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1. INTRODUÇÃO 

 

Foram vários os movimentos artísticos que hoje compõe a história da arte ocidental, 

entre eles o Renascimento, Barroco e o tema que iremos abordar, a arte Gótica.  

Arte Gótica é um dos períodos da arte ocidental e destaca-se por suas características 

únicas a respeito dos contextos sociais, político e principalmente religiosos. Teve seu 

início durante o século XII e, em XIII atingiu seu estágio mais marcante e clássico por 

meio das grandes catedrais europeias. É nesse período que se popularizam a pintura 

a óleo, a técnica dos vitrais e se retoma a tradição da pintura de paisagens. 

A Arquitetura da Arte Gótica proporcionou um grande destaque as igrejas da época e, 

juntas, influenciam todo o desenvolvimento estético do período. Uma das inovações 

da área foi a criação e o uso do Arco Ogival, ou arco quebrado, que aliviava o peso 

das paredes e possibilitava ampliar as aberturas e obter maior aproveitamento e 

leveza visual dos interiores. Nas artes visuais, o ponto de maior destaque foi a busca 

por um maior naturalismo, graça e elegância. Aprimorando a representação do espaço 

para criar uma ilusão de tridimensionalidade. As catedrais eram a manifestação da 

opulência, mas os interiores eram limitados a móveis de carvalho, simples e funcional, 

revestidos com tapeçaria. 

Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo abordar o período e momento artístico 

Gótico, dando ênfase ao estilo Isabelino. O trabalho foi proposto a nós durante as 

aulas de Evolução do Mobiliário (EM), sob a supervisão da Professora Josiane Ipolito.  
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2. Arquitetura Gótica 

Durante os séculos XII e XII, a Arquitetura gótica tomava conta dos edifícios religiosos. 

Enquanto o estilo Romântico possui uma grande estrutura com um pequeno vão, um 

arco redondo, uma abóbada de borda, uma grande varanda esculpida e os capitéis, 

os principais motivos são padrões geométricos e bestiários, a arquitetura gótica usa 

de uma grande extensão para obter o máximo de luz, que é capturada por janelas 

rendadas e vitrais forma de rosácea.  

Figura 1 - Rosácea vista do interior da igreja de Kloster Ebrach em Ebrach, Alemanha. 

 

Fonte  1 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Kloster_Ebrach_BW_5.JPG/1200px-

Kloster_Ebrach_BW_5.JPG 

Também foram utilizados pilares leves, das estruturas reduzidas ao mínimo e do 

sentido ascensional da construção, enfatizando os arcos em ogivas, agulhas e 

capitéis. Os elementos básicos do sistema de equilíbrio gótico são as abóbadas sobre 

cruzeiro de ogivas, reforçadas por nervuras ou ogivas, e o uso do arcobante, que 

possibilitava levantar a abóbada a alturas muito elevadas. Com o descarte das 

superfícies cheias e das paredes pesadas, o edifício de arquitetura gótica pode ser 

definido através um arcabouço de arcos e suportes, amparado pelos arcobantes, o 

que faz dele uma construção dotada de elegância e leveza, que a intensa 

luminosidade interior traz.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Kloster_Ebrach_BW_5.JPG/1200px-Kloster_Ebrach_BW_5.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Kloster_Ebrach_BW_5.JPG/1200px-Kloster_Ebrach_BW_5.JPG
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Figura 2 - Interior da Catedral de Notre Dame, Paris 

 

Fonte  2: https://1.bp.blogspot.com/-
c8qEFdbBL8M/XdBQzdldk4I/AAAAAAACYqc/utP8w1zGDFYmT8uzb4iNkS6qhZSmagDgwCLcBGAsY

HQ/s1600/Catedral%2Bde%2BNotre-Dame%2BUNESP%2B2020.jpg 

Tanto a Catedral de Notre Dame (1163-1250) quanto a Sainte-Chapelle concluída em 

1250, ambas em Paris, testemunharam esse estilo em desenvolvimento. A Catedral 

de Amiens (1218-1247); Chartres, a partir de 1194, a história de Reims em 1210 e a 

história de Rouen na primeira metade do século XII. 

