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RESUMO 

Esta pesquisa é dedicada ao estudo das variações na figuração da Vênus, conforme 

representadas: por Botticelli, no Nascimento de Vênus; por Giorgione, na Vênus 

Adormecida e por Ticiano, na Vênus de Urbino, observadas a partir de uma possível 

influência das definições de beleza presentes nos tratados e diálogos sobre o amor. 

Investiga em que medida as descrições de beleza apresentadas no Comentário sobre o 

Banquete, de Marsilio Ficino; nos Assolanos, de Pietro Bembo; e no Livro do Cortesão, de 

Baldassare Castiglione – com as respectivas gradações entre um conceito puramente 

metafísico e uma concepção cada vez mais física da beleza – especialmente a feminina – 

podem estar representadas nas pinturas escolhidas. Em Botticelli, tema, interpretação e 

expressão visual encontram-se perfeitamente alinhados, sob uma chave neoplatônica. As 

Vênus relacionadas ao contexto veneziano encontram-se também, de acordo com os 

autores pesquisados, vinculadas ao tema dos dois amores – celeste e terrestre – conforme o 

Comentário, mas distanciam-se, cada vez mais, da expressão da beleza idealizada, 

preconizada por Ficino, aproximando-se, progressivamente, de uma beleza totalmente 

física. Na Vênus de Urbino, de Ticiano, o valor simbólico do tema mitológico é quase 

completamente absorvido pela materialidade da expressão visual, fazendo da pintura, na 

opinião de alguns estudiosos, apenas um pretexto para a exibição de maestria técnica na 

representação de belos corpos. 

Palavras-chave: iconografia da Vênus. tratados sobre o amor. hierarquia dos sentidos. 
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ABSTRACT 

This research is focused on the variations of the visual representations of Vênus, as 

painted by Botticelli, in The Birth os Venus; by Giorgione, in The Sleeping Venus and by 

Titian in The Venus of Urbino, considering a possible influence of the definitions of 

beauty presented in treatises and dialogues on love. Inquires to what extent the 

descriptions of beauty featured in Marsilio Ficino’s Commentary on Plato’s Symposium, 

in Pietros Bembo’s Gli Asolani and in Baldassare Castiglioni’s The Book of The Courtier 

– with the respective gradations from a pure metaphysical concept, towards an 

increasingly physic definition of beauty – specialy the feminine – may be represented in 

the selected paintings. In Botticelli, theme, interpratation and visual representation are 

aligned under a Neoplatonic key. The Venuses related to the Venetian context are also, 

according to the authors studied, related to the theme of the two loves – heavenly and 

natural – in accordance with the Commententary – but they increasingly move away from 

the idealized expression of beauty recommended by Ficino, approaching, progressivelly, a 

fully physical one. In Titian’s Venus of Urbino, the symbolic value of the mythological 

theme is almost completely absorbed by the materiality of the representation, turning the 

image, according to some scholars, into just a pretext for displaying technical mastery in 

the representation of beautiful bodies. 

Keywords: iconography of Venus. treatises on love. hierarchy of the senses. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa é dedicada ao estudo das variações na figuração da Vênus, conforme 

representadas: por Sandro Botticelli, no Nascimento de Vênus; por Giorgione da Castelfranco, 

na Vênus Adormecida; e por TicianoVecellio, na Vênus de Urbino.  

Investiga em que medida as definições e descrições da beleza presentes no Comentário sobre 

o Banquete, de Marsilio Ficino; nos Assolanos, de Pietro Bembo; e no Livro do Cortesão, de 

Baldassare Castiglione, que compartilham a definição de “amor como um desejo de beleza” e 

definem esta beleza com variações entre um conceito puramente metafísico – de uma beleza 

inteligível que visa à ascese espiritual – e uma concepção cada vez mais material – que rejeita 

a finalidade transcendente e assume uma beleza puramente física – podem estar representadas 

nas pinturas.  

Neste estudo, foram isolados os conceitos artísticos ou as características físicas relacionadas 

às definições de beleza presentes nos textos, contrapondo-as às análises tradicionais das 

pinturas para, em seguida, comentar seu uso nas imagens. Foram consideradas as relações: 

entre as definições presentes no Comentário de Ficino, e a figuração da Vênus no Nascimento 

de Vênus, de Botticelli; entre as presentes nos Assolanos, de Bembo, e a figuração da Vênus 

Adormecida, de Giorgione; e entre os conceitos e descrições de Bembo e Castiglione 

(matizadas por ideias de Agostino Nifo e Pietro Aretino) e a Vênus de Urbino, de Ticiano.  

O Comentário sobre o Banquete foi o ponto de partida para a pesquisa. Ao definir a “beleza 

superior” por conceitos artísticos, Ficino terminou por, indiretamente, estabelecer “critérios” 

para sua representação. Este reconhecimento da beleza em dois níveis (terreno e divino), os 

quais poderiam conduzir a dois ou mais tipos de amor, estimulou o interesse sobre as 

sensações e intuições envolvidas no processo de cognição da beleza, seja em níveis físicos, 

metafísicos ou psicológicos, e o tema da “hierarquia dos sentidos” – que estabelece quais 

sentidos estariam mais aptos para a apreensão de qual beleza, e para o desencadeamento de 

qual amor – ocupou cada vez mais espaço nas discussões sobre o tema.  

A inversão nesta hierarquia, proposta por Mário Equícola em seu Livro sobre a natureza do 

amor, no qual concede ao tato, ao invés da visão e da audição, a primazia entre os sentidos, 

foi uma proposição significativa e já observável no texto de Pietro Bembo, que embora 

também trate dos aspectos metafísicos, confere grande ênfase a descrições bem detalhadas dos 

aspectos físicos da “beleza ideal de uma dama”.  
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No meio dos Medici, onde Botticelli trabalha e para quem, quase certamente, pintou O 

Nascimento de Vênus, há preferência por uma representação da beleza mais alinhada com as 

concepções metafísicas de Ficino, sobretudo nas pinturas mitológicas. Neste círculo de 

eruditos, a mitologia foi revestida por novos valores e incorporada à filosofia e à literatura 

moral da época; e os atributos divinos da Vênus foram restituídos, convertendo-a de objeto de 

desejo físico, a um padrão de excelência espiritual.  

As Vênus de Botticelli estão inseridas neste contexto e, no Nascimento de Vênus, tema, 

interpretação e expressão visual alinham-se sob a chave neoplatônica, relacionando-se, 

diretamente, com a filosofia do amor de Ficino. 

As Vênus vinculadas ao contexto de Veneza encontram-se também, ao menos em parte, 

relacionadas ao tema das duas belezas e dos dois amores – celeste e terrestre. As associações 

estabelecidas por eruditos, artistas e comitentes venezianos com os temas do amor e da beleza 

refletiram a cultura e os gostos locais, e resultaram em uma abordagem distinta da florentina. 

Além de integrar o tema clássico aos interesses e preferências dos patrícios, como a poesia 

pastoral, estabeleceu-se uma relação diferente com o tema mitológico, que afastou-se da 

filosofia, e aproximou-se dos manuais de conduta cortês e da “poesia’, que se restabeleceu 

com força no ambiente veneziano da época. Na cidade lagunar, a beleza manifestou-se de 

forma mais original e natural, devido à pouca influência clássica e humanista até o século XV, 

o que permitiu uma abordagem mais física do belo, entendido como algo que visava, 

sobretudo, deleitar o olhar. Um belo que poderia ser apreendido e fruído por todos os cinco 

sentidos, e não apenas pelo intelecto, pelos olhos e ouvidos, como defendiam os 

neoplatônicos.  

Uma transição identificável também nas pinturas que procuram, cada vez mais, incorporar e 

reproduzir, visualmente, estímulos táteis, os quais passam a ser, além de uma preferência dos 

comitentes, um critério de avaliação da maestria técnica dos artistas.  

Quanto à associação com a filosofia, nos tratados que circulam em Veneza esta tende a ser: ou 

uma síntese entre abordagens físicas e metafísicas, como nos Assolanos; ou uma abordagem 

puramente material, que reflete ideias como as de Nifo – que estabelece, por sua concepção 

puramente física da beleza, as bases de uma teoria naturalista do belo –; ou as de Pietro 

Aretino, escritor próximo a Ticiano que considerou a “verdade e a natureza as principais guias 

de um artista”, além de defender o afastamento total do “pedantismo” do humanismo 
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florentino; conceitos que, de acordo com Fritz Saxl (1989), são visíveis na figuração da Vênus 

de Urbino.   

Abordagens – História da Cultura, Iconografia e Iconologia. 

A fundamentação teórica privilegiará as abordagens da História da Cultura, da iconografia e 

da iconologia. 

História da Cultura conforme Fernandes, entendida como: 

[...] uma abordagem que privilegia o conhecimento material das obras de arte, a maneira 

como foram criadas, colecionadas e avaliadas [...] recusando a explicação generalizada do 

fenômeno artístico e partindo, ao contrário, da obra entendida como testemunho 

individualizado de um contexto histórico-cultural (FERNANDES, 2011, p.5 – com 

adaptações).  

E conforme Mahiques (2008), que também entendeu o estudo de imagens e palavras como 

resultantes de uma cultura, ferramentas de sua comunicação, e importantes meios para sua 

difusão. 

Iconografia, conforme Panofsky, entendida como “[...] o ramo da história da arte que trata do 

tema em contraposição à sua forma” (PANOFSKY,2001, p.47). Uma disciplina que lida com 

“[...] a descrição e a classificação das imagens [...]”(PANOFSKY,2001, p.53). Um estudo 

“limitado” que: 

[...] coleta e classifica a evidência, mas não se considera obrigado ou capacitado a 

investigar a gênese desta evidência: a interação entre os diversos “tipos”; a influência das 

ideias filosóficas, teológicas ou políticas; os propósitos e inclinações individuais dos 

artistas e patronos; a correlação entre os conceitos intangíveis e a forma visível que assume 

em cada caso específico[...] (PANOFSKY,2001, p.53).  

E também conforme Mahiques: “[...] uma disciplina que nos permite conhecer o conteúdo de 

uma figuração em virtude de suas características específicas e sua relação com determinadas 

fontes literárias” (MAHIQUES, 2008, l.167).  

Iconologia conforme Panofsky, entendida como: 

[...] um método de interpretação que advém da síntese mais do que da análise. [...] Assim 

como a exata identificação dos motivos é o requisito básico de uma correta análise 

iconográfica, também a exata análise das imagens, estórias e alegorias é o requisito 

essencial de para uma correta interpretação iconológica (PANOFSKY,2001, p.54).   

E conforme Mahiques: disciplina voltada à interpretação histórica de imagens, isto é: “[...] à 

compreensão delas como algo que se relaciona com situações e ambientes históricos nos quais 

tais imagens cumprem uma função cultural concreta; como documentos que permitem que 
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nos aproximemos de uma história cultural” (MAHIQUES, 2008, l.232). D’Alleva 

complementa esta descrição dizendo que a função da iconologia começa onde termina a da 

iconografia. “A interpretação iconológica investiga o significado dos motivos, símbolos e 

alegorias no seu contexto cultural” (D’ALLEVA, 2005, p.23). 

Nesta pesquisa, a iconografia responderá às questões sobre a representação visual e sua 

relação com as fontes literárias apontadas como as mais prováveis para as figurações das 

Vênus estudadas. A abordagem iconológica colaborará em uma tentativa de reconstrução do 

sentido que se pretendeu atribuir à deusa e a sua imagem, a partir da relação entre textos e 

imagens, em cada momento. Será fundamental na análise da Vênus do “Nascimento de 

Vênus”, que tem significados mais complexos e relacionados à intrincada filosofia elaborada 

por Marsilio Ficino. 

Nesta pesquisa, mais importante do que seguir uma cronologia, foi estabelecer uma relação 

das personagens envolvidas e dos eventos. O estudo dos contextos nos quais surgiram as 

pinturas foi fundamental para identificar e acompanhar aspectos que, muito provavelmente, 

tiveram impacto sobre a figuração das Vênus. Entre eles, destacaram-se:  

– a relação do público da época com as correntes humanistas e as ênfases sobre Platão (e a 

metafísica, em Florença), ou sobre Aristóteles (e a filosofia natural, em Veneza); 

– as mudanças na função das imagens (de imagens didáticas, em Florença, a elementos 

decorativos, possíveis pinturas de casamento e indicadores de ‘ status’, em Veneza);  

– a consolidação do artista como um “pensador” que pode se afastar das fontes literárias e 

propor “invenções” sobre o tema, de acordo com a sua visão pessoal e a de seu comitente, o 

que também interfere na figuração (BERENSON, 1894; NICHOLS, 2016).   

– uma nova ênfase sobre a beleza feminina, característica nestes textos que circularão em 

Veneza. 

Na produção de imagens, o estudo de anatomia e a técnica do sfumato, desenvolvida por 

Leonardo da Vinci, redefinem os critérios de avaliação da representação na pintura, propondo 

e realizando um naturalismo que será apropriado por Giorgione, e adaptado às características 

e aos gostos locais de Veneza e seus comitentes (NICHOLS,2016; GENGARO,1944).  

