
ARTE – 7º ANO 
 

Aula 05 - Dia: 11/05 
 

Queridos Alunos! 

Esta semana iniciaremos nossos estudos sobre ARTE GÓTICA, e para isso peço que 

leiam com atenção e copiem o conteúdo do quadro abaixo em seu caderno de 

desenho. (Quem preferir pode imprimir e colar no caderno!) 

 
 

 

Arte Gótica 
 

A Arte Gótica, ou estilo gótico, surgiu no norte da França, no século XII, e 

difundiu-se 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. 

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

vãos mais amplos, cujo objetivo é conseguir uma maior verticalidade. Dessa forma, as 

igrejas poderiam ser cada vez mais altas, seguindo o proposto religioso da época de 

estar cada vez mais perto do céu, e consequentemente de Deus. 

A luminosidade no interior das edificações era auxiliada pela utilização de janelas 

delicadamente trabalhadas e de vitrais em forma de rosáceas. 

 A rosácea  é uma  abertura circular onde um desenho geométrico é preenchido 

com vidro colorido, o vitral. Os dois elementos combinados transmitem através da luz e 

da cor, o contato com a espiritualidade e a ascensão ao sagrado. Apresenta-se sobre 

o portal da fachada principal das igrejas e em pelo menos um dos seus extremos. Sua 

decoração é feita no sentido radial, estilizando a representação das pétalas de 

uma rosa, por isso o nome – rosácea. 

 
Principais características da arquitetura gótica: 
 
❖ Torres altas e pontiagudas; 

❖ Vitrais coloridos e 

❖ Rosáceas. 

 
Obras de destaque: 
 
❖ Catedral de Notre Dame – Paris / França (danificada por um violento incêndio em 2019) 

❖ Catedral de Milão / Itália 

❖ Abadia de Westminster / Inglaterra 
 

 
 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal_(arquitectura)
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tala
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa


 

 

ATIVIDADE: 

 

✓ Pintar, com as cores de sua preferência, a ROSÁCEA abaixo. 

✓ Depois de pronta, recortar e colar no caderno. 

✓ Quem não puder imprimir, irá desenhar uma rosácea, copiando o modelo abaixo 

(do seu jeito) e depois pintar. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ARTE GÓTICA 
ROSÁCEA 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Qualquer dúvida, estou à disposição nos grupos de WhatsApp. 

Atenciosamente, Professora: Giselle 


