
 

 

ARTE NA PRÉ – HISTÓRIA 

 

                                Período anterior ao aparecimento da escrita – anterior há 4000 

a.C. é o período que se estende desde o surgimento do homem até a invenção da 

escrita. Consideramos como arte pré-histórica todas as manifestações que se 

desenvolveram antes do surgimento das primeiras civilizações e portanto antes 

da escrita. No entanto isso pressupõe uma grande variedade de produção, por 

povos diferentes, em locais diferentes, mas com algumas características comuns. 

 

                          A primeira característica é o pragmatismo, ou seja, a arte produzida 

possuía uma utilidade, material, cotidiana ou mágico-religiosa: ferramentas, 

armas ou figuras que envolvem situações específicas, como a caça. Cabe lembrar 

que as cenas de caça representadas em cavernas não descreviam uma situação 

vivida pelo grupo, mas possuía um caráter mágico, preparando o grupo para essa 

tarefa que lhes garantiria a sobrevivência. 

 

As manifestações artísticas mais antigas foram 

encontradas na Europa, em especial na Espanha, sul 

da França e sul da Itália e datam de aproximadamente de 25000a.C., portanto no 

período paleolítico. Na França encontramos o maior número de obras pré- 

históricas e até hoje em bom estado de conservação, como as cavernas de 

Altamira, Lascaux e Castilho. 

 



                        Um grande acervo de arte rupestre na América Latina é La Cueva de 

Las Manos, na Argentina. Nesta caverna encontram-se centenas de gravações de 

mãos além de ricas gravuras multicoloridas. Já no Brasil, temos a Serra da 

Capivara, no Piauí. Lá os primeiros habitantes das Américas trataram de deixar 

seus vestígios na rocha.  

                       É uma verdadeira galeria de arte rupestre que se confunde com a 

beleza natural das cavernas locais. Observando a pintura, podemos notar cenas 

que ilustram a vida pré-histórica, caçadas, ritos religiosos, sexo, enfim...  

                       Do francês rupestre, o termo designa gravação, traçado e pintura 

sobre suporte rochoso, qualquer que seja a técnica empregada. Considerada a 

expressão artística mais antiga da humanidade, a arte rupestre é realizada em 

cavernas, grutas ou ao ar livre. Estão excluídas as manifestações artísticas 

contemporâneas como o grafite e a arte ambiental. Alguns especialistas criticam 

o uso do termo "arte" para fazer referência às inscrições sobre pedra que 

remontam, em geral, aos povos de épocas pré-históricas, na medida em que 

pinturas e gravuras descobertas pelas pesquisas arqueológicas nem sempre 

teriam, hoje, um sentido estético evidente. Apesar disso, convencionam-se 

chamar de "arte" essas expressões plásticas que fornecem acessos valiosos para 

o estudo de várias fases da história da humanidade.  

 

 



       A Pré-história e dividida em três fases: 

                - Paleolítico; 

                 - Mesolítico; 

                 - Neolítico. 

 

Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada 

 

Paleolítico Inferior 

Não existe arte. O homem é um caçador e recolhe “pedras figuras” produzidas 

pela erosão. Traços feito nas paredes de argila das cavernas ou das “ mãos em 

negativo.”  

 

 

“mãos em negativo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleolítico Superior 



O ser humano habita em cavernas; 

Coletor e caçador; 

Nômade; 

Instrumentos e ferramentas a partir de pedaços de ossos e pedras ; 

Propriedade coletiva. 

 

Pintura no Paleolítico 

                         Fauna pintada e desenhada com naturalismo. Representavam a 

forma de animais pintados e desenhados com naturalismo em configurações 

bidimensionais. As figuras humanas são simplificadas e ocupam um papel 

secundário. Foram pintados nas cavernas provavelmente 15.000anos atrás. As 

pinturas de bisões, veados, cavalos, bois, mamutes e javalis se situam nos 

interiores das cavernas, longe das superfícies que recebem a luz do sol. Os 

arqueólogos especulam que os artistas criaram as figuras para garantir uma boa 

caça. Muitos animais aparecem transpassados por flechas. E furos nas paredes 

que indicam que os habitantes das cavernas atiravam lanças nos animais 

pintados. A magia simbolizava a antecipação do efeito desejado, que seria o de 

assegurar uma caça bem sucedida.  A grande maioria são cenas de caça e pouca 

alusão a figura humana. 

                      Conseguiam seus pigmentos com o sangue, óxidos de ferro e com 

carvão ou ossos queimados. Usavam também os amarelos ocres provenientes 

dos tipos variados de terra. O branco era retirado dos cristais de calcita. Os 

pigmentos eram misturados com gordura animal e depois aquecidos já estavam 

prontos para serem aplicados na superfície das rochas.       



                           Os pigmentos eram naturais: animais, vegetais e minerais. Os 

artistas das cavernas usavam carvão para delinear as irregularidades na rocha. O 

volume era dado pelas saliências encontradas nas paredes das rochas e as 

tonalidades terrosas davam o contorno e perspectiva. As tintas eram aplicadas 

na superfície com um pincel feito de pelo animas e osso, ou às vezes sopradas 

através de um osso oco. Uso de sangue animal e muitas vezes as vísceras do 

animal era usada como bucha para preenchimento do desenho.    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Escultura 

Além das obras de maiores dimensões, os homens do Paleolítico Superior faziam 

também pequenas gravuras e esculturas de ossos, chifre ou pedra, com 

habilidade e talhadas com instrumentos de sílex. As mais antigas encontradas até 

hoje são estatuetas de marfim de mamute que aparecem numa caverna no 

sudoeste da Alemanha, feitas há 30.000 anos. São bem acabadas que 

representam forçosamente o fruto de uma longa tradição artística, talvez de 

milhares de anos. Algumas destas esculturas parecem ter nascido do 

reconhecimento e elaboração de semelhanças acidentais. Numa fase anterior, os 

homens da Idade da Pedra contentavam-se m colecionar seixo e outros objetos 

em cuja configuração natural descobrisse qualquer poder “mágico”. – “pedras 

figuras”. Uma característica da pintura e da escultura desse período é a ausência 

da figura masculina. Predominam as figuras femininas, com a cabeça surgindo 

como um prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre abaulado e 

grandes nádegas. São pequenas estatuetas possivelmente associadas ao “culto da 

fertilidade”. 

 

 

 



Vênus de Willendorf.  Altura: 11 cm. Encontrada na Áustria. 

Museu de História Natural de Viena. 

