
Oh, oh!!! Mas, antes de falar de Sodoma e Gomorra,  
caro leitor, tenho de falar da arte, da cultura  

e das ciências que se desenvolvem no seio do catolicismo  
durante a Idade Média.

Vou lembrar o contexto.

Desde o colapso do poder carolíngio e o questionamento da legitimidade do trono de Pedro, 
considerado corrompido pelo dinheiro e pelo sexo no século ix1, a Europa, com exceção do 

Sacro Império Germânico, fragmentou-se numa infinidade de pequenos territórios.

1. Consultar O Império, tomo I: A Génese, pp. 103-117.
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Esses territórios são controlados 
por homens cujos laços de vassalagem 
constituem a base do sistema político 

e social: o sistema feudal.

É nesse universo estilhaçado, 
fragmentado numa enorme 

quantidade de feudos, em que cada 
pequeno senhor dispõe do direito 

de vida e de morte…

… que os 
clérigos tentam 

substituir-se 
a um poder real 

deficiente.

Os padres pretendem tornar-se os únicos garantes de uma lei mais elevada, de uma ordem universal regedora 
do bem, da verdade e da justiça: a ordem de Deus. Recorrendo a um Deus que nomeiam «Senhor dos senhores», 

lembram aos humanos que o poder terrestre se encontra submetido a uma hierarquia eterna.
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DAS ARTES, DA TEOLOGIA,  
DA MÚSICA E DO SEXO… FRACO!

Do século xi ao século xiii, em plena Reforma Gregoriana, o catolicismo 
destaca-se antes de mais nas artes arquitetónicas. A arte românica 

e a arte gótica propagam a mensagem da instituição romana. De 
seguida, a fé exprime-se através da música a várias vozes, a polifonia. 

No Ocidente fazem-se ouvir as «vozes do Senhor», e a música religiosa 
não só se torna sagrada como passa a beneficiar de câmaras de 

ressonância gigantescas: as catedrais.

A teologia vai ganhar raízes nessas catedrais. Disciplina suprema do 
catolicismo, conhece um desenvolvimento considerável, pelo menos 

por duas razões. A primeira é o nascimento da universidade como 
espaço de edificação da glória de Deus por meio do saber. Se é o 

local de elaboração do saber sobre Deus — e, portanto, de todos os 
outros saberes: direito, medicina, gramática, etc. —, a universidade 

converte-se igualmente no centro de formação das gerações futuras 
e das novas ideias precursoras de um belo futuro. Por outro lado, 
a teologia cristã assiste ao nascimento do seu segundo monstro 

sagrado1, Tomás de Aquino (1224-1274). Inicialmente contestado, 
passará a ser a referência do catolicismo.

Enquanto isso, os movimentos religiosos não ficam atrás. 
Os mendicantes distinguem-se pelo regresso radical à pobreza 

evangélica. E, nesta efervescência, a visão da mulher suscita um 
questionamento que continua a marcar a sociedade atual: será a mulher 

a tentadora Eva, incontrolável e insubmissa, ou a Mãe Maria, bondosa 
e santa? E se fosse ambas?

CAPÍTULO 1

1. O primeiro monstro sagrado é Santo Agostinho (ver O Império, tomo I: A Génese).
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A ARTE ROMÂNICA  
ou o advento da  

arquitetura despojada!
Neste contexto político-religioso, a arte românica, 

pela pureza e pela unidade arquitetónicas, pretende 
ser o reflexo de uma ordem do Céu imposta sobre 

a realidade terrestre, confortando os fiéis reunidos 
sob os tetos dos asilos divinos.

Aos olhos do povo 
inquieto, que não 

percebe nada 
das missas e das 

celebrações em latim e 
que não tem acesso às 
Santas Escrituras, a 
arquitetura românica 

surge como a prova 
visível e tangível da 

ordem divina superior 
e eterna, que o 

protege de um mundo 
feudal desconjuntado.