O tema das Vênus reclinadas e despidas, representadas com um naturalismo “palpável” terá 

grande aceitação em Veneza e acabará constituindo um “tipo iconográfico”. Por fim, estas 
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teorias sobre o amor, seus tipos e finalidades, serão convertidas em “matérias” importantes 

para a educação de um cortesão e incluídas no “guia de comportamento” elaborado por 

Baldassare Castiglione, reconhecidamente influente sobre algumas obras de Ticiano, 

principalmente sobre os retratos (CHASTEL, 2012).  

 

Metodologia 

Os três textos básicos escolhidos – o Comentário sobre o Banquete, de Marsilio Ficino; Os 

Assolanos, de Pietro Bembo; e o Livro do Cortesão, de Baldassare Castiglione, apresentam 

definições de beleza que têm potencial para explicar traços visíveis nas pinturas e que não 

estão expressos nas fontes normalmente apontadas como inspiradoras dos programas 

iconográficos. O contato próximo dos artistas com o círculo em que estas ideias se 

desenvolveram – por meio de poetas e literatos; pelos relacionamentos de seus comitentes; ou 

ainda pelo contato pessoal direto com os comitentes e seu círculo – permite acreditar na 

familiaridade dos artistas, se não com os textos em si, com suas ideias centrais, bem como 

considerar plausível a aplicação destas nas figurações da deusa. 

Os principais procedimentos metodológicos empregados nesta pesquisa foram os de 

“aproximação e comparação”, conforme elaborados por Grillo (2017). O procedimento foi 

adaptado para relacionar os conceitos artísticos presentes nos tratados sobre o amor 

selecionados, às imagens que mais se alinham com cada um, em função da coincidência 

temporal e espaciala saber: Botticelli/Ficino; Giorgione/Bembo; e Ticiano/Bembo-

Castiglione, com contribuições das abordagens de Agostino Nifo e de Pietro Aretino.  

A partir do levantamento das conceituações de beleza elaboradas por Ficino, Bembo e 

Castiglione, foram isoladasas definições expressas por conceitos artísticos. Na sequência, 

estes conceitos artísticos foram aproximados às respectivas imagens, a fim de aferir sua 

aplicação e visibilidade nas mesmas. Feito isso, as descrições e conceitos extraídos dos textos 

foram aproximados e comparados às análises de autores selecionados, a fim de aferir o quanto 

se alinhavam com seus pareceres, especialmente no que se refere ao comentário das 

características visuais observadas e relacionadas aos conteúdos dos tratados. Identificada a 

adequação das análises “individuais”: Botticelli/Ficino; Giorgione/Bembo; e Ticiano/Bembo-

Castiglione, estas foram consideradas, em conjunto, novamente a partir dos critérios 

metodológicos de aproximar e comparar, desta vez a fim de identificar a existência ou não de 
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uma revisão da linguagem visual correspondente a uma revisão das definições da beleza 

presentes nos textos posteriores aos de Ficino, e de observar se, e em que medida, este novo 

conjunto formado pelos “conceitos revisados” e pela “linguagem visual reformulada” afetou o 

sentido e a interpretação do mito. 

 

Plano da Obra 

A pesquisa será apresentada em seis capítulos, sendo que o último que combinará as análises 

individuais: Botticelli/Ficino; Giorgione/Bembo; e Ticiano/Bembo-Castiglione e as 

considerações finais sobre a existência ou não de uma alteração da linguagem visual, 

decorrente de uma revisão das definições da beleza presentes nos textos posteriores aos de 

Ficino e se, e em que medida, este novo conjunto formado pelos “conceitos revisados” e pela 

“linguagem visual reformulada” afetou o sentido e a interpretação do mito.  

O Primeiro Capítulo lidará com aspectos relevantes do contexto de Florença para o 

fortalecimento do platonismo possibilitado pela vinda dos sábios gregos ao concílio para 

unificação das Igrejas, transferido para Florença. É desta época a primeira ideia de Cosimo 

de’ Medici para instituir uma academia Platônica em Florença. As traduções de Ficino de 

Platão e de Plotino antecederam o Comentário sobre o Banquete, que teve grande difusão e 

exerceu forte influência, por muitos anos,por toda a Europa. A ênfase sobre o uso didático das 

imagens; a relação entre pintura e poesia; a redescoberta da mitologia e o uso dos mitos 

reconciliados com os conceitos cristãos propostos pelos humanistas – especialmente por 

Ficino – e a transmissão aos artistas – pintores e escultores – dos conteúdos filosóficos 

discutidos em Careggi, por meio de poesias e programas iconográficos, também serão 

abordados neste primeiro capítulo, assim como os traços essenciais da filosofia do amor de 

Marsilio Ficino.  

O Segundo Capítulo ficará concentrado sobre vários aspectos relacionados à Vênus: as 

histórias do mito; a evolução de sua iconografia desde a antiguidade; as associações e 

atributos relacionados a ela e sua apropriação pelos romanos, passando pela questão das 

representações vestidas e despidas e suas respectivas associações.  

Na sequência, o texto se aprofundará sobre os usos que Marsílio Ficino fez do mito da Vênus 

em sua filosofia, bem como sobre as menções às duas Vênus e aos dois amores, com suas 
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características e associações simbólicas. Em seguida, será explicada a abordagem filosófica 

escolhida para a síntese de análises sobre a figuração da Vênus, no Nascimentode Vênus, de 

Botticelli; bem como a enumeração e uma breve referência a respeito do posicionamento de 

cada autor escolhido para a compilação a saber: Herbert Horne (s.d.), Aby Warburg (2013); 

Ernst Gombrich (1986), Erwin Panofsky (1972a e 1972b), Edgar Wind (1972), Kenneth Clark 

(1884), Didi-Huberman (2005) e Gulio Carlo Argan (1989); seguida por um breve 

levantamento sobre o histórico da obra e pela síntese de análises propriamente dita. O objetivo 

desta síntese é constituir a base a partir da qual os conceitos visuais vinculados aos textos de 

referência e expressos na pintura serão analisados e validados posteriormente. 

O Terceiro Capítulo lidará com a pintura veneziana e suas particularidades, como o uso da 

tinta a óleo e o desenvolvimento da pintura tonal, bem como com as trocas e intercâmbios de 

artistas de outras regiões que contribuíram para o surgimento da “pintura veneziana 

moderna”. Comentará a autonomia crescente dos artistas frente às referências literárias, e o 

papel que os comitentes e suas preferências podem ter tido sobre os resultados finais; além de 

refletir sobre o quanto a experiência nas cortes pode ter acentuado e acelerado estas 

transformações. O significado do termo “poesia” aplicado à pintura também será estudando, 

respeitando as diferenças nos usos feitos pelos autores (que o aplicaram a obras de Giorgione 

e de Ticiano) e pelo próprio Ticiano, que usou o termo para referir-se a um conjunto muito 

específico de pinturas. Na sequência, será estudado o “mundo intelectual de Veneza”, com 

ênfase sobre o “mito de Veneza” e suas consequências na construção da imagem da cidade. 

Em seguida serão abordados o movimento humanista e o desenvolvimento da literatura 

humanista em Veneza, seguido pela importância da poesia pastoral, inclusive no diz respeito à 

sua influência sobre a linguagem pictórica de artistas como Giorgione. 

O Quarto Capítulo lidará com uma detida análise das continuidades e variações nos Tratados 

sobre o Amor. Apresentará um pequeno panorama sobre a sucessão do Comentário sobre o 

Banquete de Marsilio Ficino, e suas adaptações em diálogos sobre o amor e de corte, 

comentando brevemente os textos de Leone Ebreo, Mário Equícola, Pietro Bembo, Agostino 

Nifo e Baldassare Castiglione, com ênfases nas revisões das hierarquias dos sentidos, 

especialmente em Equícola e Nifo, e o quanto estas revisões afetaram as gradações entre um 

conceito puramente metafísico e uma concepção cada vez mais física da beleza – 

especialmente a feminina. 
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O Quinto Capítulo lidará com os reflexos dos tratados e diálogos sobre o amor do século 

XVI sobre a linguagem artística e as teorias da arte. Na sequência, comentará o surgimento do 

“nu clássico veneziano” e o desenvolvimento da iconografia das Vênus venezianas, as Vênus 

reclinadas, tanto em Giorgione quanto em Ticiano; e, por último apresentará, em sequência, a 

síntese das análises sobre a “Vênus Adormecida” e sobre a “Vênus de Urbino” a partir de 

textos de autores como Giovanni Morelli (1886), Frank Stearns (1901), Herbert Cook (1904), 

Millard Meiss (1966), Andrea Bayer (2008), Fritz Saxl (1989), Rona Goffen (1997), David 

Rosand (1997), Carlo Ginzburg (1997), Charles Hope (2003) e Otto Brendel (1946), que 

escreveram sobre as pinturas a partir de perspectivas bem menos uniformes que os autores 

que analisaram a Vênus de Botticelli. Embora quase todos, em algum momento, tenham se 

voltado à proposição platônica sobre as “duas Vênus e os dois amores”, tentando classificá-las 

como uma ou outra, a ênfase destas análises recaiu, principalmente, sobre questões de 

atribuição (sobretudo no que se refere à Vênus de Giorgione), de identificação da 

personagem; da representação da beleza feminina, mais ou menos idealizada, e 

crescentemente física e sensual,e de análises dos cenários, levando em consideração as 

preferências dos comitentes e possíveis influências literárias. Os aspectos simbólicos, 

filosóficos e alegóricos foram os que tiveram menor ênfase nas análises das Vênus 

venezianas, talvez devido à escassez de documentação.  

O Capítulo 6 – Análises e Considerações Finais – apresentará as análises que tiveram por 

objetivo avaliar em que medida é possível defender que as definições e descrições da beleza 

presentes no Comentário sobre o Banquete, de Marsilio Ficino; nos Assolanos, de Pietro 

Bembo; e no Livro do Cortesão, de Baldassare Castiglione estejam representadas nas pinturas 

estudadas. O Comentário sobre o Banqueteconstituiu o ponto de partida para a pesquisa, uma 

vez que suas definições de beleza estabeleceram os critérios iniciais para análise. 

Botticelli elaborou uma Vênus na qual vários traços da filosofia sobre o amor e o papel da 

beleza, conforme Ficino, ficaram muito evidentes, sobretudo nas especificidades da 

caracterização da deusa. O conteúdo presente no Comentário complementou os detalhes 

fornecidos pelos textos que serviram “oficialmente” de referência para a elaboração da 

figuração, e sobre os quais há um consenso em torno da Giostra, de Poliziano, e 

indiretamente, dos Hinos Homéricos à Afrodite, em especial o de nº 6 (CHASTEL, 2012).  

Todo o texto é permeado por menções à luz, à proporção, à moderação e à temperança na 

representação, a partir de diversos enfoques. A temperança, a moderação e a placidez foram 
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características expressas pelo aspecto escultórico, pela pose contida e concentrada, e pelo 

olhar vago da personagem. A harmonia cromática construída a partir de tons frios, contribuiu, 

também, para esta impressão “desapaixonada”, de uma “beleza sublimada” e idealizada. Há, 

sem dúvida, na representação da Vênus, a impressão de ausência de peso (que sugere ausência 

de materialidade), a qual é reforçada pela sensação de um suave movimento contínuo e 

ascendente (mesmo em um corpo retratado como um relevo marmóreo), que indica um fluxo 

permanente entre o superior e o material. 

As Vênus vinculadas ao contexto de Veneza mostram-se, também, ao menos em parte e de 

acordo com os autores pesquisados, relacionadas ao tema das duas belezas e dos dois amores 

– celeste e terrestre –, porém, as associações estabelecidas com os temas do amor e da beleza 

refletiram a cultura e os gostos locais, resultando em uma abordagem distinta da florentina.  

A análise da Vênus Adormecida foi feita partir das definições de beleza presentes nos 

Assolanos, de Pietro Bembo, observadas, primeiramente, em conjunto com as análises 

precedentes e, posteriormente, identificadas diretamente sobre a imagem, a exemplo do que 

foi feito com o estudo da Vênus de Botticelli. No texto de Bembo, as definições de beleza se 

alternam entre algumas bem físicas e outras conceituais e abstratas. Nas físicas, há menções 

sobre o rosto, a cor da pele, o formato dos lábios, entre outras, que se aproximam bastante da 

figuração da Vênus de Giorgione, e não aparecem nem na gravura do Sonho de Polífilo – 

sempre mencionada como uma referência iconográfica para a pintura –, nem na descrição da 

mesma, que consta no texto de Colonna. As descrições mais conceituais, que seguem o 

modelo de Ficino, e o destaque que o ambiente bucólico recebe em todo o texto, parecem 

colaborar também na construção da atmosfera da pintura. A análise da imagem comparada à 

do texto evidencia esta mesma síntese, entre uma beleza física e uma espiritual, na 

representação de umapersonagem que pertence ou aos dois domínios, ou a um domínio 

intermediário entre o terrestre e o celeste. 