 

 

 

Neolítico ou Idade da Pedra Polida 

 

O homem agora produtor dar início ao desenvolvimento da agricultura e da 

pecuária. Gradativamente vai ocorrendo a divisão social do trabalho. As 

mudanças nos meios de produção e as novas relações sociais constituem em uma 

progressiva sedentarização. Nesse período acontece a difusão do uso da 

cerâmica e da roda. As pinturas passam a representar a vida coletiva. Surge a 

ideia de movimento através da imagem fixa. Nas cenas de danças coletivas 

aparecem figuras leves, ágeis pequenas e de pouca cor. As imagens são 

estilizadas, geométricas, simplificadas e esquematizadas. Os desenhos são 

rápidos e sem realismo de forte caráter documental encontramos nesse 

momento os primeiros vestígios da escrita pictográfica. O ser humano atingiu um 

importante grau de desenvolvimento e estabilidade. 

 

Principais características: 

       - Produtor – desenvolvimento da agricultura e da pecuária.  



        - Sedentarização. 

- Desenvolvimento da metalurgia. 

 

- Criação dos objetos de metais, tais como, lanças, ferramentas e machados  

qualidade e rapidez. 

     

Pintura 

A pintura é utilizada como elemento decorativo e retratando cenas do cotidiano. 

A qualidade das obras ré superior, mostrando um maior grau de abstração e 

utilização, que não mais as mãos como espátulas. Por volta de 2000 a.C. as 

características da pintura apresentam um nível próximo á de formas escritas, 

preservando, porém seu caráter mágico ou religioso, celebrando a fecundidade 

ou os objetos de adoração (totens). Produção de cerâmicas decoradas com 

formas geométricas. 

 

 

        

Principais características: 

Cenas de caça, rituais e forte presença do homem nas cenas representadas 

Pinturas ágeis, ideia de movimento, usam de linhas diagonais – dinamismo. 



Estilizada, geométrica e simplificada. 

Primitivismo. 

 

 

 

 

Arquitetura 

A arquitetura começa a ser delineadas no Neolítico, desde a cabana primitiva até 

grandes construções megalíticas. O homem do Neolítico abandona as cavernas e 

passa a construir suas próprias habitações. Dessas construções destacamos os 

nuragues, edificação feita sem nenhuma argamassa e em forma de um cone. 



 

 

 

Construções megalíticas 

Dólmens – câmaras funerárias- três blocos de pedra formando uma mesa, dois na 

vertical e uma terceira pedra que repousa na horizontal. 

 

Menires – comemoram algum acontecimento- blocos megalíticos ficados 

horizontalmente. 

 

Cromlechs – levantados em honra ao sol- construções circulares megalíticas. o 

mais famoso e de Stonehenge, na Inglaterra.  



 

 

 

 

 

Alienações- primeiro relógio solar –  menires são distribuídos horizontalmente 

do maior para o menor, onde daria para os homens a noção do tempo passado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Produção Artisitca no EGITO ANTIGO 

 

Dentre as primeiras civilizações hidráulicas a egípcia é uma das mais curiosas. 

Sua história ganhou vulto com a descoberta da Pedra da Roseta, em uma atuação 

militar dos exércitos napoleônicos no Egito. Quando o estudioso francês 

Champollion começou a decifrar a escrita hieroglífica e muitos aspectos 

proeminentes sobre essa civilização vieram á tona. Essa esplendida civilização, 

admirada pelos gregos e outros povos, apresenta uma complexidade cultural 

destacada pelo uso da escrita. Utilizavam uma escrita sagrada - os hieróglifos-, 

uma usada pelos sacerdotes- a hierática – e outra mais popular –  a demótica e  

as letras gregas. 

Surgiu a mais de 3000 anos a.C. Os egípcios ao esculpir e pintar tinha o propósito 

de relatar os acontecimentos de sua época, as histórias dos faraós, deuses e do 

seu povo em menor escala. A maioria das estatuas, pinturas, monumentos e 

obras arquitetônicas estavam ligadas, direta ou indiretamente, aos temas 

religiosos. A religião invadiu toda a vida egípcia. Além de crer em deuses, 

acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais 

importante do que a que viviam no presente. 

Era uma civilização bastante complexa em sua organização social e riquíssima 

em suas realizações culturais. 

Pintura 

O elemento mais conhecido da pintura egípcia é a “Lei da Frontalidade” –cabeça 

e pés de perfil e tronco e olho de frente. O observador não poderia confundir 

uma representação como próprio corpo. A pintura era pragmática. Os homens 



eram concebidos em tons mais escuros e as mulheres em amarelo claro, esses 

padrões estabeleciam princípios hierárquicos. O tamanho diferenciado entre as 

figuras pintadas seguiam uma forte determinação social e religiosa. As cores 

mais utilizadas eram o branco, preto, turquesa, vermelho, azul ultramarino, 

amarelo ocre e nos túmulos utilizaram o marrom múmia- conseguido através de 

corpos embalsamados e triturados. As cores resistiam ao tempo devido à adoção 

de substancias natural. Fixavam na superfície e desvaneciam muito pouco com o 

passar dos anos. O afresco, tipo de pintura mural, usado como reboco e técnica 

para dissolver o pigmento, foi muito difundido. No governo do faraó Amenófis IV, 

e a sua ruptura político e religioso em direção ao monoteísmo propiciaram a 

elaboração de formas com uma postura menos rígida, quando as mesmas 

ganharam movimento. 

Grande parte das pinturas era feitas nas paredes das pirâmides. Estas obras 

retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte entre 

outros temas da vida religiosa. Os egípcios não trabalhavam com a técnica da 

perspectiva – imagens tridimensionais. Os desenhos eram acompanhados de 

textos, feitos em escrita hieroglífica – palavras e expressões eram representadas 

por desenhos. As tintas eram obtidas na natureza – pó de minérios, substâncias 

orgânicas 

Características da pintura: 

- Ausência de três dimensões; 

 

    - Ignoravam a profundidade; 

    - Colorido a tinta lisa, sem claro-escuro e sem indicação de relevos; 

 

    - Lei da Frontalidade – e pés de perfil/ olho e tronco de frente; 

 

- Hierarquia – representação das pessoas de acordo com a sua função social.     

Figuras femininas em ocre e masculina em vermelho.    

 



 

Afresco – Lei da frontalidade 

 

 

Escultura 

Foi bastante expressiva e grande produção. Dividia-se em baixos-relevos e 

esculturas tridimensionais, que tinham finalidade de oferecer ao morto uma 

imagem. Eram relevos dependentes da arquitetura. Com a superfície ganhavam 

saliências e reentrâncias, a iluminação ajudava a criar um jogo de luz e sombra. 