Figura 3 - Sainte-Chapelle, Paris 

 

Fonte  3: https://res.cloudinary.com/du5jifpgg/image/fetch/t_opengraph_image/http://static.apidae-
tourisme.com/filestore/objets-touristiques/images/184/234/1043128.jpeg 
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3. Mobiliário com Estilo Gótico 

 

Os móveis de assento são compostos principalmente por bancos, mochos ou 

tambores, arcos e almofadas. Nos séculos XIV e XV, as cadeiras não eram tão 

utilizadas, portanto, eram difíceis de encontrar. 

 A respeito das arcas desta época, muitas são lisas ou divididas em várias 

partes, com volutas de diamantes esculpidas, com folhagens e grandes partes 

de ferro forjado. 

 Os elementos decorativos góticos não foram transferidos para o design de 

móveis até pelo menos séculos XV, quando novas formas foram introduzidas. 

Um deles é um aparador, que possui uma área pequena e é apoiado por dois 

pés de altura. Possui espaço para armazenar itens na parte fechada e há 

espaço para armazenar itens na parte fechada e há espaço para armazenar 

itens na estante fechada na parte inferior. Outra peça importante de mobiliário 

é o armário, que pode ocupar um espaço de 1,5 a 2 metros.  

 Além de padrões arquitetônicos, como arcos, colunas e desenhos em forma 

de folha, também são usadas esculturas decorativas.  

 

Figura 4 - Arco-banco do período Gótico 

 

Fonte  4: 
https://2.bp.blogspot.com/_dTIOMSQptYM/TCfw5fuj02I/AAAAAAAAAWU/cK8Sbf2CfPw/s400/IM4.jpg 

            



 
8 

 

 
 

4. Estilo Gótico nas Artes Visuais  

As artes visuais desempenharam um papel de suma importância na arte gótica, pois 

eram artigos de decoração que traziam além da beleza, o significado junto da pintura 

ou a escultura. 

 

4.1 Pintura 

 As pinturas transmitiam a leveza e a pureza vinda da religião em busca de encantar 

aquele que a visse. Foi caracterizada principalmente pelo naturalismo e o simbolismo 

que trazia consigo, utilizando de cores brilhantes e claras. 

O simbolismo se torna perceptível principalmente nas cores designadas a cada ícone 

da história cristã, por exemplo, azul é a cor da Virgem Maria e marrom é a cor de São 

João Batista. E o Dourado da luz de fundo, traz a ideia de um espaço eterno sagrado. 

Essas Técnica e conceitos são aplicáveis ás pinturas murais e à iluminação de altares 

e livros.  

Figura 5 - Fresco de la catedral de colonia (alemania) 

 

Fonte  5: http://1.bp.blogspot.com/-fJmlB1W8v6I/ToHBM3MfXOI/AAAAAAAAAtk/gh2dHegoyfU/s400/esp37Cb.jpg 

 

4.2 Esculturas  

  Desenvolvidas em paralelo à arquitetura Sacra, as esculturas da época está presente 

nas fachadas e portais das catedrais. É caracterizada por um naturalismo ideal que 

procurava expressar a beleza do divino, assim como nas pinturas. 

 As esculturas podem ser tidas como um complemento arquitetônico, já que não fazem 

parte da estrutura das grandes igrejas, mas a maior parte das obras foram 

desenvolvidas para ocupar o seu interior. Deixando de lado as formar retas e 

extremamente verticais, as esculturam passaram a tomar forma arredondadas, 

expressões faciais mais proeminentes, adquirindo naturalidade e dinamismo. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-fJmlB1W8v6I/ToHBM3MfXOI/AAAAAAAAAtk/gh2dHegoyfU/s400/esp37Cb.jpg
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Figura 6 - Gárgulas de Notre Dame 

 

Fonte  6: https://c7.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/B611764fa/21253540_0zQQK.jpeg 

 

5. Estilo Isabelino 

 

O Gótico isabelino é desenvolvido principalmente na região de Castela, na Espanha, 

durante o reinado dos reis católicos, podendo também ser chamado de gótico tardio 

castelhano. O francês Émile Bertaux nomeou o estilo depois da rainha Isabella. 

