprezo. Durante o 
Renascimento o exagero do estilo tanto horrorizou Vasari, que ele estava certo 
de que o gótico deveria ter sido inventado pelos bárbaros, a quem acusava de 
saquear Roma e destruir as estruturas clássicas. Com um óbvio estremecimento, 
Vasari criticou o estilo gótico por seus “abomináveis pequenos nichos, uns sobre 
os outros, com um sem-número de pináculos, pontas e folhas”. Os construtores 
góticos “encheram toda a Europa com essas abominações”, escreveu ele, 
acrescentando: “Que Deus proteja todos os países contra essas ideias e estilos 
de construção”. 

Quando se entra numa catedral gótica, a primeira sensação que se tem é mesmo 
a de uma altura que corta a respiração, efeito este que se deve quer às reais 
dimensões verticais da nave central, como se apresenta a catedral de Notre-
Dame de Paris com 35 m de altura, a catedral de Reims com 38m e a catedral 
de Notre-Dame de Amiens com 42m, quer em relação entre a altura da própria 
nave. E fato a primeira é sempre acentuadamente reduzida em relação à 
segunda: na catedral de Chartres, a relação é de 1:2,6, na Notre-Dame de Paris 
é de 1:2,75, na catedral de Colônia chega mesmo a 1:3,8. Este esforço, chega 
em alguns casos a trais os arquitetos, como aconteceu com o coro da catedral 
de Saint Pierre, em Beauvais (terminado em 1272), cujas abóbodas, erguendo-
se à altura máxima de 47 metros e meio, se desmoronaram em 1284. 

Um vitral gótico era feita em várias etapas. A primeira era colorir o vidro. Isto era 
feito adicionando-se diversos produtos químicos ao vidro derretido e ainda na 
fornalha. Assim, ele ficava colorido e translúcido. Depois, tratava-se de fazer as 
placas de vidro. Para isso, o método mais utilizado era o que produzia um tipo 
de vidro chamado antique. O artesão acumulava uma pequena quantidade de 
vidro fundido na extremidade de um tubo e mediatamente começava a soprar 
até formar uma bolha de vidro de forma cilíndrica. A seguir, cortava suas duas 
extremidades, como se tirasse uma tampa de cada lado, obtendo assim um 
cilindro oco. Depois cortava esse cilindro ainda quente em sentido longitudinal e 
o achatava, até conseguir uma placa. Cada placa, depois de resfriada, era 
cortada com um aponta de diamante, segundo o desenho previamente 
determinado para o vitral. 

A etapa seguinte era pintar com tinta opaca preta os detalhes de uma figura, por 
exemplo, os traços fisionômicos. Depois, de todas essas etapas pequenas 
placas eram encaixadas umas às outras por uma moldura metálica chamada de 
perfil de chumbo, e juntas formavam grandes composições – os vitrais –  que 
eram colocados nas aberturas das paredes das catedrais. 

 

Texto Adaptado de : IMBROISI, Margaret; MARTINS, Simone. Arte Gótica. História das Artes, 
2021. Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-medieval/arte-gotica/>. 
Acesso em 09 Sep 2021. e PINTO, Tales dos Santos. "Arte Gótica"; Brasil Escola. Disponível 
em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/arte-gotica.htm. Acesso em 09 de setembro de 
2021. 

 
 

Atividades:  



1 - As catedrais góticas passaram a apresentar elementos técnicos bem 
diversos da arquitetura usada nas construções românicas. Entre esses 
elementos, estavam: 
a) os arcos completos, como os modelos gregos e romanos. 
b) a ausência de gárgulas nas decorações externas. 
c) a ausência de vitrais. 
d) os arcos em forma de ogiva. 
e) a presença de um centro piramidal. 
 
2 - (UFTM MG/2002) Um conjunto de transformações econômicas, sociais e 
culturais modificaram o panorama histórico europeu a partir do século XII. 
Assistiu-se a um renascimento das cidades e à emergência de um novo estilo na 
construção de igrejas que ficou conhecido como: 
a) Romântico. 
b) Bizantino. 
c) Renascentista. 
d) Gótico. 
 
3. (UNESP SP/1999) A partir do século XII, em algumas regiões europeias, nas 
cidades em crescimento, comerciantes, artesãos e bispos aliaram-se para a 
construção de catedrais com grandes pórticos, vitrais e rosáceas, produzindo 
uma "poética da luz", abóbadas e torres elevadas que dominavam os demais 
edifícios urbanos. 
O estilo da arte da época é denominado: 
a) renascentista. 
b) bizantino. 
c) românico. 
d) gótico 
 

 

Gabarito: 1- D, 2- D, 3- D 