Nas tumbas de diversos faraós foram encontradas diversas escultura de ouro. Os 

artistas egípcios conheciam bem as técnicas de trabalho artístico em ouro. 

Faziam estatuetas representando deuses e deusas da religião politeísta egípcia. O 

ouro também era utilizado para fazer máscaras mortuárias que serviam de 

proteção para o rosto da múmia. 

Representavam os faraós e deuses em posição serena, quase sempre de frente, 

sem emoção; os artistas traduziam na pedra uma ilusão de imortalidade; 

Exageravam as proporções do corpo humano – força e majestade; 

Os baixos-relevos quase sempre pintados recobriam colunas e paredes – 

bidimensional.  

Durante a XXI dinastia, na época de Ramsés II, um dos mais importantes 

faraós do Novo império foi erguido os gigantes templos de Abu Simbel, na 

Núbia, ao sul do Egito  

 

 



 

 

 

As esculturas livres foram trabalhadas em várias posições . quando sentadas, 

mãos nos joelhos ou figuras em pé, com a perna esquerda a frente. Em alguns 

caso se preocupação com a fisionomia, traços raciais e condição social 

Arquitetura 

Os egípcios desenvolveram vários conhecimentos matemáticos. Com isso, 

conseguiram ergue construções que sobreviveram até os dias de hoje. Assim a 

arquitetura ocupava um lugar importante e central na cultura egípcia. As 

primeiras construções era as Mastabas – túmulos erguidos na superfície para 



altos funcionários e nobres. Com a dinastia do faraó Djoser aparece à pirâmide, 

túmulos reais. Essa primeira conhecida como Saacara foi feita em pedras e em 

forma de degraus – escalonada -. Com o desenvolvimento de técnicas 

construtivas esses degraus forma substituídos por áreas preenchidas e lineares 

nas suas quatro faces.  

Templos, palácios e pirâmides foram construídos para homenagear aos deuses e 

aos faraós. Eram grandiosos e imponentes, pois deviam mostrar todo poder do 

faraó. Eram construídos com blocos de pedra, utilizando-se mão de obra escrava 

para o trabalho pesado. 

As pirâmides mais importantes são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos. 

Construíram também Hipogeus, tipo de câmaras reais construídas 

subterraneamente. 

Características da arquitetura: 

Solidez e durabilidade; 

Sentimento de eternidade; 

Aspecto misterioso e impenetrável; 

Mastabas, Pirâmide escalonada, Pirâmides e Vale dos Reis; 

Pirâmides - base quandragular, feitas em pedras, pesando em torno de 20 

toneladas e medindo 10 metros de altura. 



Pirâmides 

A porta da frente voltava-se para a estrela polar, afim de que seu influxo se 

concentrasse sobre a mesma. 

O interior era um labirinto que dá na câmara funerária. 

Esfinge - representa corpo de leão (força) e cabeça humana (sabedoria) - 

colocada na alameda para afastar os maus espíritos. 

Obelisco – colocados a frente dos templos para materializar a luz solar. 

                                   Tipos de Túmulos Fúnebres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Produçao Artísitca  na  GRÉCIA ANTIGA 

 

A região onde se desenvolveu a cultura grega, já era habitada desde o segundo 

milênio antes de Cristo. Porém só a partir do século VII a.C. quando começa o 

período Arcaico é que encontramos as primeiras expressões da arte grega .  

A civilização grega surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta 

de 2000 a.C. Formou-se após a imigração de tribos nômades de origem indo-

europeia, como por exemplo, aqueus, jônicos, eólios e dórios. As polis – cidade-

estado – forma que caracteriza a vida política dos gregos, surgiram por volta do 

século VIII a. C. As duas polis mais importantes da Grécia foram: Esparta e 

Atenas. 

A arte pré-helênica chegou até nos a partir das ruínas do Palácio de Cnossos, e 

demonstra a influencia das civilizações do Oriente Próximo, como a 

grandiosidade do próprio palácio, assim como as características da pintura, 

principalmente as figuras humanas, normalmente caracterizadas pela cabeça em 

perfil e os olhos de frente; o corpo de frente e s pernas de perfil – lembrando um 

pouco a Lei da Frontalidade  da arte egípcia. 



     

 

 Ruínas do Palácio de Cnossos                     Afresco - Palácio de Cnossos 

 

A arte micênica caracterizou-se principalmente pelo desenvolvimento da 

arquitetura, tendo como modelo o megaron micênico – sala central do palácio de 

Micenas – e pelo desenvolvimento do artesanato em cerâmica, onde 

encontramos figuras decorativas, retratando cenas do cotidiano. Apesar da forte 

influencia cretense, a arte micênica tendeu a desenvolver elementos peculiares,  

iniciando uma distanciação das influencias orientais.   

                                                 

Reconstituição de um megaron micênico 

A economia dos gregos baseava-se no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. O 

artesanato grego, com destaque para a cerâmica, teve grande aceitação no Mar 

Mediterrâneo. As ânforas gregas e vinhos, azeites e perfumes para os quatro 

cantos da península. 

A economia dos gregos baseava-se no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. O 

artesanato grego, com destaque para a cerâmica, teve grande aceitação no Mar 



Mediterrâneo. As ânforas gregas r vinhos, azeites e perfumes para os quatro 

cantos da península 

Para entender melhor as manifestações artística dos gregos é necessário retomar 

a importância da religião e de suas manifestações na vida humana.  

A MITOLOGIA significa o estudo dos mitos, ou seja, o estudo da história dos 

deuses. Isso quer dizer que, para os gregos, cada deus nasceu em certo tempo e 

desenvolveu sua vida com distintivas próprias. Os gregos deram representações 

aos deuses com formas humanas e principalmente acreditavam que os mesmos 

possuíam virtudes e defeitos. 

A religião politeísta era marcada por uma forte marca humanista. Os heróis 

gregos (semideuses) eram filhos de deuses com mortais. Zeus, deus dos deuses, 

comandava todos os demais do topo do monte Olimpo. Podemos destacar outros 

deuses gregos; 

Atena – deusas das artes 

Apolo- deus do sol 

Ártemis – deusa da caça 

Afrodite – deusa do amor, sexo, e da beleza 

Hermes- o mensageiro dos deuses. 

  

 Atenas              Hermes 

A mitologia grega também era muito importante na vida desta civilização, pois 

através de seus mitos e lendas transmitiam-se mensagens e ensinamentos 

importantes.                                          

 

Produção Artística 

Enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, a arte grega liga-se á 

inteligência, pois os seus reais não eram deuses, mas seres que cultuavam a 



razão.  A arte grega volta-se para o gozo da vida presente. Contemplando a 

natureza, o artista se empolga pela vida e tenta através da arte exprimir suas 

manifestações. Busca a perfeição, o artista grego cria uma arte de elaboração 

intelectual em que predominam ritmo, o equilíbrio, a harmonia ideal. Ele tem 

como característica: o racionalismo, amor a beleza, interesse pelo homem e a 

democracia.                                  

