
O 
Gótico 



Gótico 
  
Nasce no séc, XII, de origem francesa, directamente dependente do rei, o gótico é 

uma arte eminentemente urbana. Distingue-se pela construção de grandiosas 
catedrais, as novas sedes episcopais, criadas pelo aumento da população, da 

burguesia, do desenvolvimento do comércio, ou seja é marcadamente distinta 
pelo poder da cidade economicamente ressurgida. 

 





O gótico é uma arte urbana, as catedrais são os edifícios mais representativos. 

Notre Dame; Paris 



Chartres; França 



Amiens; França 



Colónia; Alemanha 



Burgos; Espanha 



Utilização do arco em ogiva  



Abóbada cruzada ou ogival  
(sobre o cruzamento das ogivas) 



No exterior, a estrutura é apoiada por arcobotantes. 



Grandes aberturas para o exterior (janelas e rosáceas) que permitem a 
entrada abundante de luz. 

Rosácea 



Uso de Pináculos 
como característica 

decorativa 



As catedrais góticas exibiam belos vitrais. 







A escultura surge principalmente nos portais das catedrais. 

Chartres 



A pintura gótica produziu obras de grande beleza, 
nomeadamente episódios e temas religiosos e da cultura 

cristã. 

Giotto di Bondone 
Lamentação pelo Cristo Morto 
Cappella Scrovegni; Pádua 
1303-05 

Simone Martini 
Anunciação 

Galleria degli Uffizi 
c. 1333 



Em Portugal, não existem as 
grandes catedrais góticas mas, 

ainda assim, podemos considerar  
algumas variantes na arquitectura 

gótica com alguns importantes 
edifícios. 

Gótico Cisterciense 
Alcobaça 

- Estrutura austera, simples e 
frieza das formas 



Gótico Mendicante 
Igreja de Santa Clara – Santarém 

- Linhas simples e pouco decorativo. 



Gótico Clássico 
Batalha 

 

- Apresenta harmonia e 
muito decorativo. 



Gótico Flamejante 
Igreja de Nossa Senhora da Graça 

Santarém 
 

- última fase do gótico, com formas mais 
complexas, com curvas e contracurvas, 

assemelhando-se a chamas. 



Consideremos 
ainda a 

arquitectura 
militar: 

Ourém 

Porto de Mós 



Arquitectura civil 
Paço dos Duques de Bragança 

Guimarães 



Na escultura, a obra mais importante são os magníficos túmulos de D. 
Pedro e D. Inês de Castro em Alcobaça. 





Na pintura, impõe-se uma referência aos extraordinários  
Painéis de Nuno Gonçalves. 



Características Gerais 

• Simetria e verticalidade; 
 

• Muitas aberturas e intensa      
  luminosidade; 

 
• Planta em cruz latina; 

 
• Edifícios religiosos, 
nomeadamente catedrais. 

• Arcos em ogiva ou volta quebrada; 
 

• Existência de pináculos; 
 

•Tímpanos  e capitéis decorados   
   com  episódios e figuras religiosos; 

 
• Uso de arcobotantes; 

 
• Abóbadas cruzadas ou ogivais 

 
• Vitrais compostos e muitos coloridos; 

 
• Enormes rosáceas; 



Exemplos de Monumentos 
 

Europa: 
 

- Catedral de Colónia – Alemanha; 
 

- Catedral de Reimes; 
 

- Catedral de Notre Dame; 
 

- Catedral de Chartres 

Em Portugal: 
 

- Mosteiro da Batalha; 
 

- Mosteiro de Alcobaça; 
 

- Igreja da Graça – Santarém; 
 

- Sé da Guarda 


