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Período 
PRÉ-HISTÓRIA 

Origens do homem 

até 40000 a. C 

IDADE ANTIGA 

40000 a. C até 

476 d. C 

IDADE MÉDIA 

476 a 1453 

IDADE 

MODERNA 

1453 até 1789 

IDADE 

CONTEMPORÂNEA 

1789 até os dias atuais 

Evento 

que marca 

o início de 

cada Era 

Origem da espécie 

humana 

Invenção da 

escrita 

Queda do Império 

Romano 

Tomada de 

Constantinopla 
Revolução Francesa 



RENASCIMENTO 

Transição para o capitalismo -> comércio de 

especiarias 

CONTEXTO HISTÓRICO 

• Ocupação das cidades em função das Catedrais Góticas; 

 

• Revoltas Camponesas -> questionavam a posição de “escravidão” e almejavam 

melhores condições de vida; 

• Expansão marítima da Europa -> 

diversificação dos produtos de consumo, 

busca de especiarias no Oriente ->  

descoberta da América; 

 

• Desenvolvimento do comércio -> 

transição para o capitalismo -> mudança 

de valores e ideologias da sociedade; 

 

- O homem moderno: deixou de olhar 

tanto para o alto em busca de Deus, 

passando a dar valor a si mesmo; 

 “Redescobre-se como criatura e criador 

do mundo em que vive” (COTRM, 2002); 

 



RENASCIMENTO 

Mapa Itália 

CONTEXTO HISTÓRICO 

- Fatores: localização (comércio 

marítimo) desenvolvimento 

comercial urbano, sede do 

Império Romano; 

• Muitos comerciantes europeus 

fizeram riquezas e acumularam 

fortunas. Com isso, dispunham 

de condições financeiras para 

investir em produção artística 

de escultores, pintores, 

músicos, arquitetos, etc. 

- Itália: berço do Renascimento- 

Florença, Roma e Veneza, 

cidades que acumularam 

grandes riquezas; 



RENASCIMENTO 

Cidade de Florença, Renascimento. Pintura de F. Granacci 

MOVIMENTO RENASCENTISTA 

• Movimento intelectual e cultural que caracterizou a transição da mentalidade 

medieval para mentalidade moderna; 

 

• Chamou-se "Renascimento" em virtude da redescoberta e revalorização das 

referências culturais da antiguidade clássica, que nortearam as mudanças deste 

período em direção a um ideal humanista (antropocentrismo) e naturalista; 

•  Valorização da razão e 

da natureza. O homem 

renascentista passou a 

utilizar métodos 

experimentais e de 

observação da natureza e 

universo; 

 



- Busca pelo belo, simetria, harmonia, 

racionalismo e antropocentrismo; 

- Prosperidade da classe média: 

burgueses-> patrocinavam a arte, 

pois assim tinham um veículo para 

dissipar suas ideologias: comércio, 

lucro – mecenas (Médici); 

- Divulgação dos pensamentos e 

ideologias-> desenvolvimento da 

imprensa -> Johann Gutemberg 

desenvolveu o processo de impressão; 

 

 

 

Oficina de impressão do século XV. As máquinas 

contribuíam para divulgar textos que, até então, 

ficavam restritos a um reduzido número de pessoas. 

RENASCIMENTO 



ARQUITETURA 

Felippo Brunelleschi-Igreja Santa Maria del Fiori, Florença  

RENASCIMENTO 

- Rompimento com os ideais e 

características góticas -> retomada 

dos princípios clássicos; 

 

- Arcos de plena  volta, ordens 

clássicas, abóbadas, cúpulas e 

pinturas nas paredes, pisos e teto; 

 

- Busca por proporções ideais, 

formas equilibradas e simétricas; 

 

- Felippo Brunelleschi, arquiteto e 

escultor italiano, projetou a 

primeira grande obra do 

Renascimento: Igreja de Santa 

Maria del Fiori; 



ARQUITETURA 

Basílica de São Pedro, Roma, (1546-64)  

RENASCIMENTO 

Projeto iniciado em 1506 pelo arquiteto Donato 

Bramante e finalizado por Michelângelo em 1546. 



