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A Capela del Podestà, o ciclo do Trionfo della Morte e 
novos modos de representação do tema do Juízo Final

The Cappella del Podestà, the Trionfo della Morte cycle and new ways of depicting the theme of the 
Last Judgment
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RESUMO O presente artigo parte da constatação de que as primeiras pinturas em que se percebem 
variações iconográficas e compositivas significativas no tema do Juízo Final foram realizadas 
na Toscana na década de 1330. Detendo-se na análise do deteriorado ciclo executado na Capela 
del Podestà, no Palazzo del Bargello, em Florença, e nos afrescos que compõem o ciclo do 
Trionfo della Morte, no Camposanto de Pisa, avançam-se hipóteses com relação à iconografia 
desenvolvida nas duas pinturas que compõem o conjunto do Bargello, e igualmente com relação 
à importância dos ciclos florentino e pisano para o desenvolvimento da iconografia do tema do 
Juízo Final na segunda metade do século XIV e mesmo no século XV.
PALAVRAS-CHAVE Iconografia do Juízo Final, Giotto di Bondone, Buonamico Buffalmacco.

ABSTRACT This article begins with the observation that the first paintings in which icono-
graphic and compositional changes in the representations of the Last Judgement were made in 
Tuscany in the 1330s. Analysing the deteriorated cycle painted in the Cappella del Podestà, in 
Palazzo del Bargello, Florence, and also the frescoes of the Trionfo della Morte cycle, in Pisa’s 
Camposanto, some hypothesis are made regarding the iconography developed in both paintings 
of the Bargello cycle, and also regarding the importance of both Florentine and Pisan cycles 
for the development of the iconography of the Last Judgement in the second half of the 14th 
century and even in the 15th.
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