A arte românica1 provém da arte romana, na qual 
busca o nome (abóbada de berço, esquema basilical2)

Utiliza pedras talhadas aparelhadas: as abóbadas de pedra  
vêm substituir as estruturas de madeira, que se incendiavam  

                                                 com demasiada frequência.

O britânico Nikolaus Pevsner (1902-1983), historiador da arte, distingue dois períodos:

O primeiro começa no ano 1000 e vai até à Primeira Cruzada, 
por volta de 1100. Um bom exemplo é a Basílica de Saint-
-Sernin, em Toulouse, a maior igreja românica ainda de pé.

O segundo período, dito «românico clássico», vai de 
1100 até ao triunfo da arte gótica, cerca de 1200. 

Uma boa ilustração é a Basílica de Paray-le-Monial.

1. A expressão «arte românica» é cunhada em 1818 pelo arqueólogo francês Charles de Gerville e entra no uso corrente a partir de 1835.
2. No século v a.C., a Stoa Basileios era o «pórtico do rei», o trono do arconte-rei, alto magistrado de Atenas encarregado das funções religiosas e juiz dos 
crimes de impiedade e dos homicídios.
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Apesar das variações regionais, 
estes dois períodos da arte 
românica têm em comum três 
elementos arquitetónicos:
1) a abóboda de berço,  
composta por arcos 
semicirculares;
2) para sustentar esta 
pesadíssima abóboda, 
paredes grossas dotadas 
de pequenas aberturas, 
reforçadas no exterior 
por contrafortes;
3) arcos duplos  
no interior.

Hoje em dia, quando 
visitamos uma igreja 

românica de aldeia, de 
fora, ela tem um aspeto 

atarracado, e a sua 
penumbra interior convida 

ao silêncio.

No entanto, 
muitas dessas 

pinturas originais 
desapareceram. 

Foram rebocadas 
ou receberam outra 

pintura por cima, 
durante um restauro; na 
maior parte dos casos, 

foram destruídas 
ou apagadas pela 

iconoclastia da 
Reforma Protestante, 

especialmente em 
França, em Inglaterra 
e nos Países Baixos.

Naquela época, os fiéis da Idade Média podiam admirar nas vastas 
superfícies das paredes uma decoração multicolorida.

Embora de dimensões 
bastante reduzidas, o vitral 

românico já é composto, 
nesta época, por uma gama 
de cores particularmente 

claras, destinadas a 
deixar passar o máximo de 

luz. Para se obter o azul, 
utiliza-se uma mistura à 
base de óxido de cobalto 
chamado safra. Do óxido 
de manganésio obtém-

se o violeta. Do óxido de 
antimónio, o amarelo. 

Também se usa o púrpura, 
que, aclarado, dá uma cor de 
carne. Globalmente, é este o 
conjunto das cores de base 

dos vitrais, as quais irão 
sendo incessantemente 

melhoradas.

A arte românica procura misturar sentimentos 
de serenidade e de inquietação. As procissões, 
os cânticos, as peregrinações, as pinturas e as 
relíquias dos santos acompanham os monstros 

que revestem os capitéis e lembram as desordens 
exteriores à casa de Deus.
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Esta ambivalência de sentimentos manifesta-se quando os fiéis descem às obscuras criptas para tocar nas 
relíquias e rezar a Deus. A igreja românica é o cenário de uma espiritualidade que inspira, tanto o receio do 
juízo divino, quanto a esperança por um mundo melhor, numa sociedade inquieta e sujeita à violência. Como 

escreve Georges Duby, em O Tempo das Catedrais1, a arte românica corresponde a um tempo monástico 
e feudal, entre 980 e 1140, fascinado por um Deus temível, em que a arte é simultaneamente louvor 

e sacrifício: «Naquela época, aquilo a que chamamos arte não tinha outra função […] senão permitir ao 
Homem, através desses dons, aplacar a cólera do Todo-Poderoso e conquistar a Sua estima.»