Pintura 

Grande parte da pintura grega encontra-se nas cerâmicas. Os vasos gregos são 

também conhecidos não só pelo equilíbrio de suas formas, mas também pela 

harmonia entre desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. 

Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, 

entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos, por isso suas formas 

correspondiam à função para que fossem destinados. 

Ânfora – vasilha em forma de coração, com o gargalo largo 

ornado com duas asas. 

         Hidra- derivado de hidro – água. Tinha três asas, uma 

vertical para segurar enquanto corria a água e duas para levantar.  



       Cratera- tinha a boca muito larga, com o corpo em forma 

de sino invertido, servia para misturar água com vinho – os gregos nunca bebiam 

vinho puro. 

As pinturas nos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas 

da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras foi Exéquias. 

A pintura grega se divide em três grupos;  

1- Figuras negras sobre o fundo vermelho 

2-  Figuras vermelhas sobre o fundo negro 

3- Figuras vermelhas sobre o fundo branco 

 

Principais características da pintura: 

-Usada para aumentar a beleza da arquitetura. 

- Grande desenvolvimento na cerâmica com cenas do cotidiano ou   

mitologia grega. 

-Forte decoração linear ou geometrização – barrado grego  

- Ausência de paisagens 

- Uso do escorço – esboço ou rascunho 

- Formas naturais e decorativas. 

- Desenhos dinâmicos. 

 

 

                                Afresco grego 

 

 

 



Arquitetura 

A principal manifestação da arquitetura foram os templos gregos. 

Por serem politeístas e de acreditarem na semelhança entre deuses e 

homens, criou uma expressão religiosa singular no mundo grego, sendo 

que os templos dos mais variados deuses se espalharam por todas as 

cidades gregas. As edificações que despertaram maior interesse são os 

templos. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria 

entre o pórtico de entrada e dos fundos. O templo era construído sobre 

uma base de três degraus. O degrau mais elevado chamava-se estilóbata 

sobre ele eram erguidas as colunas. As colunas sustentavam um 

entablamento segundo os modelos de ordem dórica, jônica e coríntia. 

 

Principais monumentos da arquitetura grega: 

Templos, dos quais o mais importante é o Parthenon de Atenas. Na Acrópole, 

também, se encontra as Cariátides que homenageiam as mulheres de Cária. 

 

   

Cariátides                                          Parthenon 

                      

O auge se deu após as Guerras Médicas, na reconstrução de Atenas, 

quando Péricles contratou diversos artistas e transformou Atenas na mais 

fascinante cidade-estado.            



Das ruínas e vestígios arqueológicos da civilização grega chegaram-nos 

maravilhosas estátuas, que durante muito tempo se pensou terem sido da cor 

branca do mármore puro. Mas investigações recentes descobriram que os 

antigos gregos pintavam as suas esculturas e edifícios de cores garridas. Viviam 

num mundo recheado de cor. 

a) Teatros – eram construídos em lugares abertos e que compunham 

de três partes: a skene ou cena, para os atores, a Konistra ou orquestra, 

para o coro; o Koilon ou arquibancada, para os espectadores. Um 

exemplo típico é o Teatro de Epidauro, construído no século IV a.C; ao ar 

livre, composto por 55 degraus divididos em duas ordens e calculados de 

acordo com uma inclinação perfeita. Chegava a acomodar cerca de 

14.000 espectadores e tornou-se famoso por sua acústica perfeita. 

 

 

 

 

b) Ginásios – edifícios destinados á atividade e cultura do físico 

 

Ruínas de um ginásio grego 

 

c) Praça – Ágora onde os gregos se reuniam para discutir os mais 

variados assuntos, entre eles: filosofia. 

 



 

 

 

Reconstrução de uma Ágora – desenho 

 

Escultura 

Os gregos foram os que introduziram o nu na arte. As proporções ideais das 

estatuas representavam o a perfeição do corpo e da mente. Os gregos buscavam 

uma síntese dos polos do comportamento humano – paixão e razão. A estatutária 

grega representa os mais altos padrões já atingidos pelo homem. Na escultura 

adquiriram, além do equilíbrio e perfeição das formas, o movimento. 

No Período Arcaico os gregos começaram a esculpir em mármore, grandes 

figuras de homens. Primeiramente aparecem esculturas simétricas, em rigorosa 

posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas 

pernas. Este tipo de estátua é chamado Kouros – homem jovem. As mulheres 

eram esculpidas vestidas e eram conhecidas como Kore. Forte influência egípcia 

na representação dos corpos – pé esquerdo a frente, porém a estatutária ganhou 

dinamismo e braços se 

pernas eram representados 

soltos e não presos ao grande 

bloco de pedra.  

 

 

 



No Período Clássico a estatutária grega ganhou movimento, começou-se a usar o 

bronze que eram mais resistentes que o mármore, podendo com isso fixar o 

movimento sem se quebrar. Surge o nu feminino. 

O auge da escultura se deu durante o “Século de Péricles”. As alterações 

estilísticas comum no mundo contemporâneo, não eram bem vistas na 

Antiguidade. De todos os povos deste período os gregos foram os mais acessíveis 

as mudanças. Mesmo com restrições técnicas e utilizando como observação 

esculturas em bronze, os escultores do período clássico conseguiram feitos 

maravilhosos  em obras de mármore. A preocupação anatômica, a ênfase nos 

músculos, o naturalismo, eram importantes, e cada vez mais, as partes do corpo 

ficavam bem definidas. O rosto não distante de expressões dramáticas. 

Valorização da simetria, da grandeza, da ordem e da proporção. 

                           

 

Principais características da escultura na Grécia Antiga 



- Forte influência da arte egípcia até o Período Arcaico – pé esquerdo à frente. 

- As esculturas não possuíam função religiosa, assim evoluíram livremente. 

- Preocupação anatômica – rosto sem expressão e ênfase nos músculos. 

- Apreciação pela simetria, grandeza e proporção. 

Grandes escultores: Fídias - talvez o mais famoso de todos,  autor de Zeus 

Olímpico ,sua obra-prima, e Ateneia. Realizou toda decoração em baixos-relevos 

do templo do Parthenon – as esculturas dos frontões, métopas e frisos. 

