
   
  

INTERPRETAR AS IMAGENS. Arte medieval e os desafios da iconografia 
 

TURMA 2/2021  
Formadora: Carla Varela Fernandes    

Modalidade: Curso / Formação à Distância   

Número de horas: 25 h 

Datas e horários:  

5 a 16 de julho (dias de semana) das 19:00h às 21:00h / 10 e 17 de julho (sábados) das 14:30h às 

17:30h  

Registo de acreditação: CCPFC/ACC- 110882/21 

 

Custo da ação: associados: 85€;   não associados: 115€ 
Prazo de inscrição: 28 de junho de 2021 

Número máximo de inscritos: 15 

 

Esta ação de formação, no âmbito da História de Arte, destina-se a fornecer conteúdos 

atualizados sobre a importância e o valor de saber identificar, interpretar, descodificar a 

representação de figuras ou cenas (iconografia), como forma de obter melhores recursos para a 

análise das obras de arte, entendidas como documentos históricos. 

As imagens que aqui propomos analisar têm origem nos 10 séculos da designada Idade Média, o 

tempo preciso em que se criaram, desenvolveram e fixaram as principais iconografias da arte 

ocidental e oriental e que teriam ampla continuidade e transformação nos séculos seguintes. A 

interpretação das imagens, na sua ligação com as fontes escritas e outras é um dos principais 

objectivos. Pretende-se fornecer mais conhecimentos e “ferramentas mentais”, tanto para os 

que desenvolvem trabalho no âmbito da História ou da História da Arte, ou para aqueles que 

trabalham materiais da cultura visual com alunos de diferentes gaus de ensino. Pretende-se dar 

uma ampla panorâmica das principais representações que a arte medieval produziu (da arte 

portuguesa e da arte internacional), focando a atenção nos temas mais comuns e nas suas 

variantes. Da mesma forma, fomenta-se o desenvolvimento e a capacidade de observação e de 

estabelecer ligações entre o que as imagens e as narrativas visuais colocam em destaque e as 

fontes escritas (bíblicas e outras) e de como essas representações se alteram ou se mantêm 

estáveis ao longo dos séculos (do século V ao XV), de acordo com as mutações sociais, políticas, 

económicas e das mentalidades. 

  

Objetivos:   
1 – Conseguir reconhecer, através da descodificação das imagens, que a Arte, para além de 

produzir objetos com função devocional e de fascínio visual, é também uma fonte histórica, um 

conjunto de documentos para serem lidos e interpretados (a par da documentação escrita e dos 

achados arqueológicos), enfim, um precioso auxiliar para o entendimento da História do 

pensamento e das emoções da humanidade. 

2 – Conhecer os inícios da formação de uma iconografia, e de como esta se manteve inalterável 

ou como se acrescentou de detalhes ao longo dos tempos. 

3 – Treinar o “olhar” para o reconhecimento fácil e rápido das figuras ou cenas representadas e 

suscitar a interesse por interrogar os enigmas das representações. 



Conteúdos:   

Conteúdos da ação: 

A Acção desenha-se em dois grandes módulos temáticos que terão a duração total de 25 horas 

(12 aulas de 2h e 1 aula de 1h): 

O primeiro será dedicado aos temas do “Invisível”, do Incorpóreo, ou do “Não representável” 

(Deus, Espírito Santo, Anjos…) e a temas do Antigo Testamento, que os artistas, em resposta aos 

pedidos dos encomendantes (clientes) mais representaram ao longo da Idade Média, e de como 

estes estes se conjugam com a mensagem Cristã (Novo Testamento). Alegorias sobre as Virtudes. 

 

O segundo incidirá sobre os temas mais relevantes do cristianismo, (sem a possibilidade de os 

abranger na totalidade), com ênfase naqueles que os artistas mais representaram, desde as 

pinturas parietais das catacumbas paleocristãs aos retábulos de altar do século XV, passando por 

diversas técnicas artísticas e objectos de diferentes funcionalidades. 

 

Módulo 1 (8 horas): percurso cronológico e temático 

Primeiras experiências da iconografia cristã e seus antecedentes pagão; Representar o invisível: 

Deus Pai, Anjos e a Santíssima Trindade; Principais temas do Antigo Testamento, sua génese, 

desenvolvimento e codificação; Temas moralizantes (alegorias). 

 

Módulo 2 (16 horas): percurso cronológico e temáticos 

Principais temas do Novo Testamento – Cristo – do Nascimento à Glória;  

A Virgem Maria - as variantes iconográficas da feminização da arte medieval; 

Os primeiros santos e mártires; Jacopo da Voragine e o exponencial aumento do número de 

santos e das suas legendas no século XIII; o acrescento de novos santos medievais ao santoral da 

Antiguidade.  

 

Aula de dúvidas sobre o trabalho final (1 hora) 

 

Regime de avaliação dos formandos: 
- Participação no trabalho das sessões; 
- Realização de um trabalho escrito individual. 
 
 
Os formandos serão avaliados quantitativamente na escala de 1 a 10 valores (carta circular 
CCPFC-3/2007 - Set.): insuficiente - de 1 a 4,9 val.; regular - de 5 a 6,4 val.; bom - de 6,5 a 7,9 val.; 
muito bom - de 8 a 8,9 val.; excelente - de 9 a 10 valores. 
 

Creditação: Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de 

Professores, Grupos 200 e 400. Para efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente ação releva 

para a progressão em carreira de Professores dos Grupos 200 e 400.  

  

 