RENASCIMENTO 

São Jorge, 1415-1417, Mármore, h= 2,18m - Donatello 

DONATELLO (1386 - 1466) 

• Donato di Niccoló di Betto Bardi, 

conhecido como Donatello, 

nasceu e morreu na cidade de 

Florença, Itália; 

 

• O poder da expressividade de sua 

arte o fez um dos maiores 

escultores do chamado Pré-

Renascimento (primeira metade 

do século XV); 

 

• Realizou trabalhos em bronze, 

mármore e madeira. Sua obra se 

destaca pela fidelidade aos 

traços humanos e pela "força 

emocional“ que traduz; 

 

• Entre as obras mais famosas 

estão:  São Jorge, David, Os 

Milagres de Sto. Antônio  e Maria 

Madalena; 



RENASCIMENTO 

David, Bronze, h= 1,58m - Donatello Equestre de Gattamelata, Bronze - Donatello 



RENASCIMENTO 

Sandro Botticelli, auto-retrato 

BOTTICELLI (1445 - 1510) 

• Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, mais 

conhecido como Sandro Botticelli, foi o último 

grande pintor Pré-Renascentista de Florença; 

 

• Dedicou boa parte de sua carreira às grandes 

famílias dessa cidade, especialmente os 

Medici, para os quais pintou retratos. Entre 

tais obras destacam-se "Retrato de Giuliano de 

Médici" (1475-1476) e "A adoração dos Magos" 

(1476-1477); 

 

• Em 1481, Botticelli foi chamado a Roma pelo 

Papa Sisto IV para trabalhar na decoração da 

capela Sistina, onde realizou os afrescos "As 

provações de Moisés, "O castigo dos Rebeldes" 

e a "Tentação de Cristo“; 

 

• Pintou cenas mitológicas, como "A Primavera" 

(1477) e "O Nascimento da Vênus" (1483), a 

qual é uma das mais célebres obras do 

renascimento.  



RENASCIMENTO 

O Nascimento de Vênus, 1480, Têmpera sobre Tela, 174m x 2,79m -  Sandro Botticelli – Galeria dos Ofícios, Florença 

BOTTICELLI (1445 - 1510) 



RENASCIMENTO 

A Primavera, 1482, Têmpera sobre Tela, 2,05m x 3,14m -  Sandro Botticelli – Galeria dos Ofícios, Florença 

BOTTICELLI (1445 - 1510) 



RENASCIMENTO 

Homem Vitruviano,  1490, Lápis e tinta sobre 

papel – Leonardo da Vinci  

DA VINCI (1452 - 1519) 

• Leonardo di Ser Piero da Vinci ou Leonardo 

da Vinci foi pintor, escultor, arquiteto, 

cientista, matemático, engenheiro, 

inventor, botânico, poeta e músico. Uma das 

figuras mais importantes do Alto 

Renascimento (a partir de 1500); 

 

• Nasceu na cidade de Vinci, próximo a 

Florença; 

 

• Fascinado pela forma e funcionamento do 

corpo humano, estudou exaustivamente 

suas proporções; 

• Principais características de suas pinturas: 

técnica da perspectiva, uso de cores 

próximas da realidade, figuras humanas 

perfeitas com sentimentalismo, temas 

religiosos, uso da matemática em cálculos 

artísticos, imagens principais centralizadas, 

paisagens de fundo; 

•  Principais obras: Gioconda (Mona Lisa),  A última Ceia, Madona das Rochas e o 

Homem Vitruviano; 



RENASCIMENTO 

A Gioconda ou Mona Lisa, 1503 – 1506, Óleo 

sobre painel, 0,76m x 0,56m – Leonardo Da 

Vinci – Museu do Louvre, Paris  

DA VINCI (1452 - 1519) 



RENASCIMENTO 

A Última Ceia, 1495 – 1498, Mural, Afresco, 4,06m x 8,80m – Leonardo Da Vinci – Santa Maria delle Grazie, Milão 

DA VINCI (1452 - 1519) 



RENASCIMENTO 
MICHELANGELO (1475 - 1564) 

• Miguel Ângelo di Lodovico Buonarroti 

Simoni foi pintor e escultor 

renascentista italiano; 

 

• A fé de Michelangelo na imagem do 

homem como o veículo supremo de 

expressão deu-lhe um sentido de 

afinidade com a escultura clássica 

que não seria superado por nenhum 

outro artista Renascentista; 

 

• Era fascinado por estudos sobre o 

corpo humano. Via o corpo como 

prisão terrestre da alma; 

 

• Realizou várias obras para os Medici; 

 

• Estre suas principais obras estão: 

David, Pietá, A Criação do Homem 

(teto Capela Sistina) e o Juízo Final 

(Capela Sistina); 

 
David, Mármore, 1501-1504, h= 4,09m, 

Florença - Michelangelo 



RENASCIMENTO 
MICHELANGELO (1475 - 1564) 

Interior da Capela Sistina, O Juízo Final, 

Afresco, 1508-1512, Vaticano - Michelangelo 



RENASCIMENTO 

A Criação do Homem ou Criação de Adão, Parte do teto da Capela Sistina, Afresco, 1508-1512, Vaticano - 

Michelangelo 

MICHELANGELO (1475 - 1564) 



RENASCIMENTO 

Rafael Sanzio,  auto-retrato 

RAFAEL (1483 - 1520) 