 

  

    Zeus no Olímpio. Esculpida  por Fídias, o mais célebre escultor da Antiguidade, 

em ébano e marfim, entre 456 e 447 a.C. Tinha quinze metros de altura e era 

toda incrustada de ouro e pedras preciosas. Estava na cidade de Olímpia até que 

um terremoto a destruiu, possivelmente em 1215. 

 

Período Helenístico 

No final do século V a. c. Felipe II, rei da macedônia, conquistou e dominou as 

cidades-estados da Grécia. Depois de sua morte foi sucedido por seu filho, 

Alexandre, que construiu um gigantesco império. Esse período é conhecido como 

Helenístico termo usado para designar acultura que se desenvolveu nesse reino 

após a morte de Alexandre até a conquista final por Roma – fusão da cultura 

helênica com a oriental. 

O novo indivíduo desprezava a noção de equilíbrio e harmonia do período 

helênico, preocupando-se com o realismo exagerado e a forte carga emocional 

em suas produções. Essas metrópoles da antiguidade geram uma fusão da 

cultura helênica ocidental com a oriental, principalmente Persa, que assimilaram 

e distorceram os elementos culturais dos “gregos originais”.  



Abandonavam a noção de equilíbrio, harmonia, ordem e regularidade 

preocupando-se com o realismo excessivo e emocional. Dualidade: homem-

mulher, tristeza- alegria, vida-morte. 

   

 

 

Principais características da escultura Helenística: 

- Naturalismo e realismo 

- Emocional 

- Mobilidade 

- Grupo de figuras 

- Forte concentração de diagonais 

- Do uso coletivo passa para uso individual 

- Construção de suntuosos palácios associados – escultura presa a arquitetura 

 

Reconstrução do Farol de Alexandria  

 

Arquitetura 

javascript:void(0);


Nas obras deste período conhecemos a busca do suntuoso e do monumental, que 

no período clássico não existiam.  O maior exemplar disso é a torre da ilha de 

Faro, em Alexandria. Foi obra do arquiteto Sóstrato de Cnido; seu nome Farol, de 

Faro, ficou para todas as obras que a engenharia a serviço da marinha em 

seguida construiu. Deste período, são também as edificações do Museu e 

Biblioteca de Alexandria no Egito; o beleutério de Mileto; e o túmulo que a rainha 

Artemisa de Cária construiu em Halicarnasso, para receber o corpo de seu 

marido Mausolo. Daí a origem da denominação mausoléu a todos os túmulos 

monumentais construídos depois.  

A casa de família antes modesta, perante este quadro de riqueza, alterou-se. 

Foram constituídas provavelmente em um só piso, com pátio central equipados 

de pórtico. Supõe-se que as casas encontradas nas ruínas de Pompéia tenham 

origem nesta fase, a casa tem dois corpos sendo um dedicado aos homens 

(androceu) e outro reservado a mulher e a família (gineceu). 

Arquitetura Helênica X Arquitetura Helenística 

- Comunitário x Individual. 

- Construção de suntuosos palácios, 

- Preocupação com moradias. 

-Edifícios burocratas. 

 

 

 

 

Produção Artística na Roma Antiga 

 

 



 

Existe uma lenda acerca da fundação de Roma, onde dois irmãos seriam 

responsáveis pela criação da cidade. A lenda diz mais ou menos o seguinte: que 

na cidade de Alba Longa, depois de uma disputa pelo poder, Amúlio tirou o trono 

de seu irmão, o então rei Numitor. Acontece que a filha de Numitor, Réia Sìlvia, 

foi obrigada a ser vestal, ou seja, estava impossibilitada de ter filhos que 

pudessem posteriormente reclamar o trono que havia sido de seu avô, já que as 

vestais eram obrigadas a permanecer virgens. Só que o deus Marte acabou 

ficando apaixonado pela Réia Sílvia e com ela teve dois filhos, que por acaso 

eram gêmeos. Ao saber disso, Amúlio mandou enterrar Réia Sílvia viva e que os 

gêmeos fossem jogados no rio Tibre. Lançados ao rio dentro de um grande cesto, 

eles acabam sendo encontrados e amamentados por uma loba e depois criados 

por um pastor, que lhes dá o nome de Rômulo e Remo. Eles acabam voltando até 

a cidade de Alba Longa e depois de devolverem o trono ao seu avô, decidem 

escolher um local para fundarem uma nova cidade. Rômulo acha o local e o 

demarca com um arado, fazendo uma marca no chão. Remo acha graça disso e 

acaba perturbando seu irmão, que o mata. Apesar de todos esses crimes, a cidade 

estaria iniciada. 



 

O império romano cobria uma área territorial imensa, que ia da atual Inglaterra 

até a Rússia, passando por todo o norte da África, incluindo o Egito. 

Tradicionalmente considera-se o ano de 753 a.C. como a data de nascimento de 

Roma, ainda que a prospecção arqueológica tenha encontrado traços de cabanas 

mais antigas no Palatino. Foi um império formidável e modificou o mundo com 

novos conceitos sociais, administrativo e políticos. Recebendo a influência de 

muitos povos, os romanos foram responsáveis em espalhar pelo mundo uma 

grande quantidade de ideias e princípios, como o próprio cristianismo. Era 

costume de esses povos assimilarem e adaptarem a cultura dos povos 

conquistados, talvez até numa prova de orgulho, devido á superioridade militar. 

A arte romana sofreu  duas fortes influencias: a da arte etrusca popular e voltada 

para a expressão da realidade vivida , e da arte greco-helenística, orientada para 

a expressão de uma ideal de beleza. Um dos legados mais importantes que os 

etruscos deixaram aos romanos foi o uso do arco e da abobada nas construções. 

 



 O uso de arcos e abobadas alcançou grandes avanços na engenharia romanas, 

que costumavam misturar suas próprias estruturas ás formas gregas. 

 Estatutária fúnebre etrusca. 

Muito provavelmente, essa valorização da arte grega foi tomada dos etruscos, 

povo que admirava a apreciava muito. Artistas gregos foram morar na capital 

romana e a arte de seu país de origem era extremamente apreciada pelas classes 

mais abastardas da cidade. Recebiam inúmeros pedidos de cópias das obras 

gregas, preservado assim os trabalhos da Grécia antiga que estariam 

irremediavelmente perdidos. 