 1. Georges Duby, O Tempo das Catedrais: A arte e a Sociedade (980-1420), Editorial Estampa, 1979.
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No final do século xii, a arte 
românica é substituída pela 
arte gótica. A arquitetura 

dita «gótica» não tem nada 
que ver com a música gótica!

Começa por surgir na região da Île-de-
-France sob o nome opus francigenum 

(ou opus modernum), o que significa, lite-
ral mente, «obra francesa», mas também 

será denominada como «arte ogival».

     Na verdade, serão os italianos do 
Renascimento que, três séculos mais 
tarde, chamarão gotico a este estilo 

arquitetónico de origem francesa.

Segundo consta, o termo gotico é 
utilizado pela primeira vez pelo pintor 

Rafael, cerca de 1518, num relatório ao 
Papa Leão X sobre «a conservação dos 

monumentos antigos». Rafael considera 
que os arcos em ogiva da arquitetura 

gótica lembram a curvatura das árvores 
que formavam as cabanas primitivas 

dos godos, os habitantes das florestas 
germânicas, e faz referência, de forma não 

pejorativa, à arte do século v.

Todavia, o termo gotico 
acaba por ser retomado 

num sentido pejorativo por 
Giorgio Vasari, em 1530. 

Este último alude ao saque 
de Roma pelos «bárbaros», 

os godos1. A arte gótica 
torna-se então, para os 

italianos do Renascimento, 
uma obra de bárbaros, 
pois teria resultado do 

esquecimento das técnicas 
e dos cânones estéticos 

greco-romanos.

Se é criticada no 
Renascimento 
pelos seus 

excessos e pela 
sua desmesura, 

a arte gótica 
acabará por 

entusiasmar 
os escritores 

românticos do 
século xix.

A ARTE GÓTICA  
ou a arquitetura luminosa

 1. Ver O Império, tomo I: A Génese, p. 56.
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Hoje em dia, os 
arqueólogos e os 

historiadores da arte 
refutam a ideia de uma 
rutura e demonstram 

que a arquitetura 
gótica se inscreve 
na continuidade da 

arquitetura românica, 
ao mesmo tempo que 
beneficia de inovações 

técnicas.

A arte gótica destaca 
a gárgula, uma goteira 

saliente pela qual escorre 
a água da chuva… 

As gárgulas costumam 
ter a forma de monstros, 

pois, como escreve 
Huysmans (1848-

-1907), no seu romance 
A Catedral, «estas 

criaturas híbridas que 
materializam os vícios 
e os vómitos expulsos 

do santuário…

… [recordam] ao transeunte, 
que as vê expurgarem pelas 

bocarras a escória dos 
algerozes, que fora da Igreja 
não passam de gemónias do 

espírito e de cloacas da alma».

A exploração 
metódica dessas 

inovações 
técnicas permite 
a construção de 

edifícios cada vez 
maiores, cada vez 
mais altos, cada 

vez mais banhados 
de luz…

… aproximando o crente de Deus…  
Mas já voltaremos a este assunto!

Antes de desenvolver a visão 
de Deus e a conceção da Igreja 

veiculadas pela arte gótica, tenho 
de lembrar, caro leitor, quatro 

etapas principais:
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1) O gótico primitivo (1135-1190) 
corresponde à elaboração dos elementos e dos 

princípios fundadores, como os aplicados na 
Catedral de Saint-Étienne de Sens e na Abadia 

de Saint-Denis.

2) O gótico clássico (1190-1230) 
sintetiza as experiências anteriores e 

procura uma economia de materiais com 
mais luz no interior da igreja: Notre-Dame 

de Paris (1163-1225) ou a Catedral 
de Chartres (1194-1260).

3) O gótico radiante (1230-1360) deve 
o nome às rosáceas que lembram rodas e 

iluminam as igrejas. É o caso de Notre-Dame 
de Paris (1225-1250) e de Notre-Dame 

de Reims (1211-1285).

