
Elói (590-660):  monge e santo 
“Elói nasceu em Chaptelat, ao norte de Limoges, numa família da elite            
local, de origem galo-romana.”  
“Ele se forma como ourives sob a orientação do mestre em cunhagem de             
moedas de Limoges(...)”. 
“Elói continua seu trabalho de ourives e realiza, em particular, a           
decoração da Basílica de Saint-Denis (...)”. 
“Outra obra sua é a restauração da Basílica de Saint-Martial, em           
Limoges.” 
 
JAN, Régine Le.Santo Elói.In: LE GOFF, Jacques. Homens e Mulheres da Idade 

Média. Tradução Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Estação Liberdade, 2013,  
pp. 66-67. 

 
Glossário: 
Chaptelat: pequena cidade da França. 
Limoges: cidade francesa. 
Galo-romano: habitante da Gália (França). 
Cunhagem: processo pelo qual as moedas são feitas. 
Ourives: artesão que trabalha com metais, principalmente ouro e prata. 
Restauração: atividade manual que tem como objetivo recuperar obras de          
arte desgastadas pelo tempo. 
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Agora que vocês conhecem um pouco sobre santo Elói, resolvam as           
seguintes atividades: 
 
Que relação vocês poderiam fazer entre o trabalho de Elói descrito nos            
trechos e o que ele faz na cena representada na imagem?  
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

MOMENTO CRIATIVO: Agora imaginem que vocês são o monge Elói, e           

sua fama de grande decorador de igrejas chegou aos ouvidos de um rei.             

Este rei pede para que você, Elói, crie um túmulo para o bispo da cidade               

que acabou de falecer. A dupla (ou trio) devem criar um túmulo,            

detalhando as características que ele terá. 

 

Dica de ouro: Elói é um ourives, portanto sabe trabalhar muito bem com             

metais, mas também com outros elementos, como madeira, ferro, pedras          

preciosas, etc. Não se esqueça também que o bispo é uma pessoa muito             

importante para o rei e para toda a cidade.  

Materiais usados para a construção do túmulo: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

O túmulo será grande ou pequeno? Ele terá andares?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Quais as cores utilizadas no túmulo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

O túmulo terá alguma escultura? Se sim, de que tipo? (santos, anjos, o 

rosto do próprio bispo, cruz etc) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

O túmulo terá alguma pintura? Em caso positivo, de que tipo ela seria? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

O túmulo terá que forma geométrica? (quadrado, retangular, redondo etc) 



___________________________________________________________ 