A análise da Vênus de Urbino, de Ticiano, lidou com o que, de acordo com a linha de 

desenvolvimento desta pesquisa, marcou o encerramento do “ciclo da inspiração 

neoplatônica”, que deu origem ao estudo. O que se vê na imagem e se lê nos textos 

relacionados a ela é a menção a uma beleza cada vez mais natural/física que, na opinião de 

alguns autores, fez da figuração da deusa apenas um subterfúgio para uma representação cada 

vez mais realista do corpo humano, no qual o tema mitológico perdeu praticamente todo o seu 

valor simbólico, tornando-se pretexto para a exibição de maestria técnica e de belos corpos. A 
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Vênus de Urbino, de Ticiano, foi analisada a partir: dos Assolanos, de Bembo, em função de 

sua relação com a imagem que serviu de modelo para sua iconografia, a Vênus Adormecida de 

Giorgione, concluída pelo próprio Ticiano; e do Livro do Cortesão, de Baldassare 

Castiglione, no qual as definições de sprezzatura e graça, fundamentais para as concepções 

deste autor sobre a beleza, são muito evidentes na imagem de Ticiano. As influências do 

Tratado sobre o Belo, de Agostino Nifo e das opiniões de Pietro Aretino também foram 

levadas em conta e explicitaram ainda mais o alinhamento entre a figuração de Ticiano, os 

textos, e as preferências dos comitentes da época.  

As considerações finais argumentarão, a partir de uma síntese das análises individuais das 

imagens com seus textos de referência que, embora não se possa provar uma derivação das 

imagens em relação aos textos, ou vice-versa, é possível defender uma relação, ao menos de 

interdependência, de “inspiração recíproca”, entre textos e imagens.  

Quanto à variação da figuração em função da adaptação e da banalização dos conceitos 

originais, conforme expressos por Ficino, esta é muito clara quando as imagens e os textos 

são considerados numa análise conjunta.  

A leitura seguida dos três estudos individuais e a aproximação destes com as respectivas 

imagens permitem considerar plausível que os conteúdos dos tratados tenham tido alguma 

influência sobre as mudanças na iconografia das Vênus estudadas nesta pesquisa. A diluição 

do conteúdo metafísico e simbólico é evidente, assim como a materialização crescente da 

expressão visual que, com Ticiano, alcançará um nível que colocará em dúvida, inclusive 

entre os autores pesquisados, a identidade da figura feminina representada, trata-se mesmo de 

uma deusa, ou de um retrato sob um fino véu mitológico. 
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1 Os Medici e Ficino: A filosofia do amor e a criação de uma nova estética 

Todos os tópicos que compõem este primeiro capítulo colaboram, de alguma maneira, para 

elucidar a influência que a ascensão de Cosimo de’ Medici ao poder, e sua adoção do 

platonismo, em detrimento do Aristotelismo – com subsequente financiamento de traduções e 

seminários sobre o neoplatonismo realizados por Marsilio Ficino – tiveram sobre o ambiente 

cultural de Florença no final do século XV, a ponto de favorecer o surgimento: de novos 

critérios estéticos; de novos temas para pinturas e esculturas;de uma nova relação com estes 

temas, especialmente no que diz respeito ao uso dos mitos e seus significados – sobretudo da 

deusa Vênus – em função da ênfase que Ficino concedeu ao amor em sua filosofia, e ao papel 

fundamental que conferiu à beleza, como “mediadora” que conduz do amor terrestre/corpóreo 

ao amor intelectual/espiritual.  

Outro critério para a escolha dos tópicos foi o fato de fornecerem “termos para aproximação e 

comparação” entre os contextos de Florença e de Veneza– juntamente com algumas das cortes 

setentrionais como Ferrara e Urbino – com o objetivo ilustrar continuidades, pontos de 

contato, variações e até inversões completas na figuração da Vênus relacionáveis aos 

conteúdos: dosAssolanos,de Pietro Bembo, e do Livro do Cortesão, de Baldassar Castiglione, 

entre outros, que seguiram, com adaptações e revisões, os conceitos de Marsilio Ficino sobre 

o amor e sua ligação com a beleza, conforme expressos no Comentário sobre o Banquete.  

 

1.1 Humanismo em Florença nos séculos XIV e XV e sua relação com as artes 

Os estudiosos costumam tratar o humanismo florentino em termos de “gerações”:  

A primeira geração, inspirada por Petrarca, colocou grande ênfase sobre Cícero, e 

testemunhou a consolidação do grego como uma área de estudo (CAFERRO, 2011). Petrarca 

foi também foi um dos grandes responsáveis por um primeiro interesse na obra de Platão e 

dos platônicos. Conhecia a tradução para o latim do Timeu, feita por Calcídio, e citou trechos 

deste texto e de Plotino, Porfírio e outros em De suiipsius atque multorum ignorantia, de 

1371, “[...] a fim de difundir uma ideia do ‘Platão Divino’ e ‘Príncipe dos Filósofos’, e para 

desafiar a autoridade infalível de Aristóteles. [...]” (BERGHAUS, 1922, p. 48).  

Petrarca, no entanto, nunca aprendeu mais do que rudimentos de grego e, consequentemente, 

não pôde nem ler, nem compreender, os aproximadamente dezesseis textos de Platão, no 
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idioma original,que colecionou durante sua vida (CAFERRO, 2011). Apesar disso, foi por 

meio de Petrarca e de seus alunos que o nome de Platão foi, para sempre, vinculado às ideias 

do Humanismo italiano(BERGHAUS, 1922).  

A segunda geração teve uma orientação mais política: usaram conteúdos clássicos e retóricos 

para exaltar Florença como uma “nova Atenas” e um “bastião da liberdade”, no contexto da 

guerra com Milão e da tirania de seu dirigente, Gian Galeazzo Visconti. Hans Baron criou o 

termo “Humanismo civil” para referir-se a este momento, queteve como inspirações os 

escritos de Leonardo Bruni, sucessor de Coluccio Salutati como chanceler da cidade 

(CAFERRO, 2011). 

Esta segunda geração de humanistas está alinhada, cronologicamente, com as conquistas 

artísticas de Brunelleschi, Masaccio e Donatello. Estes artistas realizaram, em Florença, um 

novo ideal de arte que expressava as aspirações das mentes mais progressistas da cidade-

república naquele momento. O novo estilo de representação refletia a nova maneira do 

homem de ver o mundo, sua segurança humanística e sua confiança nos métodos da razão. “O 

naturalismo floresceu na pintura e na escultura, mas um naturalismo baseado no estudo 

científico do mundo exterior, por meio das novas armas da perspectiva e da anatomia [...]” 

(BLUNT, 2001, p.11).Tais mudanças práticas exigiram mudanças correspondentes nas teorias 

da arte e as novas ideias encontram-se expressas nos escritos de Leon Battista Alberti.  

Os pontos de vista de Alberti sobre as artes dependem fortemente de sua atitude filosófica 

geral, que era comum aos humanistas da primeira metade do século XV, e correspondente à 

concepção da cidade-estado, conforme existia em Florença, antes do triunfo de Cosimo de’ 

Medici (BLUNT, 2001).De acordo com Martin Kemp, Alberti adotou uma abordagem que 

poderia ser chamada de “[...] estóica cristianizada em sua defesa de uma base lógica e divina 

inerente à natureza como fonte definitiva para nossos padrões na arte e na vida” (KEMP, 

2004, p.7) 

Entre os principais objetivos da teoria da arte que surgiu no início do século XV estavam, por 

um lado, fazer da arte contemporânea herdeira legítima da antiguidade greco-romana e 

conquistar-lhe, com base em seus méritos e em sua superioridade, um lugar entre as artes 

liberais; e, por outro, fornecer aos artistas regras firmes e cientificamente fundamentadas para 

orientar sua atividade criadora (PANOFSKY, 1994). 
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Bruni e a tradição do humanismo cívico foram seguidos, no meio do Quatrocentos, por uma 

postura mais especulativa, com ênfase em preocupações espirituais, que marcou a terceira 

geração. Platão, conhecido na Idade Média em tradução para o latim apenas pelo Timeu, 

tornou-se um tema popular de estudo. Masilio Ficino recuperou e traduziu grande parte do 

corpo da obra de Platão publicando, em 1484, as traduções de todos os diálogos, 

acompanhados por comentários de inspiração neoplatônica (CAFERRO, 2011). A teoria da 

arte existente na época em que Ficino começa a desenvolver seu trabalho não é, em um 

primeiro momento, nem compatível, nem receptiva as suas ideias, uma vez que estas eram 

metafísicas e até mesmo místicas, completamente desalinhadas com a mentalidade racional e 

lógica que respaldava as teorias artísticas da época (PANOFSKY, 1994). 

As definições de Ficino divergem em pontos fundamentais das difundidas na época, uma vez 

que ele defendia uma ideia de beleza inteligível e imaterial, que visava à ascese espiritual e 

poderia ser apreendida apenas pelos olhos e pelos ouvidos. Embora mencione em suas 

definições de beleza presentes no Comentário “uma certa graça e uma harmonia entre as 

partes”, estas não referem-se a aspectos materiais da beleza, mas sim a “preparações 

imateriais”, anteriores à expressão da beleza em um meio material/concreto.Alberti, 

diferentemente, mais alinhado com a mentalidade do período, descrevia a beleza como uma 

“[...] harmonia e um acordo entre as partes com o todo, segundo determinações de número, de 

proporcionalidade e de ordem, como exigido pela ‘harmonia’, isto é, a lei absoluta e soberana 

da natureza [...]” (ALBERTI apud PANOFSKY, 1994, p. 53), uma definição que retoma o 

conceito conforme difundido por Aristóteles: “As maiores espécies de beleza são a ordem, a 

simetria e a medida” (BOULÈGUE, 2003, p.CLXIII) uma conceituação que, embora se 

aproxime da definição platônica por também mencionar “hamonia e medida” (no sentido de 

conveniência e correção), difere em um ponto essencial: o conceito platônico de beleza inclui 

e ressalta um aspecto transcendente e supraceleste, enquanto o conceito aristotélico e o 

estóico – expresso por Alberti – rejeitam este ideal extra-humano (BOULÈGUE, 2003). As 

teorias de Alberti privilegiam pontos de vista físicos e óticos, e não metafísicos (SUMMERS, 

2007). 

Botticelli leva em consideração e obedece, em várias de suas obras, as recomendações de 

Alberti no que diz respeito ao esquema compositivo e à inclusão de características como: 

história, invenção, variedade, representação de dinamismo, linguagem corporal condizente 

com o estado psicológico da personagem; além da representação clara de sentimentos e 
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estados de alma (ANDRADE, 2009). Sob o ponto de vista estilístico, no entanto,– de 

representação dos corpos, de uso do traço e de construção do espaço pictórico – Botticelli 

afasta-se das recomendações, elaborando uma estética própria (ARGAN, 1989), que atinge a 

maturidade no período em que trabalha para os Medici e que estaria, de acordo com alguns 

autores, estritamente relacionada com os gostos e os interesses colecionistas da família na 

época. As obras deste período, entre elas o Nascimento de Vênus, distanciam-se dos ideais 

“científicos” preconizados por Alberti, recuperando elementos inclusive do gótico. 

Os tópicos seguintes lidarão mais detidamente com a relação entre as filosofias vigentes e o 

surgimento de novos “ideais de beleza”. Por ora é suficiente ressaltar que somente com 

Giovanni Bellori, na metade do século XVII (GOMBRICH, 1986), e com o pintor milanês 

Gian Paolo Lomazzo, em seu “Idea del tempo della pittura” publicado em 1785 

(PANOFSKY, 1994), a estética metafísica, baseada nos conceitos neoplatônicos, foi 

incorporada “oficialmente” às teorias acadêmicas da arte.  

 

1.2 Artistas e humanistas 

A representação visual dos temas preferidos pela arte renascentista desafiou artistas talentosos 

e requisitados e atendeu às solicitações de uma audiência informada e sofisticada. No início 

do século XV, a grande maioria das imagens descrevia aspectos da história cristã, para 

devoção pública ou privada. Com o passar do tempo, mais imagens e objetos seculares –

especialmente clássicos – tornaram-se populares entre os patronos desejosos de decorar suas 

casas, cada vez mais suntuosas. Desde os primeiros anos da recuperação do antigo, os artistas 

passaram a representar tanto os assuntos religiosos, quanto os seculares, com características 

vindas dos princípios e práticas do mundo antigo (KENT, 2000).  

A arte renascentista foi, como a Antiga, sobretudo, funcional – um meio de comunicar ideias 

e ideais culturais comuns, e a sofisticação de muitas das representações pressupõe um alto 

nível de interação entre homens de grande cultura (intelectuais e eruditos), artistas e seus 

comitentes. Grande parte do repertório imagético que hoje intriga os estudiosos tinha 

reconhecimento, leitura e entendimento imediatos pelo público do século XV. Literatura, 

aprendizado, construções e imagens eram partes indissociáveis do ambiente cotidiano dos 

florentinos educados e cultos. Na Florença do século XV, o encomendante não era apenas o 

mais privilegiado observador da obra solicitada, mas estava, também, profundamente 
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envolvido em sua concepção. A encomenda e a produção de obras de arte, assim como o 

financiamento de produções textuais, estavam entre os principais meios pelos quais os 

patronos florentinos definiam e articulavam sua própria identidade e a de sua família, indo 

muito além das questões estéticas ou literárias propriamente ditas. Os passados clássico e 

cristão, seus textos e formas de expressão, juntamente com as tradições cívicas e familiares, 

exprimiam a identidade do patrono e forneciam o vocabulário, verbal e visual, a partir do qual 

esta era articulada e reconhecida (KENT, 2000).  