4) Por fim, o gótico flamejante, ou final, deve o 
nome aos rendilhados das janelas, cujas curvas 

e contracurvas parecem dançar como labaredas. 
Notre-Dame de Amiens (1220-1288) insere-se 

no gótico clássico, no radiante e no flamejante!

Esta cronologia diz 
essencialmente respeito 

a França. Mas a arte 
gótica difundiu-se pela 

Europa com alguns 
atrasos e, por vezes, 

com variações de monta. 
Em Inglaterra, o gótico 

ornado ou decorado 
(1250-1350) multiplica 

as nervuras a partir 
dos pilares, e o gótico 

perpendicular (de 1350 
ao início do século xvi) 

singulariza-se pelas 
abóbodas em forma 

de teia de aranha.
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Esta arquitetura assenta numa teologia 
— uma conceção de Deus — e numa 
eclesiologia — uma conceção da Igreja. De 
facto, uma vontade e um homem farão 
desta arquitetura um verdadeiro 
sistema teológico logo na sua origem. 
A vontade está ligada a um contexto: a 
reconstrução da Abadia de Saint-Denis, 
onde jazem os reis de França. O homem é 
o abade de Saint-Denis, Suger. É ele quem 
conduzirá as obras, com início em 1137.

Oriundo de uma família de camponeses, 
Suger consegue chegar à cúpula da Igreja 

e do Estado por meio do seu talento. 
A justo título, é considerado o primeiro 
grande ministro de França. Formado na 
Abadia de Saint-Denis, ali convive com 

o futuro rei Luís VI, o Gordo. Tornar-se-á 
seu conselheiro, bem como do filho do 

monarca, Luís VII, o Jovem. Nesse cargo, 
dedica a sua energia a chamar a nobreza 

à ordem e elabora uma obra legislativa 
de grande importância.

Aos 40 anos Suger torna-se abade de Saint-Denis. 
Empreendedor sem igual, manda reconstruir a abadia 

num estilo novo que passará a ser o estilo… ogival 
ou gótico, com a sensação de assim 

trabalhar para a glória de Deus, 
da Igreja e do reino 

de França.

Mas, então, qual 
é a conceção 

sugeriana de Deus 
e do local de culto? 

Ela opõe-se à do 
austero Bernardo 

de Claraval1, seu 
contemporâneo e 
rival, que defende 

o despojamento 
dos espaços de 

culto: para ele, a 
sobriedade devia 

prevalecer sobre a 
exibição pública do 

esplendor divino.

Bernardo de Claraval escreve que 
o luxo e a decoração excessiva 

das igrejas e dos oratórios são 
«monstros ridículos, horríveis 
belezas e belos horrores» que 

saturam os claustros (capítulo XII 
de Apologia a Guilherme de Saint

Thierry, 1123-1127). Já Suger, 
no tratado Consagração da Igreja 

de SaintDenis, considera que nada 
é demasiado belo nem demasiado 

luxuoso para celebrar Deus.

SUGER: o homem de Estado, abade e inventor da arte do Deus-Luz

1. Ver O Império, tomo I: A Génese, pp. 162-163.
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Para ele, a luz fornece a ligação entre o divino e a razão humana. Cria-se, assim, uma aproximação entre o Criador 
e o fruto da sua criação, ou seja, entre o Homem e a Natureza. Para Suger: «No coração da obra, Deus é luz.» 
E nesta luz inicial, incriada e criadora, participam «todas as criaturas». Deste ponto de vista, o nascimento 

da arte gótica dá-se quando Suger pede aos construtores que abram à luz o coro da Catedral de Saint-
-Denis (inaugurada em 11 de junho de 1144) através da abóboda em cruzaria. Cada ser recebe e transmite 

esta luz divina: os vitrais coloridos das grandes janelas do coro devem dar a imagem da «Jerusalém Celeste», 
ornada de joias. Recordando a mensagem do abade Suger em Saint-Denis, o historiador Georges Duby põe a arte 

gótica em perspetiva de acordo com a «nova teologia da iluminação»: «Deus é luz.»
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