Representa a transição entre a arquitetura gótica tardia e a arquitetura renascentista, 

juntamente com os estilos castelhanos, flamengo e o mudéjar originais. O estilo 

isabelino introduz alguns elementos estruturais da tradição castelhana e as formas 

luxuosas típicas da Flandres, além de alguns ornamentos de influência islâmica. 

Muitos edifícios desse estilo foram encomendados ou patrocinados por monarcas 

católicos de alguma maneira.  

A características mais obvias do estilo Isabelino é o domínio da heráldica e das 

inscrições, especialmente os símbolos de jugos, flechas e romãs, símbolos do 

monarca católica. Outra característica desse período é o uso de contas de gesso ou 

esculpidas em pedra como padrão decorativo. Depois que os monarcas católicos 

concluíram sua reconquista em 1492 a colonizar as Américas, o Impérios Espanhol 

começou a perceber seu crescente poder e riqueza e lançou um grande edifício 

monumental para simbolizá-los durante o período durante o período prospero.  Muitos 

desses monumentos foram construídos sob a ordem da rainha, assim, o gótico 

isabelino manifestou o desejo das classes dominantes espanholas de exibir seu 

próprio poder e riqueza. Essa exuberância encontrou uma expressão paralela na 

extrema profusão de decoração que foi chamada de plateresco. 

https://c7.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/B611764fa/21253540_0zQQK.jpeg
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Figura 7- San Jeronimo el Real, Madrid 

 

Fonte  7: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_R

eal_%28Madrid%29_07b.jpg/375px-
Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_Real_%28Madrid%29_07b.jpg 

As referencias a antiguidade clássica na arquitetura espanhola são mais literárias, 

enquanto na Itália o domínio da arquitetura da era romana dá uma sensação “Gótica” 

adaptada ao gosto do classicismo italiano.  

5.1 Primeiro estilo Isabelino 

A primeira incorporação do estilo plateresco também foi chamada de “estilo gótico 

plateresco” ou “isabelino gótico”. Na verdade, foi desenvolvido sob a coroa de Castela, 

sob o domínio dos reis católicos, Isabella de Castela e Fernando de Aragão. Além 

disso, a maioria dos edifícios desse estilo foi encomendada ou patrocinada por reis 

católicos. Nesta fase, a luxuosa forma gótica ainda dominava, e os elementos 

renascentistas ainda não são totalmente utilizados ou incompreendidos. Descobrimos 

que os padrões de heráldica e inscrição dominavam. Uma das características 

decorativas mais proeminentes é o uso repetido de garfos, flechas e símbolos de 

romã, que se referem diretamente aos dois monarcas espanhóis. O padrão de bola 

também pode ser usado para decorar edifícios. O estilo isabelino se reflete 

particularmente no arquiteto Enrique Egas, no rei católico Juan de Álava ou, no 

também arquiteto, Diego de Riaño.  

 

5.1.1 Segundo estilo Isabelino 

A segunda etapa do estilo isabelino durou de 1520 a 1560, a fase chamada 

“Renascimento Plateresco”. É caracterizada pelos elementos arquitetônicos e 

decorativos dominantes do Renascimento e pela imposição de motivos góticos. O 

estilo evoluiu gradualmente para um estilo mais puro, mais estrito e harmonioso, com 

formas geométricas maiores, enquanto usava o vocabulário arquitetônico clássico 

com mais frequência. As cúpulas redondas ou hemisféricas substituem 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_Real_%28Madrid%29_07b.jpg/375px-Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_Real_%28Madrid%29_07b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_Real_%28Madrid%29_07b.jpg/375px-Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_Real_%28Madrid%29_07b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_Real_%28Madrid%29_07b.jpg/375px-Iglesia_de_San_Jer%C3%B3nimo_el_Real_%28Madrid%29_07b.jpg
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frequentemente as cúpulas góticas. O arquiteto e escultor Diego de Silo é o melhor 

representante. Também podemos notar o trabalho de Alonso de Covarrubias e 

Rodrigo Gil de Hontañón.  

