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Pretendemos discutir o conceito de cultura e arte medieval e suas transformações ao longo 

dos séculos XI-XII no Ocidente medieval, a partir da análise da atuação dos principais 

agentes que o representam no âmbito secular e eclesiástico. Analise que envolve o estudo 

dos centros produtores de cultura e propaganda de cada instituição de poder assim como 

os núcleos alternativos a estas realidades oficiais e institucionais. A discussão de fontes 

pertinentes ao tema e bibliografia alterna com as representações artísticas dos temas 

centrais. Convém ter cumprido anteriormente disciplina obrigatória de História Medieval. 

TÍTULO: 

A ARTE MEDIEVAL OCIDENTAL E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA OFICIAL 

Introdução 

1- Conceito de arte enquanto manifestação cultural 

1.1. Evolução das formas e evolução da sociedade 

2- Os agentes promotores da arte medieval: "monges e príncipes, imagens de Deus"   

      2.1- Concepções de sociedade: o esquema trifuncional 

      2.2- A ordem de Cluny : Abades Suger e Hugo 

      2.3- A ordem de Cister: Bernardo de Claraval 

3- O estilo românico e a ideologia milenarista 

4- O estilo gótico: "Deus é luz" 

5- Tomás de Aquino, Dante Alighieri e a crise do medievo: condicionantes renascentistas 
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AVALIAÇÃO:  

Avaliação contínua а partir das discussões de documentos em sala de aula e avaliação 

final а partir de trabalho escrito sobre os temas debatidos em sala de aula. 

 

 