Os artistas do início do século XV não eram percebidos, em sua grande maioria, como agentes 

criativos independentes, e não podiam comportar-se desta maneira. Inicialmente cabia ao 

artista realizar a obra, dando-lhe uma forma, apenas. Somente no final deste séculoos artistas 

conseguiram mudar esta relação de forças e de crédito sobre a autoriaem seu próprio favor 

(KENT, 2000). 

 

1.3 Cosimo de’ Medici, seus descendentes e os humanistas 

Cosimo de’ Medici nasceu em 27 de setembro de 1389, foi educado como banqueiro e 

comerciante. Ainda pequeno, teve noções de alemão, francês, latim e grego, entre outros 

idiomas no colégio do Monastério Camaldolês de Santa Maria Degli Angeli.  Desenvolveu e 

manteve, por toda a juventude e idade adulta, um profundo respeito pela tradição e pelos 

ideais clássicos (KENT, 2000; HIBBERT, 2003).  

Tornou-se um homem culto devido a sua próxima e longa associação com estudiosos 

amadores e profissionais, bem como com artistas. Chegou à maturidade cercado por jovens 

que eram protagonistas na recuperação do ensino clássico: Niccolò Niccoli, Poggio di Duccio 

(Poggio Bracciolini), Leonardo Bruni e Ambrogio Traversari. Era íntimo deste círculo e, em 

alguns sentidos, seu ponto central. Testemunhou a estreia das primeiras obras de caráter 

clássico de Ghiberti, Brunelleschi, Masaccio e Donatello. Subsidiou e participou das 

primeiras descobertas dos manuscritos antigos no século XV por Poggio e Niccoli. Na 

primeira metade Quatrocentos, Cosimo de’ Medici era o cidadão mais proeminente e o maior 

patrono privado das artes visuais em Florença (KENT, 2000).   

O encontro dos intelectuais gregos no concílio para unificação das igrejas grega e romana, que 

teve início em Ferrara, em 1438, e foi transferido para Florença, em 1439, devido a um surto 
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de peste, deu grande impulso ao interesse florentino pela cultura grega (KENT, 2000; 

HIBBERT, 2003). A presença dos eruditos gregos intensificou o interesse pela história, pela 

arte, pela filosofia e pelos textos clássicos, particularmente no que diz respeito ao estudo dos 

textos de Platão, há muito eclipsado pelos de Aristóteles. O interesse foi tanto que, após o 

concílio, eruditos como o Cardeal Basilius Bessarion e Georgius Gemistus Plethon– a maior 

autoridade em Platão da época – decidiram prolongar sua estada em Florença (HIBBERT, 

2003).  

Tanto Gemistus Plethon, quanto George de Trebizond publicaram estudos comparados entre 

Platão e Aristóteles mas, de acordo com Berghaus:  

[...] a vitória real de Platão sobre Aristóteles se deu com o texto do Cardeal 

Bessarion ‘Adversus calumniatorem Platonis’ (1469), no qual demonstrou as 

afinidades entre o Platonismo e a Cristandade e provou que Platão, de fato, 

aproximava-se mais da verdade cristã do que Aristóteles. A autoridade de Bessarion 

como homem da igreja e o tom sensato e erudito de seu elogio a Platão ajudaram a 

estabelecer uma base neoplatônica para a filosofia do Renascimento[...] 

(BERGHAUS, 1922, p.49).  

Encantado com as palestras de Plethon, Cosimo vislumbra a possibilidade de criar, em 

Florença, uma academia de estudos platônicos, para que ele mesmo pudesse dedicar-se com 

mais afinco ao assunto (HIBBERT, 2003). 

Os nobres florentinos até Cosimo buscaram as regras para a vida e para o governo na Ética a 

Nicômaco e na Política, de Aristóteles. Quando Cosimo chega ao “poder”, desencadeia e 

fomenta um movimento a favor da obra de Platão. A juventude florentina, habituada a 

cátedras e discursos oficiais que exortavam a dignidade da ação mundana e da vida civil, 

assistiu a uma mudança de paradigma, com a adoção da preferência pela virtude da ascese 

contemplativa. A parcial falta de preconceitos em matéria religiosa, que não criou 

dificuldades para a difusão desta moda platônica sob a proteção e o estímulo dos Medici, não 

pode deixar de ser vinculada também aos confrontos políticos entre Florença e Roma 

(GARIN, 1984). 

Inspirado pelos ensinamentos nas palestras de Plethon, Cosimo parece vislumbrar, além da 

Academia já mencionada, a criação de um utópico estado platônico em Florença, o qual seria 

administrado pela sua família, perpetuando seu poder sobre a cidade. O retorno de Plethon à 

Grécia e o envolvimento de Cosimo com outras questões exigiu que o projeto fosse adiado 

(HIBBERT, 2003). Passado esse momento inicial, a “moda” de Platão arrefece. “Há um 
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litígio entre platonismo e aristotelismo, e a hegemonia cultural segue nas mãos de Aristóteles. 

[...]” (ARDURA, 2001, p.XI).  

Um tempo depois, Cosimo recebe a guarda do filho de um de seus médicos, um jovem 

estudante de medicina fervorosamente interessado por Platão chamado Marsilio Ficino. Em 

1463, Cosimo fornecerá a Ficino a Opera de Platão; a de Plotino, o Pimandro, de Hermes 

Trimegisto; e alguns escritos pitagóricos (ARDURA, 2001), eseus planos para uma academia 

platônica serão reavivados. O entusiasmo de Ficino por Platão faz com que Cosimo o instale 

em uma de suas villas (a de Montevechio) e custeie sua educação para que, na paz do campo, 

o rapaz estude grego e traduza as obras de Platão para o latim. O jovem filósofo mostra-se à 

altura do desafio (HIBBERT, 2003). 

De tempos em tempos, Cosimo pede que o jovem se desloque da Villa de Montevechio, para a 

de Careggi, onde o banqueiro se refugiava dos afazeres da cidade. Lá aconteciam longas 

sessões de debates sobre questões filosóficas, que se estendiam noite adentro. Por vezes, a 

Ficino e Cosimo, juntavam-se outros eruditos, como Giovanni Argirópulo, que o banqueiro 

havia trazido para Florença em 1456. A partir destas reuniões informais (que se aproximavam 

das reuniões “originais” de Platão com seus discípulos) começa a tomar corpo o que, no 

futuro, viria a ser a Academia Platônica de Florença, que exerceria grande influência sobre o 

pensamento europeu (HIBBERT, 2003).  

Antes da morte de Cosimo, em 1464, Ficino tinha concluído as traduções: dos textos 

herméticos e do Filebo, do Parmênides, do Teeteto e do Eutidemo (JAYNE, 1944).  

Sob a proteção do filho e sucessor de Cosimo, Pietro de’ Medici, Ficino continuou o trabalho 

de tradução, terminando a versão original do Comentário sobre o Banquete, em 1467. Pietro 

acaba por torna-se, ele também, um entusiasta do Platonismo e pede que Ficino faça 

conferências sobre o tema (JAYNE, 1944). 

Com relação à ênfase sobre o platonismo durante o “governo” dos Medici, Paul Oskar 

Kristeller (1990) discorda que a adoção de uma filosofia mais contemplativa e metafísica 

estivesse relacionada especificamente a um desejo de tirar a atenção do povo sobre as 

questões do estado e justifica esta posição dizendo que Ficino foi influente não apenas sobre 

os Medici e seus aliados, mas também sobre seus inimigos. Acrescenta que o platonismo 

difundido por Ficino, como uma metafísica baseada na razão e na tradição platônica, pôde 

satisfazer os anseios daqueles que recorriam, ao mesmo tempo, à fé cristã e aos estudos dos 
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antigos, e buscavam uma justificativa filosófica para esta “dupla devoção”. Acrescenta que 

havia no período um profundo hiato intelectual entre a teologia dogmática, baseada na fé, e o 

aristotelismo escolástico que era, na época, limitado à lógica e à física. Este hiato não poderia 

ser preenchido por um humanismo puramente literário ou acadêmico, mas poderia ser 

receptivo a um Platonismo metafísico baseado na razão e em consonância com uma das mais 

respeitadas autoridades antigas além de Aristóteles. Este Platonismo não se opôs nem à 

religião cristã, nem à ciência Aristotélica da época, nem tentou substituí-los (KRISTELLER, 

1990).   

Um aspecto do mundo renascentista que foi pouco valorizado por muitos escritores modernos, 

foi a importância da transmissão oral e da cultura compartilhada. Os numerosos colóquios e 

simpósios liderados por eruditos do clero e por humanistas, bem como os fóruns populares 

para as apresentações de poesia, canções e peças teatrais desempenharam um papel de 

destaque na educação dos cidadãos (KENT,2000). Estes colóquios, simpósios e, 

posteriormente, os sermões que Ficino fez em Santa Maria degli Angeli, em 1487, sobre a 

síntese entre cristianismo e os mitos pagãos, entendendo-os como “partes da mesma revelação 

da verdade”, foram muito importantes para a ampliação da difusão dos conteúdos 

neoplatônicospara além do círculo fechado e seletivo da Academia de Careggi, permitido o 

acesso de “pessoas comuns” às ideias de Ficino, mesmo que sob um ponto de vista menos 

erudito e aprofundado (CHASTEL, 1996). 

Embora tenha realizado várias conferências sobre o Filebo e sobre o Banquete, Ficino nunca 

foi, oficialmente, ligado à Universidade de Florença. Na época da morte de Pietro, o sucesso 

de Ficino e seu grupo de eruditos – que já tinham conquistado o título de “Academia de 

Careggi”– era ainda maior. Por volta de 1471, a posição proeminente da sociedade Platônica – 

em relação à cultura aristotélica – estava plenamente estabelecida em Florença (JAYNE, 

1944). 

Chastel (1996) comenta que, diferentemente do que acontecerá em Urbino e em Ferrara no 

início do século XVI, onde as grandes damas, cercadas por suas “cortes”, transformarão em 

“moda” o platonismo – ou uma versão dele –, com características peculiares e consequências 

muito específicas tanto para a literatura, quanto para a produção artística, a Academia 

Florentina era um círculo do qual não participava nenhuma mulher.  

Se nela são redigidos e ‘consagrados’ textos para elogio do amor ‘mestre dos 

homens e dos deuses’, deve reinar, sobretudo, conforme o ensinamento original de 
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Platão, uma preocupação sobre dignidade espiritual e castidade, que está de acordo 

com o ímpetodo ‘amor socrático’, esta inclinação terna do mestre pelo aluno, a qual 

Ficino dá o exemplo, no que se refere a Giovanni Cavalcanti(CHASTEL, 1996a, 

p.8 de 18
1
). 

Talvez a grande causa do sucesso da Academia tenha sido o apoio financeiro de Lorenzo de’ 

Medici, cujo respeito e admiração por Ficino, seu ex-preceptor, eram ilimitados. Lorenzo foi, 

então, o grande patrono sob o qual o Platonismo floresceu em Florença, tendo estabelecido, 

oficialmente, a Academia Platônica de Florença, sob o comando de Ficino (JAYNE, 1944). 

Diferente de Cosimo e de Pietro, o mecenato de Lorenzo esteve mais focado na produção da 

poesia do que na das artes visuais. Quem investiria mais nas artes visuais seria seu primo, 

Lorenzodi Pierfrancesco de’ Medici, para quem Botticelli pintou várias mitologias 

(YASHIRO, 1929). 

 

1.4 Entre palavras e imagens 

A terminologia antiga usada para falar de pintura e escultura foi derivada da teoria da “arte de 

falar em público” dos antigos – ou retórica – tendo sido aplicada, primeiramente, à poesia e 

somente mais tarde às “artes”. Tanto a fórmula de Horácio na Poética – ut pictura poesis: 

uma pintura é como uma poesia –, quanto a de Simonides de Ceos, citada por Plutarco, 

“Pintura é poesia muda e poesia é pintura falante” (SUMMERS, 2007, p. 39) referem-se a um 

entendimento comum que poesia e pintura eram “[...] dois meios diferentes para apresentar 

uma fatia da realidade em convincente ‘imitação’” (OSBORNE, 1970, p. 62).   

Em um artigo sobre a Écfrase e a geração de imagens – dedicado a entender o papel da 

écfrase na elaboração da cultura pictórica do Renascimento, David Rosand a define como um 

“[...] exercício retórico grego de descrições evocativas [...]” (ROSAND, 1990, p. 61).  