5.2 Arquitetura Gótica com o Estilo Isabelino 

Independentemente das características do espaço interior, a arquitetura gótica utiliza 

sistemas estruturais seguros e sustentáveis. Sob a influência das tradições locais, o 

estilo gótico da península ibérica sofreu uma série de mudanças, incluindo janelas 

muito menores, o que também possibilita a construção de telhados com declives mais 

baixos e até mesmo telhados planos. Isso cria um estilo muito característico e original 

além de tornar o edifício mais eficiente. Arquitetos espanhóis acostumados a 

convenções estruturais góticas rejeitaram instalações metálicas visíveis, onde os 

arquitetos italianos foram forçados a colocá-los nos arcos dos edifícios para resistir ao 

impulso horizontal, e seu próprio método de construção gótico evitou esse problema.  

No estilo Isabelino, os elementos decorativos da Itália combinados com os elementos 

ibéricos tradicionais formam um compósito decorativo cobrindo toda a estrutura e 

mantêm muitos elementos góticos, como pináculos e arcos pontiagudos. Arquitetos 

Isabelinos agarraram-se as soluções góticas, ou seja, como distribuir o peso do das 

abóbadas pressionando os pilares, os arcobotantes eram usados para apoiar os 

pilares. Após 1530, apesar da grande utilização do estilo Isabelino e de ele estar em 

evolução, a arquitetura espanhola começou a incorporar formar renascentistas e 

ideias estruturais. 

Figura 8 - Fachada nova Catedral de Salamanca 

 

Fonte  8: https://thumbs.dreamstime.com/b/fachada-principal-da-nova-catedral-fica-%C3%A0-frente-
das-portas-dos-recifes-cenas-de-nascimento-e-epifania-salamanca-espanha-agosto-156627870.jpg 

https://thumbs.dreamstime.com/b/fachada-principal-da-nova-catedral-fica-%C3%A0-frente-das-portas-dos-recifes-cenas-de-nascimento-e-epifania-salamanca-espanha-agosto-156627870.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/fachada-principal-da-nova-catedral-fica-%C3%A0-frente-das-portas-dos-recifes-cenas-de-nascimento-e-epifania-salamanca-espanha-agosto-156627870.jpg
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6. Infográfico explicativo  
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7. Mapa Mental  

 

Criado pelo Site: Goconqr 
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8. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi abordado a história e o período da arte Gótica, que se passou 

durante os séculos XII e XIII. Esse momento histórico da arte nos trouxe aprendizados 

e obras únicas, principalmente no contexto religioso.  

Foi nesse período que as técnicas de pintura a óleo e os tão conhecidos vitrais se 

tornaram populares. A arquitetura da arte gótica ocupa uma posição decisiva, que 

exaltava a igreja e consequentemente, a religião, o que afetou todo o desenvolvimento 

estético do período. Demos ênfase ao Estilo Isabelino que surgiu na regiam de 

Castela, na Espanha, que representa a transição entre a arquitetura gótica tardia e a 

arquitetura renascentista, esse estilo englobava os estilos já clássicos do lugar, ou 

seja, o castelhano, o flamengo e o mudéjar. O estilo Isabelino trouxe a luxuosa forma 

da Flandres e alguns ornamentos de influências islâmica.  

É possível notar que até nos tempos de hoje é arte gótica ou sacra é muito apreciada 

e conhecida. Serviu de inspiração para outros estilos, com o estilo nórdico, por 

exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

 
 

 

 

Bibliografia 

Hisour. [Online] https://www.hisour.com/pt/isabelline-architectural-style-33898/. 

Borges, Ricardson e Jess, Rosendy. SlideShare. [Online] 

https://pt.slideshare.net/Galabo/mobilirio-gtico. 

Galvão, Arrabela. História do Mobiliário. [Online] 

http://www.exatas.ufpr.br/portal/degraf_arabella/wp-

content/uploads/sites/28/2016/08/Apostila-Hist%C3%B3ria-do-Mobili%C3%A1rio.pdf. 

Sílvia Aline R. De Rodrigues. L'ARCHE ARQUITETURA & DESIGN. [Online] 

https://historia-e-estilo-do-mobiliario6.webnode.com/estilos-de-mobiliario/mobiliario-

gotico/. 

 

 


