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Introdução 

O presente trabalho é sobre A Transição do Renascimento para o Barroco, 

mais concretamente o estilo Luís XIII e suas mudanças durante essa transição. 

 É objetivo desse trabalho apresentar o estilo predominante nesse período e 

suas características.  Ele está organizado em sete tópicos, contendo informações 

sobre partes relevantes da história do movimento de transição para o Barroco, 

sobre o próprio Barroco, a arquitetura e o mobiliário. 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi baseado em pesquisas na internet 

conforme especificado nas referencias no fim do trabalho e também usando como 

base as aulas e os materiais disponibilizados pela professora responsável pela 

disciplina Evolução do Mobiliário no curso de Design de Interiores, Joseane Ipolito.



1- A transição para o Barroco 

A transição do Renascimento para o Barroco, chamada de Maneirismo, se 

desenvolveu em Roma por volta 1520 até meados de 1610. Foi um movimento 

artístico afastado conscientemente do modelo da antiguidade clássica. Caracteriza-

se pela estilização exagerada e um capricho nos detalhes.  

Algumas pessoas não consideram o Maneirismo como uma transição, mas 

sim como um estilo propriamente dito. Porém, o correto é que o Maneirismo é uma 

consequência de um renascimento clássico que entra em declínio, onde os artistas 

se veem obrigados a buscar elementos que lhes permitam renovar e desenvolver 

todas as habilidades e técnicas adquiridas durante o renascimento. 

Uma das principais fontes de inspiração é a religiosidade predominante na 

Europa naquele momento. A igreja e toda a Europa estava dividida após a reforma 

de Lutero. Logo, os grandes impérios começam a se formar e o homocentrismo 

deixa de ser a principal forma de pensamento. 

 

1.2- A Arquitetura no Maneirismo 

A arquitetura Maneirista dá prioridade à construção de igrejas, com os 

espaços mais longos do que largos, com a cúpula principal sobre o transepto, 

desconsiderando as de plano centralizado, típicas do renascimento clássico. 

Porém, as verdadeiras mudanças presentes nesse movimento foram a distribuição 

de luz e decoração. A principal característica do edifício da igreja é a nave escura, 

iluminada apenas de diferentes ângulos. O coro com escada em espiral não tem 

para onde ir à maioria dos casos, criando uma atmosfera rara e diferente. A 

decoração mais marcante desse estilo é a guirlanda de frutas e flores, balaustradas 

cheias de figuras feitas com capricho. Caracóis, conchas e volutas cobrem paredes 

e altares, remanescentes de densas selvas de pedra, dificultando a compreensão 

da paisagem. Nos magníficos palácios e casas de campo, descobrimos que a forma 

saliente fazia prevalecer o contraste entre luz e sombra prevalece sobre o estilo 

disciplinado do renascimento. Interiores ricamente decorados e murais abobadados 

coroam esse estilo caprichoso e delicado, que não apenas marca a transição entre 

as duas épocas, mas também expressa a necessidade de atualizá-la.



2- O Estilo Barroco 

Originado em Roma no primeiro terço do século XVII, o Barroco 

correspondeu a segunda fase da Contra-Reforma, período da era triunfante após a 

resposta sombria e acadêmica no final do século passado. Ao contrário do objetivo 

de conquistar a igreja, ela se opõe à arte secular e primeiro satisfaz as 

preocupações das pessoas com expressões mais gerais. Manter a atenção da 

maioria das pessoas em relação aos valores espirituais multiplica o impacto das 

surpresas e exige sensibilidade. 

O estilo Barroco tem como característica vários fatores como, colocar o 

emocional acima do racional; pois seu propósito era mexer com os sentidos do 

observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida 

através dos sentidos e emoções e não apenas pelo raciocínio. Uma das suas 

principais características é a busca de efeitos decorativos e visuais, através de 

curvas, contracurvas e colunas retorcidas. 

2.2- A Arquitetura e o Barroco 

O Barroco possui uma arquitetura mais dinâmica, não renega as formas 

clássicas, mas as transforma de maneira fantasiosa e subjetiva. Um aspecto muito 

perceptivo na arquitetura barroca é a importância do uso da luz, pois é um elemento 

fundamental. Os fortes contrates entre a parte iluminada e a parte escura, que é 

uma característica típica dos edifícios na época e cria uma atmosfera dramática.  