Sempre consciente de sua pretensão, a écfrase coloca as artes em uma competição 

amigável e mutuamente suportada: a tarefa do poeta é dar vida a uma imagem 

duplamente fictícia. Mas historicamente, o favor é devolvido. A troca é recíproca, 

                                                           
1
 A obra Marsile Ficin et l’ar tem uma numeração de página que foge de todas as orientações existentes da 

ABNT. A forma como as localizações das citações estão sendo mostradas está de acordo com a orientação da 

biblioteca da UNIFESP, porém, como a localização dos trechos pode continuar confusa, segue uma explicação 

adicional: a numeração das páginas nesta versão online do livro de André Chastel é relativa, e os “blocos” dizem 

respeito às subseções dos capítulos e não aos capítulos (as regras da ABNT prevêem apenas menções a 

capítulos em obras, e não a subseções de capítulos). O item 1996a, por exemplo refere-se a uma subseção da 

“Introdução” da obra, intitulada Achademia Charegiana e que tem a numeração como segue: 1 de 18; 2 de 18, e 

assim por diante. A parte citada encontra-se na página 8 do bloco de 18 páginas correspondente ao item 

Achademia Charegianapor esta razão, a entrada dos textos “Referências Bibliográficas” foi feita pelo título da 

subseção (porque a numeração refere-se a ela).  
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uma vez que o texto, por sua vez, encontra uma nova realidade por meio da 

visualização do pintor. A história da arte ocidental pode ser vista como um ciclo de 

tais trocas, na intercalação de textos e imagens através da espiral do tempo – 

imagem gerando imagem [...] (ROSAND, 1990, p. 61). 

De acordo com Rosand (1990), dois momentos específicos podem ser “isolados”, durante o 

Renascimento,para se entender melhor esta questão – cada um dando início a uma fase 

distinta da relação entre palavras e imagens. O Primeiro, relacionado com o Da Pintura, de 

Alberti, e o segundo, com o Orlando Furioso, de Ariosto, um texto que, conforme o autor, 

retoma a discussão do livro III de Alberti – que trata da articulação dos elementos que 

constituem o “repertório de motivos expressivos” inspirados pela antiguidade (discutidos no 

livro II) na composição das histórias representadas nas pinturas. 

Linchtenstein (2008) é outra autora que propõe uma volta à Idade Antiga para explicar a 

relação da arte renascentista com a retórica, e com a descrição de imagens em particular, bem 

como sua relevância para a mudança do status do artista, a partir do final do século XV. 

Explica que, no Renascimento, a literatura sobre pintura dedicou-se, cada vez mais, à 

comparação entre as artes. Para esta autora, esta comparação desenvolveu-se de duas 

maneiras:  

A primeira aproximou as artes conforme relacionavam-se ao sentido da visão ou da audição, 

numa tradição que remontava a Simonides de Ceos, e que nos foi transmitida pela formulação 

feita por Horácio, no século I, em sua Epístola aos Pisãos
2
: “O espírito é menos vivamente 

impressionado por aquilo que o autor confia aos ouvidos, do que por aquilo que este põe 

diante dos olhos, estas testemunhas irrecusáveis” (HORÁCIO apud LINCHTENSTEIN, 2008, 

p. 9). Desde o início, esta oposição entre o que se apreende pelo ouvido e o que se apreende 

pela visão, tomou forma em uma comparação entre duas artes em particular: a pintura e a 

poesia. Retomada pelos teóricos do Renascimento, essa comparação tradicional estava na 

origem da chamada Doutrina do Ut Pictura Poesis. Para Linchtenstein (2008), a retomada da 

analogia entre poesia e pintura, conforme feita pelos teóricos do Renascimento, constituiu um 

contra-senso e um erro de interpretação da frase da epístola. Kristeller (1990) também 

observou a inversão na fórmula, e comentou que: 

[...] o uso da comparação [feito pelos renascentistas] excedeu muito qualquer coisa 

feita ou pretendida pelos antigos. De fato, o sentido da comparação foi invertido, 

uma vez que os antigos compararam a poesia à pintura, quando estavam escrevendo 

                                                           
2
Paul OskarKristeller cita a Poética de Horácio como fonte desta fórmula (KRISTELLER, 1990, p. 183). 
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sobre poesia, ao passo que os autores modernos mais frequentemente compararam 

pintura com poesia, enquanto escreviam sobre pintura (KRISTELLER, 1990, p. 

183). 

Linchenstein aprofunda a reflexão sobre a inversão no sentido da comparação, atribuindo a 

ela desdobramentos importantes para o futuro da pintura como “arte liberal”. 

‘Ut pictura poesis erit’. Em Horácio, essa frase compara a poesia à pintura, fazendo 

desta última o termo referencial da comparação: um poema existe tal como um 

quadro. Dessa forma, a frase cria um privilégio em favor das artes da imagem, com 

as quais são relacionadas as artes da linguagem. Ao retomarem a frase de Horácio, 

os teóricos do Renascimento inverteram o sentido da comparação: a poesia tornou-

se o termo comparativo e a pintura o termo comparado. Ut pictura poesis erit 

tornou-se, pra eles, Ut poesis pictura, a pintura é como uma poesia, o quadro é como 

um poema. E foi esse sentido, ou melhor, essa inversão de sentido, que a tradição 

conservou(LINCHTENSTEIN, 2008, p. 10-11).  

Segundo Linchtenstein, este “erro de tradução” foi oportuno para a reforma que já estava em 

curso para fazer da pintura também uma arte liberal. Na lógica da transformação da situação 

dos pintores e da pintura,  

[...] a ‘Doutrina do ut pictura poesis’, tal como a compreendiam os teóricos do 

Renascimento foi um dos meios – e certamente um dos mais importantes – que iriam 

permitir à pintura gozar de um reconhecimento até então reservado às artes da 

linguagem, isto é ter acesso à dignidade de uma atividade 

liberal[...](LINCHTENSTEIN, 2008, p. 11). 

Tratava-se, principalmente, de mostrar que o pintor não era um operário, um simples artesão, 

mas um artista culto e letrado. 

[...] oUt pictura poesis é uma peça essencial de um imenso empreendimento de 

legitimação social e teórica da pintura; participa de uma notável estratégia que se 

instala e cuja finalidade é estabelecer que a pintura provém da ‘Idea
3
’e não da 

matéria; do intelecto e não da sensibilidade; da teoria e não da prática. Pois tal 

objetivo não poderia ser alcançado sem uma ligação constitutiva entre as artes da 

imagem e as da linguagem, na medida em que a linguagem goza, precisamente, 

desde a Antiguidade, do privilégio de ser ao mesmo tempo a ordem do discurso e da 

razão. Dessa forma, o Ut pictura poesis expressa a exigência de uma legitimidade 

que a pintura só pode obter estabelecendo sua relação com o discurso. Por meio 

dessa comparação, a pintura reintegra finalmente o universo do Logos, e o pintor 

passa a ter acesso à condição de orador ou de poeta (LINCHTENSTEIN, 2008, p. 

12). 

Linchtenstein (2008) segue explicando que o Ut pictura poesis, além de modificar o estatuto 

da pintura, transforma sua definição, impondo-lhe categorias como a invenção ou a disposição 

(categorias até então vinculadas à poética e à retórica), concedendo a elas a mesma finalidade 

                                                           
3
Idea – De acordo com a “Academia Platônica” as Ideias são realidades metafísicas que existiriam como 

verdadeiras substâncias, ao passo que as coisas terrestres seriam apenas suas imagens. Podem ser definidas 

também como “modelos das coisas no espírito divino” (PANOFSKY, 1994, p. 55). 
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que Aristóteles atribuía à poesia dramática: a de contar histórias. Alberti deu ampla 

visibilidade a esta recomendação, inspirando-se na retórica antiga, pelo menos no que se 

refere ao livro II do Da Pintura. Propôs, segundo Rosand (1990), uma nova “leitura” do Ut 

pictura poesis na qual a expressão converteria-se em “ut pictor poeta”.  

Atrelando a realização, ambição e fama do pintor àquelas dos literatos, ele [Alberti] 

estabeleceu um novo parâmetro de avaliação e novas metas para a arte. Levando a 

sério, em um nível profissional de estúdio, o que tinha sido essencialmente retórico 

em seus modelos antigos e seus imitadores modernos, Alberti inaugurou a 

dialética crítica entre palavra e imagem que determinaria atitudes em relação à 

arte pelos próximos três séculos ou mais (ROSAND, 1990, p.71- acréscimo e 

negrito meus). 

Segundo Carlos Serrano (2006), há outro dado que auxilia a compreender porque os escritores 

sobre arte e arquitetura do Renascimento demonstraram tanto interesse a respeito dos tratados 

de retórica. Os grandes mestres da retórica, a fim de expor com mais precisão suas ideias 

sobre estilo e sobre o caráter expressivo de sua arte, utilizaram diversos exemplos extraídos da 

pintura e da escultura. Isto é especialmente significativo no caso de Cícero, cuja obra não 

apenas ofereceu uma completa teoria da arte e do estilo, como também anedotas sobre artistas 

da Antiguidade e valiosas apreciações sobre artes visuais. De acordo com este autor,Alberti 

possuía ao menos quatro obras de Cícero em sua biblioteca, eempregou generosamente suas 

ideias em seus tratados sobre arte, elaborados à maneira dos tratados de retórica. Cícero 

analisa os efeitos expressivos que podem ser alcançados por meio dos diferentes estilos, em 

função do tema e do público, e confere uma grande importância à doutrina do decoro, a ponto 

de considerá-la o principal pilar da sua arte. O decoro consiste em uma certa sensibilidade 

para julgar o conveniente em cada momento. 

As sutilezas psicológicas de Cícero, no entanto, não chegaram a ser entendidas em toda a sua 

profundidade durante o Renascimento, uma vez que a tarefa principal dos pintores consistia 

em evocar, da forma mais fidedigna e dramática possível, os sucessos, gestos e atitudes das 

personagens, a fim de impressionar e suscitar todo o tipo de emoções no espectador, mas sem 

imporem-se maiores obrigações no que dizia respeito à suposta autenticidade dos sentimentos 

do artista ao idealizar e executar suas pinturas. E isto se deu por uma razão: nada do que se 

via numa pintura intentava remeter aos sentimentos e estados íntimos dos artistas. O que se 

procurava era a exibição da perícia técnica de um Rafael, um Leonardo ou um Ticiano, uma 

vez que para os tratadistas renascentistas, não era o pintor quem deveria experimentar os 

sentimentos ao pintar, e sim suas personagens. Elas deveriam, por meio de expressões faciais, 

atitudes e estados de ânimo, expressar suas vivências interiores. De acordo com Alberti e 
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Vasari, a expressão artística não é mais do que um problema técnico – como a invenção e a 

composição – que o artista deve resolver com a maior precisão possível, independentemente 

de seu estado emocional (SERRANO, 2006).  

A segunda forma de comparação entre as artes no Renascimento envolveu apenas as artes 

apreensíveis pela visão. Referiu-se, especificamente, às relações entre pintura e escultura e foi 

designada, no Renascimento, como Paragone. Alberti foi o primeiro a colocá-la nos termos 

novos do humanismo (LINCHTENSTEIN, 2008), e Leonardo da Vinci dedicou boa parte de 

sua pesquisa ao “paragone entre as artes”, especialmente entre pintura e escultura 

(GENGARO, 1941;SUMMERS, 2007).  

No sentido de colaborar para o fortalecimento da posição do pintor como um artista livre, 

contribuíram também os textos de Ficino nos quais relacionou o poder criativo do homem ao 

poder criativo de Deus. Segundo André Chastel (1996), embora não tenha sido intencional, a 

imagem que Ficino fez do homem, como um criador à semelhança do criador supremo, e a 

sua negativa de ver as artes como separadas umas das outras, mas sim como uma 

manifestação única e com igual valor, também colaborou para reforçar esta mudança no status 

do artista. “Esta unidade fundamental de todas as atividades humanas, da poesia à arquitetura, 

e a afirmação de um impulso comum a todas as artes, foi suficiente para transformar o 

horizonte cultural da época” (CHASTEL, 1996b, p. 5 de 7
4
). Embora Ficino não tenha se 

envolvido de fato nas argumentações sobre o status das artes, Chastel (1996) defende que 

nenhuma doutrina filosófica esclareceu ou justificou tão oportunamente a atitude típica dos 

grandes artistas florentinos do final do século XV, os quais aproximam-se, cada vez mais, do 

status de “agentes criativos independentes”. 

Mesmo com todo este avanço em relação ao status do artista como um “agente criativo 

independente”, os artistas em Florença, principalmente os que trabalharam para os Medici, 

viram-se, frequentemente, subordinados a recomendações sobre o estilo e a forma de 

representar os temas encomendados, seguindo de perto o conteúdo de uma descrição textual, 

de uma “imagem verbal”, a qual deveria ser expressa por desenhos com características 

específicas, aproximando-se de outros itens em sua coleção (JOOST-GAUGIER, 2013; 

YASHIRO, 1929).  

                                                           
4
 Para entender a numeração de páginas nesta obra, ver a nota de rodapé número 2. 
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Somente no século XVI, e mais precisamente, vinculado à teoria da arte de Leonardo da 

Vinci, esta relação tão estreita e precisa entre texto e imagem começará a se flexibilizar, 

dando mais espaço às invenções e às contribuições individuais dos pintores para a concepção 

final da obra. As teorias de Leonardo também influenciarão artistas que atuavam em Veneza – 

tanto por meio do contato presencial com o artista (durante sua visita à cidade em 1500); 

quanto pela transmissão oral de suas experiências; ou ainda pelo estilo e pelas próprias obras 

– no sentido de defender uma maior liberdade do artista sobre a referência textual 

(GENGARO, 1941).  