                                         

Arquitetura 

Os romanos construíram seus elevados sobre um pódio com uma única escada 

de acesso. A distribuição harmoniosa de todas as fases do edifício comum aos 

gregos, com os romanos foram alteradas. A facha principal era decorada, porém 

as laterais e fundos eram simples. Uso do arco e da abóbada uma influencia 

etrusca proporcionou aos romanos a construção de prédios originais. O melhor 

exemplo é o Panteão.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Museo_archeologico_di_Firenze,_statuia_funeraria_da_Chianciano,_V_sec._a.c._2.JPG


 

 

As características gerais da arquitetura romana são: 

- busca do útil imediato, senso de realismo; 

- grandeza material, realçando a ideia de força; 

- energia e sentimento; 

- predomínio do caráter sobre a beleza; 

- originais: urbanismo, vias de comunicação, anfiteatros e terma. 

As construções eram de cinco espécies, de acordo com as funções; 

1) Religiosos – Templos 

2) Comercio e civismo – Basílicas 

3) Higiene- Termas 

4) Divertimentos – circo, ginásios, teatros, anfiteatros  

5) Monumentos decorativos-  Arco do Triunfo, ColunaTriunfal  

6) Moradia – casa 

 Arco de Tito  



 

Coliseu  

 

Aqueduto romano 

Pompéia e Herculano 

A descoberta dos sítios arqueológicos de Pompéia e Herculano, no século XVIII, 

destruídas pelas cinzas do Vesúvio, facilitou o estudo da arte desse primeiro 

período da vida romana. As lavas do vulcão atingiram as pessoas desprevenidas, 

preservando cenas exatas da vida romana. 

 

 



 Apesar de a catástrofe ter acontecido já no começo do império, a maioria dos 

artefatos, tanto como o modelo das cidades, remonta ao período republicano de 

Roma antiga. Pompéia forneceu os melhores exemplos arquitetônicos. Banhos, 

teatros e anfiteatros forma encontrados nas escavações. 

                                                     Pintura 

O mosaico foi muito utilizado na decoração dos muros e pisos da arquitetura em 

geral.  A tradição do mosaico esteve ligada á pintura e foi desta arte que retirou o 

estilo e o colorido. Inicialmente o mosaico era apenas aplicado no chão, mais 

tarde foi transferido para as paredes.

  

               Cave Canem, mosaico – tapete encontrado em Pompéia. 

A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades 

de Pompéia e Herculano. E foram assim classificadas pelos estudiosos em quatro 

estilos: 

1) Recobriam as paredes de uma sala com uma camada de gesso 

pintado, que dava impressão de placas de mármore 

2) Os artistas começavam então a pintar que criavam a ilusão de 

janelas abertas por onde eram vistas paisagens animais, aves e pessoas, 

formando uma grande mural. 

3) Representação fiel da realidade e valorizaram a delicadeza dos 

pequenos detalhes. 

4) Um painel de fundo vermelho, tendo ao centro uma pintura, 

geralmente cópia de obra grega, imitando um cenário teatral. 



Os temas foram traduzidos em cinco vertentes básicas; 

-Pintura triunfal – tinha como objetivo principal relatar as façanhas dos 

imperadores e as suas vitórias, e informar e educar as multidões. Esteticamente, 

a narrativa é continua – tal como acontece no relevo da coluna de Trajano. 

 

 - Ligada a mitologia- é mais fantasista. Representa inúmeras pinturas de deuses, 

dos seus mitos e mistérios, em composições ricas de personagens e coloridos. 

 

 

 

 

 - Paisagens bucólicas – mais aberta e poética, inspira-se na natureza. A 

representação é ora sonhadora é ora imaginativa. Revela uma observação 

realista sem, no entanto, perder a poesia, como no caso das paisagens. 

 

- Natureza - morta e cenas de gênero – possui grandeza riqueza de pormenores 

que revelam o gosto dos romanos pela rigorosa observação. 



 

- Retraros- estes são abundantes nas casas romanas. Foram feitos em Afresco nas  

paredes ou pintados paredes  sobre tabuas de madeira.  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escultura 

Diferentemente dos gregos, os romanos valorizavam o retrato. Eram 

pragmáticos e realistas. Os retratos romanos poderiam ser qualquer pessoa que 

tivesse condição de pagar por eles. Queriam representar com fidelidade as 

pessoas e não a de um ideal de beleza humana. Copiavam os modelos gregos 

fazem adaptações. Trabalhavam com relevos. Baixos relevos e reportagens 

históricas ou de guerras, eram executados para serem inseridas em monumentos 

comemorativos, como arcos ,altares, obeliscos. Grande produção de bustos dos 

imperadores  



Ao invés da beleza ideal retratadas pelos gregos, os romanos em suas esculturas, 

retravam pessoas como de fato elas eram, com aquele idealismo de uma beleza 

hipotética do período clássico da Grécia antigo. A estatutária romana se 

aproxima mais do período Helenístico pelo seu realismo. 

Retratos - a civilização etrusca foi determinante na produção do retrato.  Eles 

adotaram o retrato ligado ao culto dos mortos. Os etruscos criaram o retrato 

realista, onde o verossímil da cabeça é tido com realidade artística que pode ser 

observado na obra Sarcófago dos Esposos. 

 

 

O retrato romano, representado pelo rosto e por parte do busto, combinou 

tradição etrusco-helenística com o sentido prático e realista dos romanos, e por 

isso reproduziu exatamente o modelo. 

  

 Retrato do imperador Caracala 

Estátua- Retrato – realizada mais com objetivos públicos.  



 

 Estátua-retrato de Augusto Prima Porta. 

 

Estátua- eqüestre- As estátuas eqüestre começaram a aparecer em Roma, em 

maior quantidade, com Júlio Cesar; mas a única que permanece intacta é a de 

Marco Aurélio. 

 

Estátua – eqüestre de Marco Aurélio 

 

Relevos – subordinados á arquitetura, com fins ornamentais, comemorativos e 

narrativos históricos – relatando desde a História de Roma até os pormenores da 

vida dos homens – o relevo ocupava todos os espaços nas estelas funerárias, nos 

sarcófagos, nos altares, nos arcos de triunfo, nas colunas, nos frisos. 

 

Baixo-relevo romano 

                                         



 

ARTE PALEO- CRISTÃ 

Conhecida também como arte cristã primitiva, ou seja, refere-se á arte realizada 

pelos seguidores do cristianismo antes de sua oficialização. Como era proibido o 

culto, muitos fiéis encontravam-se ás escondidas para professarem e cultuarem a 

fé cristã.  

Em 303, o imperador Diocleciano exigiu que o imperador fosse cultuado como 

um Deus e promulgou o primeiro de uma série de Editos. Igrejas foram 

destruídas, cristãos foram escravizados, aprisionados e torturados. Em 313, 

Constantino permitiu que o cristianismo fosse professado livremente como 

religião do Império romano. Assim, os primeiros cristãos se encontravam nas 

catacumbas, que eram usadas para enterrar os seus mortos. Essas galerias 

subterrâneas começaram a receber em seu teto e em suas paredes as primeiras 

manifestações da pintura cristã. 