No entanto, a arquitetura barroca não se limita aos edifícios, mas também 

amplia sua atenção para novas áreas de atuação: estradas, praças e jardins. O que 

chamamos de urbanismo agora. Esta é a evolução, uma parte próxima do espírito 

da época, e é muito dramática. Por outro lado, a capacidade técnica dos mestres 

barrocos é a tarefa de dominar novos temas complexos. Não podemos deixar de 

mencionar a fusão de várias obras de arte típicas da arquitetura barroca, por 

exemplo: obelisco egípcio, fonte, colunas adaptadas ao estilo, escadas e paisagens 

magníficas, murais e murais com salões com cenas arquitetônicas e naturalistas 

que simulam a continuação, até o infinito, da arquitetura real e as galerias – largo 

corredor coberto que desimpede as salas e se transformam em lugar de particular 

elegância. 



3- Estilo Luís XIII 

O estilo Luís XII foi uma moda na arte e arquitetura francesa, que afetou 

especialmente as artes visuais e decorativas. Seu excelente desempenho na 

história da arte francesa está intimamente relacionado à regência durante o reinado 

de Luís XIII (1610-1643). 

Esse estilo tem como principais características os seguintes fatores: 

• Muitas influências estrangeiras (Flamengo, Italiano, Espanhol); 

• Linhas retas; 

• Usando vários tipos de tiroteios: 

• Tors de giro: giro helicoidal 

• Rosário girando: sucessão de massas ovoides 

• Torneamento de balaústre: forma de pêra 

• Tambor girando: chefes circulares 

• Filmando em Salomônico: espirais 

• aparar 

• Sandpile 

• Dicas de bolo 

• Pontas de diamante 

• Persistência do espaçador em H 

• Os assentos mantêm uma cruz da fachada que lembra assentos com 

não-openwork do Renascimento (sgabello) 

• Ornamentação 

• guilhoché 

• Oves 

• Pedestais e cornijas 

• Rinceaux de folhas de acanto 

• Colunas do tronco 

• Pontas de diamante



3.2- Arquitetura Estilo Luís XIII 

Umas das áreas mais produtivas e que tiveram mais desenvolvimento 

durante a época de Luís XIII foi a arquitetura, que foi fortemente influenciada pelo 

Renascimento Italiano. Um detalhe marcante desse estilo arquitetônico era a 

tricolor dos edifícios. Os edifícios construídos nesta técnica geralmente tinham um 

telhado alto coberto de telhas pretas, o que contribuiu para a terceira cor. Também 

incluem a busca pela unidade e grandeza que o Renascimento preferia como 

"retorno ao antigo". Eles buscam a simplicidade da linha; o antigo repertório 

(colunas, frontões curvos) é mais monumental. 

 
3.3- Mobiliário Estilo Luís XIII 

As poltronas e cadeiras com braços continuam sustentando a parte baixa 

das costas como no renascimento. O encosto não se projeta mais acima da cabeça 

do ocupante. Se tornou mais confortável devido o aspecto de palheta e ao 

nascimento de bolas de crina de cavalo cobertas com tecido, tapeçarias ou couros, 

ele se torna mais confortável. A base normalmente é feita de madeira rotativa, 

rosário ou coluna em espiral chamada salomônica, todos reforçados com juntas em 

H, e podemos ver a aparência do console e o balaústre nas pernas.  

Os bancos e baús ainda eram os principais móveis da maioria das bandas 

da época. Assume a forme de bancos simples, bancos curvos, bancos em arco, 

bancos no peito ou troncos, geralmente cobertos de couro preto. Os novos moveis 

gabinetes aparecem neste momento e possui uma decoração em relevo distinta, 

geralmente uma ponta de diamante. Armários são os móveis que tem gavetas na 

frente e, às vezes, incluem uma base com colunas trançadas. O mais precioso é o 

folheado de ébano. É usado principalmente para preservar itens preciosos. 

Em questão de materiais, os mais utilizados eram madeiras nativas 

(nogueira, faia) para molduras e assentos e madeiras exóticas (principalmente 

ébano) para decoração. E para as técnicas, era muito utilizada a técnica dos 

foleados que consiste em recobrir molduras de madeira nativa não preciosa com 

espessuras de cerca de 10 a 12 milímetros de madeira exótica, a fim de esculpir 

baixos-relevos. Aparência da chamada técnica de marcenaria na fabricação de 

móveis.



Conclusão 

Neste trabalho abordamos o assunto da transição do Renascimento para o 

Barroco e concluímos que essa transição foi um grande passo para o avanço e 

renovação do pensamento e da expressão humana e para a arte e arquitetura. 

Foi cumprido todos os objetivos propostos como o desenvolvimento do artigo 

explicando cada ponto relevante nesse marco na história da arte e a confecção do 

infográfico e mapa mental para auxiliar na explicação e estudo do conteúdo. 

O conteúdo presente aqui foi incrivelmente importante para conhecimento e 

compreensão deste tema, porque me permitiu compreender e aprender a colocar 

em pratica o que foi posto aqui além de ter me permitiu desenvolver e aperfeiçoar 

competências de organização e informação sobre tal assunto. 
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