 

1.5 Imagens didáticas: força e função das imagens no processo de conhecimento 

No mundo Antigo, na Grécia e em Roma, a poesia didática – aquela que visava transmitir 

algum ensinamento – incluía poemas de todos os tipos. O objetivo clássico da poesia era tanto 

agradar, quanto instruir. Dessa forma, Homero, por exemplo, pode ser considerado um poeta 

didático, uma vez que a partir de suas páginas, é possível extrair lições morais, além dos 

aspectos históricos, mesmo considerando que, muito provavelmente, o objetivo primário do 

autor era entreter seus leitores. Outros autores, como Hesíodo, no entanto, enfatizaram, 

deliberadamente, o aspecto instrutivo de seus versos. A partir de sua Teogonia, o leitor 

aprendia sobre a genealogia dos deuses gregos. Em Roma, Virgílio e Lucrécio tiveram, 

ambos, a intenção de instruir seu público, por meio de seus versos, sobre temas relacionados à 

ética e à moral, assim como, no caso de Virgílio, instruir sobre economia rural (COOK, 

2008). 

As imagens didáticas, muitas vezes inspiradas por poemas também didáticos e por histórias 

com fundo moral, têm a mesma finalidade. O uso didático de imagens, que visava traduzir 

visualmente conceitos abstratos, desenvolveu, a exemplo dos textos de retórica, recursos para 

fazê-lo. Um recurso amplamente utilizado foram as personificações
5
, muito frequentes na 

arte, na poesia e na retórica ocidentais. Ao analisá-las, Ernst Gombrich (1986)ressaltou a 

importância de abordar, primeiramente, a questão das “funções da imagem”, que o autor 

                                                           
5
Gombrich refere-se às personificações no contexto da “imaginação dos deuses da mitologia como humanos”, 

concedendo aos primeiros, “traços demasiadamente humanos, inclusive” (GOMBRICH, 1986, p. 218). 

Conceitualmente, a personificação constitui uma figura de linguagem classificada como “figura de pensamento”, 

cuja característica distintiva consisteem atribuir a objetos inanimados (e conceitos abstratos) características e 

atitudes de seres animados. Aqui o conceito se aplica ao conceder a seres “divinos” como os deuses da 

mitologia, características humanas. 
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distinguiu, num primeiro momento, entre representação e simbolização, e recomendou que 

não se insistisse numa demarcação muitoincisiva entre as duas categorias. Lembraem seguida 

que, com relação à mitologia, “[...] nem sequer na antiguidade pode-se estabelecer uma 

distinção entre os deuses concebidos como seres demoníacos, e seu papel como 

personificações e metáforas” (GOMBRICH, 1986, p. 217). Explica que a teoria antiga 

desconhece a distinção entre “retórica e arte”.  

A poesia poderia ser didática, e o ensinamento e o sermão, poéticos. 

[...] 

foi esta concepção que manteve viva a tradição da mitologia antiga e da 

personificação ao longo dos séculos cristãos, permitindo ao poeta, ao orador e ao 

artista cultivar a faculdade mitopoética e conjurar a presença viva de qualquer noção 

que perante a mente lógica se pareça com um conceito. Esta expressiva evocação de 

um conceito poderia também contribuir para explicá-lo, da mesma forma que a 

explicação poderia, por sua vez, ajudar a imaginação a alcançar sua expressão mais 

perfeita (GOMBRICH, 1986, p. 218). 

As personificações são um produto do pensamento e da imaginaçãoa um só tempo, e seu uso 

foi amplamente cultivado nas escolas de retórica e entre os “pregadores”, como um valioso 

recurso didático. Não era necessário que estivessem realmente “pintadas” (representadas 

graficamente), contanto que o estudante aprendesse a pintá-las com a mente (GOMBRICH, 

1986). 

Na Florença do séc. XV, o poder das imagens era diariamente enfatizado perante comitentes e 

público, em função de seus papéis na vida civil e na adoração. As leituras favoritas dos 

florentinos – as escrituras, textos clássicos conhecidos e a literatura “moral” tradicional, como 

as populares fábulas de Esopo – também encorajavam as pessoas a ler, como um texto, o 

mundo natural visível, cuja representação realista ocupa cada vez mais os artistas 

renascentistas, fortemente comprometidos a atingi-la. Dale Kent (2000) comenta que 

Quintiliano, autor da Institutio Oratoria, uma das obras mais lidas no Renascimento, e um dos 

manuscritos presentes na biblioteca de Cosimo desde 1418, observou que: 

[...]‘imagens [...] penetram em nossos mais profundos sentimentos com tamanha 

força que por vezes elas parecem mais eloquentes do que a própria linguagem 

[verbal]’. Para o homem do Renascimento, as artes visuais eram um veículo natural 

para a expressão do ‘self’ e para a construção e expressão das autoimagens de 

identidade pessoal e social (KENT, 2000, p.7 – acréscimo meu).   

Durante o Quatrocentos, a maior parte do público florentino via as imagens mais como 

devocionais do que decorativas. Traziam, para a observação das mesmas, um conteúdo vindo 

de textos devocionais e litúrgicos. A iconografia renascentista não era, portanto, um conjunto 
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de símbolos complexos, desconhecidos e incompreensíveis que deveriam ser decifrados por 

meio de um aprendizado específico, mas uma forma de comunicação visual natural para a 

maior parte do público cristão da época (KENT, 2000). 

Ainda sobre a importância das imagens na representação de conceitos abstratos, Chastel 

(1996) cita uma carta escrita em 1478 por Ficino à Bernardo Bembo, embaixador e humanista 

veneziano com quem partilha preocupações estéticas:  

‘Os filósofos em seus debates, os oradores em suas declamações, os poetas em seus 

cantos, esforçam-se frequentemente para estimular nos homens o verdadeiro amor 

pela virtude. Eu os enalteço e admiro mas, a meu ver, se a virtude tivesse sido 

“trazida” para o nosso meio, ela convenceria mais facilmente e com mais peso do 

que as palavras, os homens a segui-la. É inútil elogiar uma jovem moça a um 

adolescente e descrevê-la para ele a fim de incitar o amor, quando é possível 

oferecer a seus olhos a forma mesma da pessoa bela. Desenhe a beleza e você não 

terá necessidade de palavras. Não podemos realmente dizer o quanto a visão da 

beleza inspira o amor mais fácil e incisivamente do que a evocação por palavras. Se 

pudéssemos apresentar aos olhos dos homens o aspecto maravilhoso da virtude, não 

teríamos necessidade da nossa retórica: ela persuadiria, por si própria, mais rápido 

do que se poderia pensar.’ Segue uma evocação alegórica da figura perfeitamente 

bela e virtuosa, uma espécie de cânone moralizado e Ficino conclui: ‘vamos amigos, 

tenhamos sempre à frente de nossos olhos a imagem e a beleza divina da virtude: ela 

nos atrairá pelo seu gracioso esplendor, nos deleitará infinitamente pela doçura da 

sua ordem e da sua harmonia, e nos preencherá com seus benefícios.’ A eloquência, 

cara aos humanistas do período petrarquista parece aqui rejeitada, a favor da 

imaginação (FICINO apud CHASTEL,1996c, p. 10-11 de 19). 

Chastel comenta também que, pelo texto da carta a Bembo, pode-se perceber já uma 

diminuição da distância moral que separava o círculo dos humanistas do mundo artístico e 

enfatiza que: 

[...] não será demais insistir que identificam-se, entre os amigos de Ficino e os 

frequentadores de Careggi, a maior parte dos clientes ligados aos grandes ateliês 

florentinos, os patronos de pintores e arquitetos de renome [...] não há nenhum 

amante da arte moderna que não esteja, de perto ou de longe, em contato com a 

Academia (CHASTEL, 1996c, p. 11 de 19). 

 

1.6 Marsilio Ficino, “Filósofo de Corte” 

O primeiro humanismo florentino havia sido sombrio, quase severo. Seu esplendor tinha 

chegado pelas mãos da cultura da alta escola dos chanceleres da república, como Salutati; dos 

homens de estado e membros das mais distintas famílias. Enfatizara a noção estoica de luta, 

valorizara a atividade prática, e tendia a fazer da moral cristã o coroamento de uma ética 

profana claramente articulada, graças aos exemplos luminosos da civilização antiga. A alta 

cultura, especialmente na área das ciências morais e políticas, tinha sido engendrada pela 
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classe autenticamente dirigente da Comuna, que caminhava rumo a uma transformação para 

um principado senhorial (CHASTEL, 2012; GARIN, 1984). 

É exatamente o oposto da convicção neoplatônica, para quem a história demonstra muito bem 

o poder e a originalidade do homem, por meio do crescimento e do desenvolvimento religioso 

que fornece sua linha mestra. Assim como a natureza tende a uma “sublimação poética”, 

acessível à intuição bem preparada, a história demonstra a vocação superior dos homens 

(CHASTEL, 2012).  

O Humanismo renascentista encontra-se entre a Idade Média e o pensamento moderno. Os 

humanistas, “novos burgueses sustentadores do poder”, para usar as palavras de Rocío Ardura 

(2001), tradutor e comentador de Ficino, animam-se pela tarefa de redescobrir o sentido das 

palavras e dos homens, submetidas à culpa e à autocensura medievais. Retomam os textos 

clássicos e decidem reinterpretá-los em outra chave. Há, num primeiro momento, uma 

assimilação da cultura romana, e há um encontro posterior com o mundo grego. É neste 

momento, de transição do primeiro humanismo para o humanismo moderno, que aparece a 

figura de Marsilio Ficino (ARDURA, 2001). Ficino formou-se, como de costume na época, 

com textos peripatéticos na escola de um médico e filósofo aristotélico, Noccolò Tignosi da 

Foligno. Eugênio Garin (1984) comenta ser bastante provável que, devido às aulas de 

Argirópulo, muito apreciadas pelo próprio Tignosi, o aristotelismo ensinado em Florença já 

fosse completamente distinto do aristotelismo escolástico. Nesse sentido, Garin diz que não se 

pode esquecer que os mais importantes códices quatrocentistas de Plotino foram transcritos, à 

mão, por Argirópoulos.  

Para Ficino, os enfoques de Aristóteles e Epícuro confluem. Um e outro são 

essencialmente físicos, sem nenhum interesse por ir além da natureza. Aristóteles, 

seja o de Alexandre de Afrodisia, ou o de Averroes, aniquila o homem como ser 

humano individual (GARIN, 1984, p.144).  

Para Ficino, Platão foi mais do que um Mestre, foi a encarnação da sabedoria divina. Também 

não se deve esquecer o peso que a leitura dos escritos herméticos, traduzidos por ele (Ficino) 

para o latim, teve sobre seus conceitos. O hermetismo saciava, de uma vez só, as mais sutis 

necessidades religiosas e aquela sede de domínio mágico das coisas que havia percorrido todo 

o “subsolo” da cultura medieval. Para Ficino, o hermetismo representou uma teologia e uma 

chave reveladora dos mistérios. A grandeza do homem reside em sua essência divina, no fato 

de ele ser íntima e substancialmente um Deus (GARIN, 1984). O hermetismo, e isso explica 

seu enorme sucesso, ensinava que Deus havia se revelado aos homens desde os tempos mais 



 

39 
 

remotos; ensinava a existência de uma revelação perene, da qual todas as religiões são 

expressão e tradução parcial.  

A tradição platônica oferecia resposta à pergunta mais premente de Ficino, ao convidá-lo a 

ultrapassar as aparências das coisas ensinando a ver, na realidade a sua volta, um símbolo 

alusivo a outra ainda mais profunda. Em Ficino a apreensão dos valores eternos se dá pela 

intuição, pela contemplação e não por processos racionais. A contemplação é um conceito 

fundamental em sua filosofia e pressupõe uma experiência espiritual direta. Por meio da 

contemplação, a alma se afasta do corpo e de todas as coisas externas e mergulha em si 

mesma, em sua própria substância, onde descobre não apenas sua divindade mas, em uma 

ascenção gradual, o mundo inteligível, as ideias transcendentes, e o próprio Deus, fonte e 

essência comum a ambos (KRISTELLER, 1990).  

Para a ciência, que é deste mundo, as coisas estão aí: corpóreas, materializadas, para a 

filosofia, que é do âmbito divino, transfiguram-se, localizando-se em uma ordem superior. “A 

fascinação da obra Ficiniana reside em seu convite para olhar mais além da opaca superfície 

da realidade para captar, além dela, a existência de uma harmonia oculta que a tudo anima e 

unifica” (GARIN, 1984, p. 149-150). 

Para Garin (1984), com Ficino, na Florença do século XV, surge a primeira grande figura do 

filósofo cortesão, o literato de corte, já não vinculado a uma universidade, mas a serviço de 

um senhor que se serve dele, não apenas para dar destaque à própria casa, mas também para 

atingir objetivos mais sutis de propaganda política.  

Dentro da ampla gama que oferece o panorama cultural do Quatrocentos, dominado pelas 

preocupações éticas do homem, a obra de Ficino adquire uma importância capital ao reavaliar, 

quantitativa e qualitativamente, a tradição platônica na história do pensamento ocidental. 

