
 

 

Tarefa 8 professora Karlla 
 
01.  

1.1 – Predominam as linhas curvas e onduladas. A roupa com muitas dobras parece parada no ar, contudo 
sem perder a expressão ali representada. O anjo é nobre e se sente vitorioso nesse momento. 
 
1.2 – Sim, a ideia de movimento está presente na obra. Ela se apresenta através das vestes, das posições 
dos personagens e de suas expressões. 
 
1.3 – Resposta pessoal. 

 
02. O elemento arquitetônico valorizado até hoje pelos arquitetos é o Uso do espaço externo, na imagem 04. 

Essa característica da arquitetura barroca permanece até os nossos dias e se apresenta como uma das 
áreas mais utilizadas pelas edificações em geral, o espaço urbano e o paisagismo. 

 
03. Os elementos arquitetônicos da arte barroca são: unha de castiçal, uso do espaço externo e os drapeados. 

Esses elementos representam o exagero, a extravagância e a mistura de elementos utilizados na arte 
barroca em geral. 

 
04. Michelangelo (1475-1564) foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. É considerado um dos maiores 

representantes do Renascimento Italiano. "Pietá", "O Juízo Final", "Moisés", "Davi" e "A Abóbada da Capela 
Sistina" são algumas das obras que eternizaram o artista.  
Michelangelo de Lodovico Buonarroti nasceu em Caprese, na província de Arezzo, nas proximidades de 
Florença, Itália, no dia 6 de março de 1475. Filho de Lodovico Buonarroti e de Francesca desde pequeno só 
se interessava em desenhar. Com 13 anos começou a estudar pintura na oficina dos irmãos Domenico e 
Davi Ghirlandaio, em Florença. Em 1489, é convidado por Lourenço para estudar na Academia dos Jardins 
dos Medici. Em 1492, conclui sua primeira escultura “Madona da Escada”. 
Ainda em 1492, conclui a “Batalha dos Centauros”, “Hercules”, para Pierro de Medici, e o “Crucifixo”, para o 
Convento do Espírito Santo. Em 1497, o cardeal francês Jean Bilheres, embaixador do rei da França na 
corte papal, contrata Michelangelo par esculpir uma escultura de mármore para sua capela na Basílica de 
São Pedro.  
Em 1501 retornou para Florença e iniciou a confecção de 4 estátuas para o Altar Piccolomini, da Catedral 
Siena: “São Pedro”, “São Pio”, São Paulo e São Gregório. Nesse mesmo ano recebe a encomenda de 
“Davi”, uma estátua de 4,34m de altura, que ficou pronta depois de dois anos e meio.  
Em 1505 recebe a encomenda do monumento fúnebre do papa Júlio II, que ocupou 40 anos de sua vida. 
Na obra, se destaca a estátua de Moisés, com 2,35 m de altura, ocupa o espaço central da parte inferior do 
monumento. A sepultura foi concluída em 1545. Além de Moisés, somente duas figuras “Lia” e “Raquel” 
foram realizadas pelo próprio Michelangelo. 
Em 1508, o Papa Júlio II encarregou o artista de pintar a "Abóbada da Capela Sistina", na Catedral de São 
Pedro, no Vaticano. O artista protestou: “Não sou pintor e sim escultor". Mesmo assim, durante quatro 
anos realizou o exaustivo trabalho que foi entregue ao público no Dia de Todos os Santos em 1512. Entre 
os afrescos estão: “Profeta Isaias”, “Profeta Ezequiel”, “Profeta Jonas” “Profeta Daniel, “Criação de Adão”, 
“Pecado Original e a Expulsão do Paraíso” e Dilúvio Universal”. 
Em 1534, o Papa Clemente VII encomenda o afresco o “Juízo Final”, para o altar da Capela Sistina. Na 
obra, o Cristo aparece como um juiz inflexível e a Virgem assustada, não contempla a cena. Nesse afresco, 
só aparece nus, o que causou grande tumulto e o Papa Paulo III pretendia destruir a obra, mas contentou-
se em mandar o pintor Daniel de Volterra velar os nus mais ousados. 
 
Michelangelo mostrava paixão pela grandiosidade, principalmente na arquitetura. Em 1519 começa a 
projetar o edifício e o interior da "Capela de São Lourenço". Em 1535 foi nomeado pelo Papa Paulo III, 
“supremo arquiteto, escultor e pintor dos palácios apostólicos”. O artista também se dedicou à poesia, 
escreveu o livro "Rimas". Próximo da sua morte desabafou em um poema "Na verdade, nunca houve um só 
dia que tenha sido totalmente meu". 
Michelangelo faleceu em Roma, Itália, no dia 18 de fevereiro de 1564. Seu corpo foi enterrado na Basílica 
de Santa Cruz, em Florença. 

 
 