• Rafael Sanzio foi um grande pintor do 

Alto Renascimento; 

 

• Entre 1504 e 1508, Rafael viveu 

principalmente em Florença, onde 

recebeu influência de Leonardo da Vinci 

e Michelangelo; 

 

• Destacou-se principalmente nas áreas da 

pintura e arquitetura. Sua arte foi 

reconhecida graças a suavidade e 

perfeição de suas obras; 

 

• Em 1508, foi convidado pelo papa Júlio 

II para ir a Roma, para decorar com 

afrescos vários recintos do Vaticano. No 

primeiro deles, a Stanza della 

Segnatura, Rafael pintou uma de suas 

maiores obras, "A Escola de Atenas" 

(1509-1511), onde fez uma homenagem 

aos antigos sábios gregos; 

 

 



RENASCIMENTO 

A Escola de Atenas, Afresco, 1510 – 1511, Palácio Vaticano, Roma - Rafael Sanzio 

RAFAEL (1483 - 1520) 



IDADE MODERNA  
MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Cassone – arca de madeira decorada. Utilizada para guardar objetos e enxoval.  

- Características: 
 

- A partir do renascimento os móveis começam a fazer parte da decoração, 

integrando-se a arquitetura. Antes os móveis se limitavam a satisfazer as 

necessidades básicas de comer, dormir, sentar, armazenar;  

- Casa começa a adquirir sentido de residência-> deixam de ser simples 

equipamentos; 

 

- Móveis em madeira bastante trabalhados e decorados, agora também com 

pinturas ligada à antiguidade ou a valorização da figura humana; 
 



IDADE MODERNA  
MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Armário Renascentista  

- Características: 

- Carvalho era a madeira mais usada; 

- Móveis com dimensões horizontais -> serenidade clássica; 

- Entalhes ou desenhos: medalhões, figuras humanas, mitologia, elementos da 

natureza, frisos, geometria, perspectiva, motivos greco-romano; 

- Camas com certa distância do chão. Passam a ser mais confortáveis: colchão 

de pena e travesseiros “roliços”; 

 

Cama com docel, 

assim como no estilo 

gótico, mas com 

menor altura. 



IDADE MODERNA  
MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Cadeiras Italianas com algum estofado. 

- Cadeiras: 

- Espaldar e braços esbeltos; 

- Quatro pés inscritos num quadrado ou trapézio; 

- Começam ganhar estofado; 

Caquetoire – Cadeira 

Francesa com assento 

trapezoidal 

especialmente para 

acomodar melhor as 

mulheres. 



IDADE MODERNA  

MOBILIÁRIO RENASCENTISTA 

Savonarola – cadeira renascentista  

- Destaques: 

 

- Cadeira Savonarola – cadeira dobrável, em X - invenção italiana ; 

Savonaorola ainda utilizada nos dias atuais. 



MANEIRISMO 
1525-1600 



MANEIRISMO 
MOVIMENTO MANEIRISTA 

• Movimento artístico intelectual que se desenvolveu na Europa entre 1520 e 1600 

com manifestações na escultura, pintura e arquitetura, originalmente na Itália e 

depois na América e Oriente; 

 

• Trata-se de um período de inquietação artística pela busca da originalidade e 

complexidade; 

 

• As criações renascentistas atingiram o auge da perfeição, combinando beleza e 

harmonia de forma a superar a produção greco-romana; 

 

• Os artistas questionavam que a criação tão perfeita não seria sempre 

interessante, uma vez que estivessem familiarizados com ela; 

 

• O maneirismo, “maneira” de cada artista trabalhar, caracterizou-se por um 

período de conflito entre o tradicional e o inovador, de grande questionamento 

e reflexão do intelecto artístico; 

 

• Características da produção artística: tendência para estilização exagerada, 

deformações e alongamentos extrapolando as características clássicas, capricho 

nos detalhes, tensão nas cenas e disputa de figuras no espaço da tela (pintura); 

 



MANEIRISMO 
ROSSO FIORENTINO (1494 - 1540) 

A Descida da Cruz, 1521, 3,35m x 1,95, 

Pinacoteca de Volterra, Itália 
Madonna do Pescoço Comprido, 1535, 2,16m x 1,32, 

Galeria dos Ofícios, Florença  

PARMIGIANINO (1503 - 1540) 



MANEIRISMO 
TINTORETTO (1518 - 1594) 

A Última Ceia, Mármore, 1592-1594, 3,65m x 5,69m, Veneza - Tintoretto 



MANEIRISMO 
GIOVANNI BOLOGNA(1529- 1608) 

 

 

O Rapto da Sabina, 1533,  Mármore, h= 4,11m, 

Loggia dei Lanzi, Florença – Giovanni Bologna 
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