Ficino traduz as obras completas de Platão – até então parcialmente desconhecido – com 

tamanho sucesso que será esta versão do pensamento platônico, comentado ponto a ponto por 

Marsilio, a que se lerá até o século XVIII. Realiza este mesmo trabalho com a obra de Plotino 

e outros vários autores da ampla tradição platônica contemplada por seus estudos (ARDURA, 

2001). “A Filosofia de Ficino do ‘Platonismo – Cristão – Renascentista’ visou reconciliar: o 

‘Platonismo’ com o Cristianismo; e a autoridade Cristã, com o individualismo renascentista” 

(JAYNE, 1944, p. 21).  
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Na Academia de Careggi, surge uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Os seletos 

frequentadores, ao encarnarem os princípios do programa ficiniano, constituem um foco de 

difusão e implantação de uma ideologia que, somada às demagógicas ações políticas de 

Lorenzo, projeta-se na cidade de Florença e, posteriormente, em outros Estados Italianos, uma 

vez que, na época, são várias as repúblicas que mantém o equilíbrio social por meio de um 

ambiente cortês (ARDURA, 2001). 

Fruto da recém-experimentada ociosidade da burguesia que aparece neste período, os 

sucessos concretos da convivência começam a adquirir uma importância até então 

desconhecida. No excedente das esferas da vida do comerciante – sua casa na cidade, sua villa 

e sua complexa vida social – são fortalecidos o papel da mulher, a instituição familiar e as 

associações de livre eleição, como a amizade e o amor. Surgem novos sentimentos que devem 

ser conhecidose percebe-se a falta de uma ideologia própria, que dê respaldo a esta nova 

classe dirigente. Será o pensamento da Academia Platônica que dará nome a estes sentimentos 

e oferecerá a eles uma cosmovisão legitimadora, uma vez que no Comentário sobre o 

Banquete de Platão Ficino falará muito – e francamente – sobre os novos sentimentos, e 

reforçará a contemplação como aspiração ideal de vida. Em sua obra mais significativa, a 

Teologia Platônica, estabelecerá a síntese entre os pensamentos cristão e platônico, e 

apresentará uma teoria da alma que ressalta sua imortalidade. O pensamento que Ficino 

desenvolverá nos trinta anos em que dirigirá a Academia de Careggi, baseado nesta síntese 

entre o platonismo e o cristianismo, resultará na formulação de uma nova cosmovisão que 

marcará profundamente as linhas gerais do século XVI (ARDURA, 2001). 

A grande maioria dos homens do Renascimento era compelida a integrar os clássicos 

“pagãos” com os textos cristãos e a ver os escritores, intelectuais e heróis do mundo 

antigocomo precursores morais da revelação de Cristo. No panteão da literatura florentina, 

Hércules prefigurou David, que prefigurou o Cristo e todos os três foram imagens importantes 

nas comissões dos Medici. A incorporação de autores seculares antigos no canon dos 

moralistas à procura de “verdades obtidas a partir da experiência e do bom exemplo” (KENT, 

2000, p. 82) é tão evidente nestas coletâneas quanto no currículo das escolas vernáculas. “Por 

volta de 1460, uma discreta ‘invasão’ de motivos pagãos, em especial daqueles passíveis de 

serem dotados de um valor religioso e místico, começa a ser observada em Florença” 

(CHASTEL, 2012, p. 274). 
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A enorme massa de imagens e fábulas pagãs podia ser recolocada, com vantagens, 

na economia da arte e da poesia cristãs. Atingia-se um ponto extremo fazendo da 

mitologia não apenas uma metáfora da vida moral, mas também uma 

simbologia contínua da vida universal e, finalmente, por meio de seus intérpretes 

órficos, uma antecipação quase satisfatória da verdade cristã. Essa atitude justifica a 

mania de ilustrações pagãs que se impõe a toda a cultura. [...] Mas esse é apenas um 

dos aspectos da extraordinária confusão entre o profano e o sagrado que se manifesta 

em Florença a partir de 1470-80, de duas maneiras: pela introdução de formas 

antigas nos túmulos, nos púlpitos, nos pavimentos [...] em todas as obras de 

finalidade religiosa; e, inversamente, pela transferência, nas imagens profanas, 

de uma espécie de ‘devoção’ e de uma carga simbólica que só se compreende 

bem na arte sagrada (CHASTEL, 2012, p. 277 – negritos meus).  

Gombrich (1986) defende que foi o ponto de vista do neoplatonismo sobre o antigo mito o 

que conseguiu garantir à arte profana esferas emotivas até então reservadas exclusivamente às 

imagens religiosas. Na intenção de “sacralizar” o tema mitológico, Botticelli, por exemplo, 

buscou as referências visuais para as representações das movimentações da Vênus, das três 

Graças, e da Hora que espalha as flores da Primavera, “[...] não nas ménades [bacantes] 

frenéticas dos sarcófagos clássicos, mas nos movimentos harmoniosos dos espíritos 

benevolentes das cenas de paraíso de Fra Angélico, ou dos coros de anjos das pinturas de 

Siena” (GOMBRICH, 1986, p.101 – acréscimo meu). 

O filosofar ficiniano é um convite a “ver com os olhos da alma”, a alma das coisas...  

Daí um proceder por figuras, reduzindo a corpulência do dado empírico ao 

refinamento de uma bela imagem, [...] traduzindo sempre o abstrato com o concreto; 

o estático e o morto, com o vivo e pessoal. Ficino se mantém fiel ao tópico platônico 

que defende que a raiz de toda a realidade é uma forma pura e o movimento do saber 

é o processo que dirige desde a impressão sensível até a ideia, da qual nos 

aproximamos mais por meio da rica fluidez de uma imagem, que guia a mente até a 

intuição da luz suprema, do que por um termo verbal-conceitual (GARIN, 1984, p. 

152).  

Na teoria de Ficino, o lugar do homem no mundo era o de um artista conduzido pelos traços 

de um Criador, ao qual caberia o papel de “artista primordial”. Considerava o homem, não 

apenas um “espectador privilegiado” para quem “a obra de arte do real” (concebida por este 

“criador supremo”) existia; mas via nele também um criador, porque identificava, nos 

procedimentos criativos de que este último era capaz, um “reflexo” (mesmo que longínquo) 

da capacidade original presente no “artífice divino” (CHASTEL, 1996). 

Um aspecto encontrado nos escritos de Ficino que será de grande importância para a arte é o 

caráter transcendental com o qual revestiu a ideia da beleza – fundamental em sua “Filosofia 

do Amor”. Todos os tratadistas da época repetiram a teoria de Ficino, que o amor seria um 

princípio de elevação e nobreza, contanto que fosse despertado por uma exposição ao belo. 

Outra contribuição importante para as artes aparece na reversão da condenação platônica 
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original referente à mimese. Uma inversão que Ficino consegue ao fundir diversos autores da 

antiguidade, e articular suas ideias. Toda a síntese de conhecimentos realizada por Ficino e 

publicada em seus livros e cartas assumirá, em tempos posteriores e já sob a proteção de 

Lorenzo, il Magnifico, as chaves de uma verdadeira “estética”, que influenciará – ainda que 

não direta nem imediatamente – as concepções de vários artistas, não apenas com relação à 

arte e seu processo mas, principalmente, com relação à relevância do papel do artista na 

sociedade, como um “criador” de ideias (CHASTEL, 1996). 

Os ensinamentos de Ficino espalharam-se rápida e amplamente, especialmente nas suas 

últimas duas décadas de vida. Quando faleceu, o movimento iniciado por ele havia 

conquistado toda a Europa e seu conteúdo, apesar de sofrer alterações e reinterpretações, em 

função do local ou época no qual foi conhecido, permaneceu um importante elemento 

constitutivo da cultura ocidental por muitos séculos (PANOSFKY, 1972a).  

 

1.7 O Banquetee o Comentário sobre o Banquete 

Em 1475, Ficino escreveu uma segunda versão do Comentário sobre o Banquete. A primeira 

versão, que incluía uma breve biografia de Platão, seu horóscopo e uma síntese de sua 

filosofia, foi escrita em 1467 por sugestão de Giovanni Cavalcanti. A segunda, Ficino 

escreveu atendendo à sugestão de Lorenzo, il Magnifico, que o aconselhou a descrever o 

Banquete Platônico – ocorrido em Careggi, em 7 de novembro de 1474 – aproveitando a 

oportunidade para expor a sua (de Ficino) própria interpretação do Platonismo. Esta segunda 

versão foi concluída em março de 1475 (JAYNE, 1944).  

Outra diferença entre a primeira e a segunda versões do Comentário sobre o Banquete, 

segundo Ardura (2001) é que agora Lorenzo aparece como o “verdadeiro anfitrião” do 

Banquete. A menção é significativa porque marca a primeira aparição de Lorenzo como 

mecenas do Círculo Platônico. Outras alterações foram: que o Banquete agora acontece em 

Careggi, alguns personagens foram trocados, e o volume total do texto aumentou, em função 

do acréscimo de referências astrológicas. Ficino traduziu esta segunda versão para o italiano 

quase imediatamente e, atendendo a uma grande demanda popular, fez várias conferências 

sobre o tema (JAYNE, 1944). Sobre esta tradução para a língua vulgar, Ardura (2001) explica 

que em seu século, Ficino foi ultrapassado, em termos de edições e impressões, apenas por 

Alberti e Landino. Acrescenta que, indubitavelmente, o filósofo deve ter pensado que a versão 
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em vulgar teria êxito nos círculos menos eruditos mas, diferentemente, o que aconteceu foi a 

aceitação, nestes círculos, das imitações e adaptações do seu texto; e não da sua própria 

tradução do mesmo, com toda a profundidade filosófica original. A tradução de Ficino para o 

italiano só foi publicada em 1544. A edição em latim, no entanto, teve pelo menos vinte e três 

edições até 1602. A influência do Comentário foi muito significativa entre as classes mais 

cultas, e sua repercussão excedeu, e muito, os limites esperados para um “tratado filosófico”. 

Sobre a relação entre o texto original do Banquete e o Comentário elaborado por Ficino, 

Ardura defende que trata-se, antes de mais nada, de um “[...] pretexto para expor o próprio 

pensamento ficiniano [...]” (ARDURA, 2001, p. XIX) e que a observação mais superficial dos 

dois Banquetes já é suficiente para identificar uma distinção significativa: 

Platão havia ambientado seu Banquete com a intenção de uma celebração 

agatoniana, e o marco do discurso promete já a vinculação do amor, tema de 

sobremesa dos convidados, com a beleza, já que o festejo era uma consequência de 

um prêmio de poesia, a mais distinta das artes na Antiguidade, e seu autor é, 

sobretudo, um jovem agraciado. Amor e beleza têm importância suficiente no 

sistema platônico[...] mas não são [nem] a estética, nem a teoria do amor, o centro 

da filosofia platônica, [e] nem mesmo a celebração do banquete simboliza uma 

ocasião privilegiada (ARDURA, 2001, p. XXI – acréscimos meus). 

O Banquete de Ficino, no entanto, é, evidentemente, uma celebração especial:  

[...] é único, é uma comemoração platônica, é a reinstauração de uma tradição. E, 

precisamente, como continuador desta, Ficino escolhe a erótica, quer dizer as coisas 

sobre o amor atraído pela beleza. O que, definitivamente para Ficino, parece ser o 

aspecto mais importante do pensamento platônico em seu conjunto. [...] De fato, 

nesta celebração, discurso após discurso, não se comenta apenas o Banquete, mas 

também o Fedro e o Fédon e, de uma maneira secundária, são feitas referências a 

outras obras como o Hippias e a República (ARDURA, 2001, p. XXI). 

Para concluir, Ardura (2001) diz que Ficino usa o Banquete como uma espécie de “partitura 

mestra”, à qual vai acrescentando suas próprias melodias, o que faz com que, no conjunto, 

principalmente devido aos tratamentos e interpretações elaboradas por Marsilio, surja uma 

nova temática principal, inexistente no texto original de Platão. O Banquete trata, 

indiferentemente, de várias acepções: o amor, a amizade e a caritas cristã. Ficino define o 

termo “amor platônico” como o verdadeiro fundamento da amizade, como um amor 

intelectual entre amigos e como instaurador do sentido de comunidade na Academia de 

Careggi. Em suas epístolas sobre o amor o filósofo recorre, frequentemente, a imagens 

extraídas dos poetas toscanos e do Dolce Stil Nuovo. Esta síntese e a falta de diferenciação são 

as responsáveis pela riqueza e pela variedade de influências exercidas posteriormente pelo 

texto. 
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1.8 Vida da Alma 

O platonismo tinha todas as condições de reviver em um terreno tão bem preparado. Em uma 

cultura que considerava o estado amoroso como a condição natural da alma, os mais aptos a 

expressar este conteúdo e remeter a este estado eram os poetas e os artistas. Eles se concediam 

permissão para circular livremente pelos domínios do desejo e da emoção, certos de poder 

conciliá-los, numa perspectiva ascendente, em que tudo seria purificado (CHASTEL, 2012).  

Foi por meio desta doutrina que o círculo florentino exerceu a mais viva e profunda 

influência sobre o público italiano; foi também o aspecto do novo ensinamento que 

mais depressa se degradou e que era mais difícil manter sem contradições e sem 

falhas (CHASTEL, 2012, p.351).  