  

As catacumbas são formadas por longos túneis, em cujas paredes foram cavados 

os lóculos, ou nichos retangulares, superpostos, suficientemente espaçosos para 

abrigar um ou mais cadáveres, envolvidos em mortalha ou num simples lençol. 

Não se usavam caixões. Os lóculos eram fechados com argamassa, tijolos ou com 

uma placa de mármore, onde se escrevia o nome do falecido. Alguns ostentavam 

grafites simbólicos com votos de paz na eternidade. Os cristãos, como 

demonstram as inscrições das lápides, sempre acreditaram na ressurreição dos 

mortos. Sepultando seus mortos, repudiava a cremação dos cadáveres, um 

procedimento comum na Roma Imperial. 



As catacumbas são de extrema importância porque nos revela, desde os 

primeiros decênios do cristianismo, qual era a crença dos cristãos após a morte, 

que era chamada “dies natalis”, dia do nascimento. Os lóculos formavam uma 

espécie de dormitório, chamado “cemitério” ou “lugar do repouso”. Além dos 

lóculos, as catacumbas continham os cubículos, pequenas salas que abrigavam 

vários nichos, muitas delas com afrescos ou mosaicos, e as criptas, salas maiores, 

com a função de pequenas igrejas subterrâneas. As criptas eram mais solenes e 

embelezadas com um altar, pinturas e mosaicos. Em geral, eram preparadas para 

receber o cadáver de um mártir ilustre.  

Os primeiros símbolos forma:  

- Cruz- símbolo do martírio de Cristo 

- Palma- símbolo de martírio 

-ancora- símbolo da salvação 

-Peixe- em grego –ICHTYS -, coincide com a expressão Iesous Christos, Theo Yios 

Soter. A figura predileta era de Jesus, o Redentor. Mais tarde começaram a 

aparecer imagens do antigo testamento. A arte cristã primitiva não foi executada 

por grandes artistas, mas por homens do povo, convertidos á nova religião.  

Em 395 o imperador Teodósio dividiu o império romano em dois: império 

romano do Ocidente, capital em Roma e Império do Oriente, capital Bizâncio, que 

em 330 Constantino passou a chamá-la de Constantinopla. A queda do império 

romano do Ocidente em 476, devido às invasões bárbaras e o Império Roman do 

Oriente, extremamente fortalecido, colaboraram para o surgimento do Império 

Bizantino, considerado o primeiro império cristão. 

 

 

 

 



PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA IDADE MÉDIA 

 

ARTE BIZANTINA 

A cidade de Constantinopla foi fundada em 303 pelo imperador 

Constantino no local de uma colônia grega chamada Bizâncio na Ásia 

menor. Sobre as mãos de Constantino, há outrora Bizâncio se transformou 

na herdeira imediata do império romano e da emancipada fé cristã. 

Auge no império de Justiniano. 

 

No mosaico Justiniano  e o seu séquito, encontramos um bom exemplo para 

definir esta nova arte. 

Esse mosaico expressou todos os princípios estéticos da arte bizantina. As 

figuras são alongadas, com um ar de austeridade, solenidade, com uma 

elegância tímida e controlada. A auréola reafirma a sua glorificação. Ao 

seu lado um bispo, sacerdotes e no canto esquerdo parte do exército. A 

representação confirma os princípios do Cesaropapismo, onde, o 

imperador tem os dois poderes: o Estado, com a presença dos soldados na 

obra, e o da Igreja, com as figuras do clero. 

 

 

 



 

MOSAICO 

 

 

 

Era utilizado na propagação do novo credo oficial, o Cristianismo, 

portanto o tema era a religião. As figuras humanas são chapadas, rígidas, 

simetricamente colocadas, parecendo estar penduradas. Os artistas não 

tinham interesse em sugerir perspectiva ou volume. Figuras humanas são 

representadas altas  e esguias, com faces amendoadas, olhos enormes e 

expressão solene, olhavam diretamente para frente, sem o menor esboço 

de movimento. 

   

 

 



 

Ícones 

 

Pequenos painéis de madeira com imagens pintadas. As figuras sagradas e 

de santos eram teso, feitas de frente, muitas vezes com círculos luminosos 

e olhar fixo. Acreditava-se que essas obras tinham poderes sobrenaturais. 

Tão forte se tornou o culto dos ícones que entre 726 e 843 foram 

proibidos, pois não se podia idolatrar estas imagens, era o que dizia o 

mandamento. 

  

  

                           ARQUITETURA 

A arquitetura das igrejas foi a que recebeu maior atenção da arte 

bizantina, elas eram planejadas sobre uma base circular, octogonal ou 

quadrada imensas cúpulas, criando-se prédios enormes e espaçosos 

totalmente decorados.  

 Exemplo: Basílica de Santa Sofia. 

 



 

ESCULTURA 

Os cristãos foram contra a estatuária que lembrava de imediato o 

paganismo romano. Não davam ênfase ao gosto pela forma e 

consequentemente a escultura não teve tanto destaque neste período. O 

que se encontra restringe-se a baixos relevos acoplados à decoração. 

 

 

  

A arte bizantina também trabalhou com outras expressões e matérias, 

como as Iluminuras – ilustração de livros sagrados. O uso de marfim em 

escrínios, que eram caixas para guardar algo de valor tapeçarias, peças de 

ourivesaria e monogramas com iniciais de nomes entrelaçados. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Convenções rígidas. 

Como toda arte teocêntrica, tanto a arte bizantina como a egípcia 

seguem padrões rigorosos de imposição: 



Frontalidade – para serem veneradas e idolatradas. 

Determinam posições e gestos. 

Os personagens passaram a ser tratados de forma a trocarem entre 

si seus elementos caracterizadores. 

Cristo aparece como rei e Maria como uma rainha. Imperador e sua 

esposa com auréola – símbolo de santidade. 

Afrescos e mosaicos decoram paredes com cenas sagradas. 

 Ícones- quadros com figuras santas, com fundo dourado. 

Os mosaicos tinham função didática – ensinar as passagens 

bíblicas e as figuras santas aos fiéis. 

Iconoclasta- destruição de imagens santas por hereges e de 

imagens da cultura greco-romana pelos cristãos. 

Os pés das figuras geralmente não tocam o chão dando ideia de 

estarem flutuando. 

                                      

 

ARTE ROMÂNICA 

Enquanto no Oriente permanecia a arte bizantina, no Ocidente houve uma 

forte necessidade de se reconstruir as cidades após as invasões bárbaras. 

