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Introdução 

 

Trabalho pedido pela professora Joseane Ipolito, com a finalidade de explicar o que 

foi o estilo renascentista italiano e suas desdobras no final da idade média e começo 

da idade moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. O que foi o renascimento italiano? 

Uma época que os italianos começaram a colocar o homem como foco artístico e 

começou a ser representado, ato que foi responsável para um novo sentido da fé, a 

fé que acredita em fatos racionais deixando um pouco de lado a ideia de que tudo foi 

criado sem nenhuma explicação lógica. 

 

Rena scent ismo

Originou-se na Itália, devido 
ao florescimento de cidades 
como Veneza, Gênova, 
Florença, Roma e outras.

Racionalismo : os 
renascentistas estavam 
convictos de que a razão 
era o único caminho para 
se chegar ao 
conhecimento, e que 
tudo podia ser explicado 
pela razão e pela ciência.

Humanismo: movimento 
de glorificação do homem 
e da natureza humana, que 
surgiu na Itália em meados 
do século XIV.
O homem, a obra mais 
perfeita do Criador, era 
capaz de compreender, 
modificar e até dominar a 
natureza.

Experimentalismo: para 
eles, todo conhecimento 
deveria ser demonstrado 
através da experiência 
científica.

 

 

O estilo renascentista foi um movimento que teve 3 fases, elas são Trecento, 

Quatrocento e Cinquecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Trecento.  

Nas artes plásticas Giotto di Bondoni inovava em suas pinturas, tentava sair dos 
padrões da época medieval, colocando profundidade nas suas obras. Mesmo que 
suas representações fossem religiosas, mostravam emoções e sentimentos em suas 
faces. 

 

“A crucificação” - Giotto di Bondoni 

 

 

3. Quatrocento.  

° Nas Artes: 

O Quatrocento teve suas maiores expressões ligado à cidade italiana de Florença. 
Vários artistas famosos eram contratados para pintarem quadros, realizar projetos 
arquitetônicos e construir igrejas. Na época, o apoio às artes servia como um 
importante instrumento de projeção social para os burgueses italianos. 

Entre os artistas do Quatrocento, Masaccio foi um que se destacou pelo uso da 
pespectiva. Além dele, temos de Sandro Botticelli, que tentava explorar elementos 



de natureza, religiosa e simbólica em suas obras. No campo da arquitetura, temos 
Filippo Brunelleschi pela construção da catedral de Santa Maria Del Fiore. 

No final dessa fase, temos o grande Leonardo da Vinci, talvez uma das figuras mais 
famosas e que encarnou o sentido inovador do Renascimento com maior 
intensidade. Não se especializando em nenhuma área especifica, da Vinci foi um 
eximo estudante que conhecia um pouco de tudo foi pintor, escultor, urbanista, 
inventor e filósofo. Entre suas obras temos Mona Lisa, e a reprodução da Santa 
Ceia. 

 

Podemos ver o uso da perspectiva nessa obra de Masaccio, “o pagamento do 

tributo” ·. 

°No mobiliário: 

O Quattrocento caracterizou-se pela simplicidade nos contornos e nos detalhes, cuja 

ornamentação era leve e tornou-se mais elaborada à medida que a arte 

renascentista vai se desenvolvendo.  Os enfeites mais comuns eram pilastras e 

volutas, além de painéis com motivos florais delicadamente esculpidos. No Norte 

italiano, o emaranhado de folhagens, de arabescos, dos vasos e dos medalhões 

recobria com uma desordem ornamental as faces planas das pilastras e as colunas 

esculpidas em forma de candelabro, como na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 



- O cassonedo uma arca do período pré-renascentista modificou-se dando origem à 

cassapanca, uma arca com encosto, braços e assento levantável.  Assim, este 

móvel tinha dupla finalidade, servindo como assento e como arca. A decoração 

dessas arcas consistia em detalhes esculpidos na madeira, a mais usada na 

confecção de móveis era a nogueira, pintada ou encerada. 

. Veja a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Credenza (credênciaou taquilhão) foi outro móvel da época: um aparador baixo, 

com portas e gavetas, que era um intermediário entre a arca e o armário, havendo, 

inclusive, certa confusão com outro móvel, o Buffet representado na imagem a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Cinquecento 

° Nas artes: 

Nessa fase o Renascimento já ocupa uma posição de destaque na Itália e em outras 
nações europeias. Nas artes, Michelangelo Buonarroti ficava marcado para sempre 
pela pintura dos afrescos da Capela Sistina. 

Alcançando os finais do século XVI, o Renascimento já experimentava outras 
manifestações fora da Itália.  A expansão marítima deslocava o eixo econômico 
europeu do mar Mediterrâneo para o Atlântico. De tal modo, outros centros urbanos 
se enriqueciam, ajudando assim surgimento de novos artistas, escritores e 
intelectuais. Aqui a Contra Reforma católica atuou no sentido de perseguir as formas 
de conhecimento que iam contra os seus ensinamentos. 

 

° No mobiliário: 

Caracterizou-se por inspirar-se na Antiguidade Clássica, tais como folhas de acanto, 
cariátides, pilastras e gárgulas. Como as casas eram enormes, os móveis também 
acompanhavam a proporção.  Na sala, grandes sofás tinham muitos assentos e as 
mesas, de diversas formas, eram enfeitadas com toalhas de tecidos caros. Apareceu 
o armário para guardar roupas e a arca passou a ser usada como cômoda. 

 O elemento decorativo mais usado era o gueridon pequena coluna sobre a qual se 
colocavam bustos ou esculturas. 

 

 

 

 



Conclusão 

O renascimento foi um marco na linha do tempo humana e das artes, um período 

que o homem tirava a venda imposta pelas crenças religiosas e buscava ver através 

de fatos, estudos e observações o que acontecia nossa volta e o porquê 

aconteciam. Foi o “start” que fez com a imagem do homem fosse valorizada, que as 

obras fossem ficando cada vez com mais detalhes, assim ficando mais próximas 

com o que vemos na vida real, mas tudo isso não quer dizer que a fé foi colada de 

lado, a religião existia e era muito retratada ainda, mas com um á a mais de 

conhecimento da parte dos grandes pintores. Foi uma fase importante para a 

arquitetura, com as catedrais e os afrescos, como também para literatura. 

Já o estilo renascentista no mobiliário, mostrou uma riqueza de detalhes, fazendo 

com que seus móveis parecessem obras de arte, junto às obras de pintores 

renomados. Esse estilo mostra que dá para ser bonito, trabalhado e ainda assim ser 

prático e cheio de funções, como a credenza. 
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Foi usado também como material de pesquisa o Power point disponibilizado pela 

professora. 


