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Filho de: Lodovico di Lionardo Buonarroti Simoni e Francesca 
di Neri Buonarroti. 
 
Nascimento: 6 de março de 1475, Caprese, Itália. 
 
Morte: 18 de fevereiro de 1564 (88 anos), Roma.  
 
Ocupação: escultor, arquiteto, pintor e poeta.  



 Desenvolveu o seu trabalho artístico por mais de setenta anos, entre 
Florença e Roma.  
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 Foi aprendiz dos irmãos David e Doménico 
 

 O seu talento foi logo reconhecido e tornou-se aprendiz dos Médicis. 
 

 Fixou-se em Roma, onde deixou a maior parte das suas obras mais 
representativas. 



O seu estilo  sintetizou influências da arte 
da Antiguidade Clássica do primeiro 
Renascimento, dos ideais do Humanismo 
e do Neoplatonismo, centrado na 
representação da figura humana e em 
especial no nu masculino. 
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Obras mais conhecidas: 

 Baco 

 A Pietà 

 David 
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Obras mais conhecidas: 

 Túmulos dos Médicis 
 Teto da Capela Sistina 

 Moisés 
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Obras mais conhecidas: 

 O JUIZO FINAL 

 FRESCO DA CAPELA PAULINA 

 FRESCO DA CAPELA PAULINA 
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 Serviu como arquiteto da Basílica de São Pedro 
implementando grandes reformas na sua estrutura e 
desenhando a cúpula. 

 
  Remodelou a praça do Capitólio romano e projetou 

diversos edificios.  
 
 Tambem escreveu grande número de poesias. 
 
 Foi considerado o maior artista de seu tempo, sendo 

até mesmo apelidado de o Divino. 
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 Foi um dos primeiros artistas ocidentais a ter sua 

biografia publicada ainda em vida. 
 

 Permanece como um dos poucos artistas que foram 
capazes de expressar a experiência do belo, do 
trágico e do sublime numa dimensão cósmica e 
universal. 
 

 Michelangelo foi um dos poucos artistas do mundo 
erudito que puderam penetrar na cultura popular e 
criar um folclore a seu respeito. 
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