Toda a Europa se ‘romanizou”. Igrejas foram construídas e tinham como 

referencia a arquitetura das basílicas antigas e do mundo romano. 

Elementos como as abóbadas, arcos, e colunas, compuseram a arquitetura 

desse estilo. 

A Igreja era a construção mais forte nesse momento, tanto no 

caráter simbólico quanto aos materiais empregados para a sua 



construção . Era única e servia de referência para o viajante vindo 

de longe. Tinham predileção pela forma de cruz latina. 

 

 

  

Parte da pintura românica é desenvolvida sob a forma de murais, 

pois as construções apresentavam paredes com poucas e pequenas 

janelas que possibilitavam grandes superfícies para serem 

trabalhadas. Geralmente utilizava-se a técnica do Afresco, ou seja, 

pintura feita sobre uma parede com reboco ainda fresco. 

ARTE PRAGMÁTICA. 

A escultura estava totalmente subordinada à  arquitetura e a 

religião. São esculpidos relevos e estátuas-colunas para enfeitar as 

paredes, tanto internas como externas – fachada. Seus relevos 

mostram cenas do Antigo e Novo testamento, juízo final , figuras e 

animais fantasiosos- gárgulas – que representam as tormentas a 

que os pecadores, após a morte seriam submetidos. 

  

                                     

 



ARTE GÓTICA 

Estilo medieval que surgiu na França em meados do séc. XII. 

Profunda revolução na arquitetura. 

O nome surgiu de forma depreciativa pelos renascentistas – relacionaram 

aos povos “godos”. 

Foi um aprofundamento dos elementos básicos do estilo 

românico – verticalidade. 

Elevação espiritual. 

Abóbada – utilização de arcos ogivais – cruzamento de dois arcos. 

Pilares – as abóbadas em finos pilares que sustentam o teto. As grossas 

paredes foram substituídas por vitral. 

Vitral – vidros coloridos que compõem um desenho que proporcionam 

uma iluminação peculiar a essas construções 

PINTURA 

A pintura teve seu nascimento tardio em relação a arquitetura e a 

escultura. 

 Principais características :  

Profundidade – paisagem ao fundo 

Realismo – reprodução dos seres como são. 

Naturalismo – sentimento e realismo nas cenas representadas. 



  

  

GIOTTO 

Principal característica do seu trabalho é a identificação dos santos como 

seres humanos de aparência comum. 

Santos com ar humanizado. 

A sua pintura vem ao encontro de uma visão humanista do mundo, que 

vai cada vez mais se firmando até o Renascimento. 

ESCULTURA 

Aparecem em alto relevo e/ou soltas. 

Procuram o natural e o tridimensional. 

Usadas para aumentar a beleza da arquitetura. 

  

 

 



 

RENASCIMENTO 

 

O Renascimento foi um momento da história muito mais amplo e complexo do 

que o simples reviver da antiga cultura Greco-romana. Nesse período ocorreram 

muitos progressos e realizações no campo das artes, literatura e ciências, que 

superaram toda a herança clássica. O ideal do Humanismo foi, certamente o 

móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. O 

Humanismo pregava a valorização do homem e da natureza, em oposição ao 

divino e sobrenatural, conceitos muito presentes na Idade Media.  

 

Nas artes, o ideal humanista e o rigor cientifico são encontrados em diferentes 

manifestações. Trabalhando ora o espaço, na arquitetura, as linhas e cores, na 

pintura, ou os volumes, na escultura, os artistas do Renascimento buscavam 

expressar os maiores valores da época: a racionalidade e a dignidade do ser 

humano.  

 

 

 



 

Diferença do tratamento medieval para o tratamento na escultura da renascença. 

Valorização da anatomia humana.  

 

Diminui, então o misticismo da Idade Média e o homem descobre o mundo a sua 

volta. Continua representando temas e personagens, porém humaniza-os. 

Interesses terrenos passam a dominar os celestiais. Os valores mudam: de 

místicos à religiosos a materiais e intelectuais.  

 

 

 

 



A paisagem aparece como acessório do tema pintado. Só torna-se um tema 

independente a partir do sec. XVII. (artistas descobrem fascínio e beleza no 

mundo que os rodeava).  

 

Gravura de Albert Dürer – Adão e Eva 

 

Conquistas na arte: perspectiva, claro-escuro, realismo, volume. Artista com 

estilo pessoal ao contrário da Idade Média, quando a produção era anônima.  

 

 



 

 

- Simetria 

- Perspectiva linear 

-  linhas verticais e horizontais 

- Luz uniforme 

- Planos definidos. 

 

 

A PINTURA RENASCENTISTA 

Os pintores renascentistas aperfeiçoaram três conquistas muito importantes que 

os artistas do Gótico já tinham alcançado, no que se refere a ilusão 

tridimensional: a perspectiva, o uso do claro-escuro e o realismo. Embora tais 

recursos já tivessem sido dominado pelos gregos e romanos, foi abandonado 

pelos bizantinos, românicos e o primeiro período do gótico. Entretanto no 

Renascimento predomina a tendência a uma interpretação científica do mundo. 

O resultado disso nas artes plásticas são os estudos da perspectiva, segundo 

princípios da matemática e da Geometria, O uso da perspectiva conduziu ao 

claro-escuro, que, juntos dão a ilusão de volume dos corpos, e, 

consequentemente para o maior realismo das pinturas.  

 



 

Anunciação – Leonardo da Vinci 

Outra característica importante foi o surgimento de artistas com estilo pessoal. 

Durante a Idade Média, a produção artística era anônima, porém no 

Renascimento as coisas mudam, por causa do ideal de liberdade e valorização do 

homem, que permeia todo o período, e isso leva a um individualismo nas artes. 

Surgem inúmeros artistas, com estilo próprio, que expressam em suas obras seus 

sentimentos e ideias, sem a submissão a nenhum poder que não a sua própria 

capacidade de criação.  

 

Retrato e o Autorretrato 

O retrato  tornou-se um dos gêneros mais populares da pintura, utilizado, na 

ausência da fotografia, para o registro de pessoas e famílias nobres e burguesas. 

Dentro desse universo de figurações, o autorretrato se estabelece como um 

subgênero repleto de peculiaridades. Nele, o artista se retrata e se expressa, 

numa tentativa de leitura e transmissão de suas características físicas e sua 

interioridade emocional. 



 

O primeiro artista do Renascimento a realizar uma série de autorretratos foi 

Albert Durer, que se retratava desde os 13 anos de idade, isso em 1484 

 

Mona Lisa, Leonardo da Vinci 1503-06. 

 