Avalia-se melhor seu alcance quando se reconhece a dívida da filosofia florentina com a 

recente descoberta do texto Da Natureza das Coisas, de Lucrécio, uma leitura que causou 

uma espécie de choque intelectual no humanismo florentino. A geração de Ficino foi 

fascinada, e ao mesmo tempo apavorada, pela visão poética e pela aspereza deste texto. Neste 

contexto, o recurso ao platonismo correspondeu a uma espécie de “antídoto” para a atração 

que a doutrina epicurista despertava. Era próprio do neoplatonismo alimentar a ideia de uma 

natureza feliz, jardim da alma, afinada com as alegrias de um amor que seria, pouco a pouco, 

“sublimado”. Esta característica fez dos textos de Ficino sobre o amor um recurso oportuno. 

A hipótese diretriz do neoplatonismo ficaria sendo esse “acordo fundamental” entre o 

appetitus da alma e o amor superior que são, ambos, respostas à atração do amor divino 

(CHASTEL, 2012).  

O Quatrocentos herdava nesse domínio, um repertório poético poderosamente 

organizado, ao qual correspondia uma tradição iconográfica bastante fraca. Dante, 

de algum modo, estabelecera o quadro “ideal” das visões do amor, no nível do 

paraíso terrestre, cuja deliciosa paisagem guarda todas as características dos lugares 

prometidos à felicidade onde ocorrem, uma seguida da outra, as aparições da Bella 

Donna, cantando e dançando em meio às flores. Imagem da alegria irresistível do 

amor; a do cortejo de Beatriz, revelação prometida dessa moradia ímpar. Estes três 

elementos – um cenário delicioso, a aparição feminina e um desfile ou festa– 

ressurgiram eternamente nas incontáveis poesias de amor, das quais constituem o 

suporte imaginativo. É o princípio que a tudo reduz o humanismo e a cultura cortês 

de Florença, que carecia de grande ilustração(CHASTEL, 2012, p. 353). 

 

1.9A Filosofia do amor e o papel fundamental da Beleza 

A interpretação do amor como uma experiência metafísica,que tem seu objeto real em uma 

dimensão supraceleste sobreviveu, durante a Idade Média, em duas versões completamente 

distintas: na ideia cristã de caritas, na qual o conceito se desassocia da emoção 
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passional/sensória subjetiva; e no erotismo transcendente, como o cultivado no oriente 

islâmico, o qual chega ao ocidente medieval por meio da Espanha e da Provença, e culmina 

no Dolce Stil Nuovo, de Dante (PANOSFKY, 1972b).  

Na Florença do século XV convergiam três filosofias sobre o Amor: do oriente, a filosofia 

platônica do Amor: uma filosofia masculina e esotérica; do ocidente, uma corrente ligada à 

noção do amor cortês renascentista, com ênfase nos aspectos romântico, feminino e pessoal 

do amor, a qual chega à Itália da Provença, pela Sicília; e do Sul, uma corrente vinculada ao 

conceito cristão do amor, intelectualizado por Santo Agostinho e ritualizado pela igreja 

romana (JAYNE, 1944; PANOFSKY, 1972a). 

Estas três correntes de pensamento sobre o amor já haviam se encontrado antes da 

época de Ficino. Elas haviam sido poeticamente sintetizadas nos textos de Dante, e 

nos de Guido Cavalcanti e Petrarca, antes dele, mas Ficino foi o precursor na 

intenção de propor uma minuciosa síntese filosófica das três (JAYNE, 1944, p. 20-

21). 

William Melczer (1975), em um artigo intitulado Neoplatonismand Petrarchism: Familiar or 

estranged bedfellows in the High Renaissance explica que Petrarca foi reconhecido também 

como um filósofo moral, com uma forte inclinação para o neoplatonismo agostiniano, e 

comenta que os ensinamentos de Agostinho tiveram aceitação de muitos seguidores até o 

século XIII, quando o Aristotelismo Tomista tornou-se a ferramenta especulativa oficial da 

igreja.  

Mesmo nesta época, o neoplatonismo teria encontrado meios para resistir. Na opinião de 

Melczer, foi Petrarca que inverteu o jogo a favor de Platão no Renascimento, tendo como 

fontes os “Platonistas Latinos”, especialmente Cícero e Sto. Agostinho. 

A espiritualização de Laura possui, certamente, traços do transcendentalismo 

neoplatônico, embora o tratamento de Laura, em termos físicos, não importa em 

qual nível de sofisticação poética, possa ser relacionado ao epicurismo moderado e 

bem-intencionado e ao aristotelismo (MELCZER, 1975, p.13).  

 Já a atitude servil, de autosubordinação, de Petrarca em relação a sua amada Laura está 

diretamente ligada à “servidão amorosa”, característica da tradição cortesã de Provença; a 

eventual relação que Petrarca estabelece entre o amor e a nobreza do coração está inserida na 

tradição do Dolce stil nuovo; e a espiritualidade etérea de Laura, apesar de sua presença 

tangível, é uma reminiscência da literatura devocional em homenagem à Virgem. Falando 

sobre Dante, Melczer (1975) acrescenta que, embora o poeta faça de Aristóteles seu mestre, 

há também vários traços neoplatônicos discerníveis em sua obra: sua amada Beatriz, por 
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exemplo, desperta um ‘amor intelectual’ e ideias divinas estão refletidas na criação. Para 

alguns autores, como Francis Ames-Lewis (2002) e Miles Unger (2008), as poesias 

compostas por Lorenzo de’ Medici, e que poderiam também ter inspirado alguns aspectos das 

mitologias de Botticelli, se enquadram mais adequadamente na síntese petrarquista do que no 

espectro do pensamento ficiniano, propriamente dito.  

Assim como o amor foi considerado uma experiência metafísica, que conduziria, numa escala 

ascendente, do amor humano ao amor a Deus (KRISTELLER, 1990; PANOFSKY,1972a), a 

ideia do belo também foi vinculada a conceitos abstratos e morais, como o bom (retomando o 

vínculo da antiguidade clássica entre bom – conveniente/adequado/justo – e belo). Em Plotino 

aparecem as definições: “A beleza sensível é a essência realizada na forma” (BOULÈGUE, 

2003, p. CLI) e “ [a beleza] é o esplendor da luz divina [...] causa da harmonia e radiância em 

todas as coisas [...]” (PANOSFKY, 1972b. p. 184) e em Ficino: “A beleza é o esplendor da 

face de Deus” (PANOSFKY, 1972b. p. 185; BOLUÈGUE, 2003, p. CL). 

Tomás de Aquino, no entanto, rejeita esta ideia de que “a beleza é a causa última da harmonia 

e esplendor em todas as coisas”, em favor de uma noção puramente fenomenológica. Faz 

também uma clara distinção entre o belo e o bom, inviabilizando a ideia da experiência 

estética como principal propulsora metafísica para o surgimento do amor. Aquino separa o 

“bem” como um fator “inteligível” e a “beleza” como um “estímulo sensível”. Ficino operará 

uma síntese entre estes dois conceitos, defendendo uma beleza inteligível (e, portanto 

superior), como ponte para o intelecto e meio de transcendência (PANOSFKY, 1972b) e, não 

satisfeito em restabelecer o vínculo entre os dois aspectos, iguala o belonão apenas ao bom, 

mas também ao amor, e à ideia de beatitude. Em uma carta escrita a Giovanni Cavalcanti, em 

1473, Ficino explica: 

A beleza do corpo não consiste na escuridão da matéria, mas na claridade e na graça 

da forma, não em sua massa obscura, mas em uma espécie de harmonia luminosa, 

não em um pensamento inerte e estúpido, mas no nome e na medida convenientes. 

Luminosidade, graça e proporção, nome e medida que nós percebemos pelo 

pensamento, pela visão e pelos ouvidos. É a isto que se volta o verdadeiro frenesi 

do verdadeiro amante. O desejo dos outros sentidos que se aproximam do material, 

do maciço, do pesado e do informe – contraria a beleza e o amor – não é amor, mais 

um apetite estúpido, esmagador e feio (FICINO apud CHASTEL, 1996d,p.1 de 5 – 

negritos meus).    

O papel da Beleza na filosofia de Ficino é constantemente retomado no Comentário sobre o 

Banquete, sob diferentes pontos de vista. No discurso I, por exemplo, aparece uma definição 

da beleza como graça:  
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[...] uma como certa graça que é encontrada, principalmente, na harmonia de vários 

elementos. Esta graça tem “três partes” – há uma certa graça na alma, na harmonia 

de várias virtudes; a graça é encontrada nos objetos materiais, na harmonia das 

várias cores e das linhas; e, da mesma forma, a graça no som é a melhor harmonia 

entre os tons. Existe então, uma beleza tripla: da alma, do corpo e do som. Aquela da 

alma é percebida pela mente; a do corpo, pelos olhos e a do som, apenas pelos 

ouvidos (FICINO, 1944, p.130). 

O conceito de Graça, em Ficino, está então relacionado a uma noção de harmonia que pode se 

dar em três âmbitos: no imaterial – uma graça na alma que implica harmonia de várias 

virtudes; no material – na harmonia entre cores e linhas; e no sonoro, resultado da harmonia 

dos tons. Uma vez que a mente, os olhos e os ouvidos são os únicos meios pelos quais 

apreciamos a beleza, e uma vez que “o amor é um desejo de beleza”, o amor é sempre 

limitado aos prazeres da mente, dos olhos e dos ouvidos (FICINO, 1944). 

No discurso II, aparece uma explicação sobre o “funcionamento” da beleza, como parte da 

filosofia do amor, conforme elaborada por Ficino: 

A beleza divina desperta em tudo o amor, que é desejo por ela mesma, porque se 

Deus atrai o mundo para ele, e o mundo é atraído para ele, há uma atração contínua, 

começando em Deus, dirigindo-se ao mundo e terminando novamente em Deus. 

Uma atração que retorna ao mesmo ponto onde se inicia (FICINO, 1944, p. 134) 

Formando um círculo, é identificada por três nomes: beleza, uma vez que começa em Deus e 

atrai pra Ele; amor, na medida em que percorre o mundo cativando-o; prazer, na medida em 

que retorna à sua fonte. “Dessa forma, o amor começa na beleza e termina no prazer” 

(FICINO, 1944 p. 134). 

A aparência de um homem, a qual por causa de uma bondade interior dada 

graciosamente por Deus a ele, é bela de se ver, com frequência, dispara um raio de 

seu esplendor, [e] pelos olhos daqueles olhando para ele, atinge suas almas. Levados 

por esta fagulha, como um peixe em um anzol, as almas aceleram em direção àquele 

que as estão atraindo. Esta atração, que é o amor, uma vez que deriva do belo, do 

bom e do alegre, e é atraída para as mesmas coisas, nós não hesitamos em chamar 

Bondade, Beleza e Benção (FICINO, 1944, p. 183, acréscimo meu) 

 

Panofsky explica essa passagem com termos ligeiramente diferentes. Segundo ele, para 

Ficino, o “belo” podia ser chamado: beleza, na medida em que começa em Deus e atrai pra 

Ele; amor, na medida em que passa pelo mundo e conduz ao arrebatamento; e beatitude, na 

medida em que reverte para o Criador (PANOSFKY, 1972b). 

Para Ficino,  

A força motriz de todo o universo é, então, o amor. O amor é a chave para todo o 

sistema de Ficino: liga sua teologia a sua epistemologia, e ambas a sua ética. É por 
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esta razão que ‘O Comentário sobre o Banquete’ foi a obra escolhida para sintetizar 

toda a sua filosofia (JAYNE, 1944, p. 24). 

O amor que se revela como seu íntimo impulso é orientado para a Beleza porque esta 

manifesta a própria “fisionomia” do divino.  

A importância assumida pela instância estética na vida do espírito traz uma nova 

forma de felicidade intelectual e um novo tormento: a beleza toma o coração, pois 

faz surgir do real um objeto situado além do mundo, onde os aspectos sensíveis são 

abolidos (CHASTEL, 2012, p. 368). 

A beleza é uma espécie de energia ou luz emanada d’Ele e dele para todas as coisas: 

primeiramente pela “mente angélica”, depois pela “alma do mundo”, depois pela 

natureza e, por fim, pela matéria densa. Serve a mente com um sistema de ideias; a 

alma, com uma série de conceitos; semeia a natureza com sementes, e fornece 

matéria para as formas (FICINO, 1944, p. 140). 

Se fizermos “o caminho inverso”, conseguiremos vislumbrar a mecânica da “ascensão” 

proposta por Ficino, por meio da apreciação da Beleza.  

Quando a beleza de um corpo humano encontra nossos olhos pela primeira vez, a 

mente, que é a primeira Vênus em nós, admira e adora o corpo humano como uma 

imagem da beleza divina e, por meio da primeira, é frequentemente conduzida para a 

segunda. A força geradora em nós, que é a segunda Vênus, deseja criar uma outra 

forma como esta.  Assim, existe um amor em cada caso. No primeiro, de contemplar 

a beleza e, no segundo, de propagar isso, ambos são honrados e admiráveis, porque 

cada um está relacionado com a imagem divina (FICINO, 1944, p. 143). 

A teoria do amor e a teoria do conhecimento estão intimamente ligadas em Ficino. Para ele, 

apreciamos a beleza com as mesmas faculdades pelas quais aprendemos: com nossas mentes, 

nossa visão e nossa audição. Soma-se a isso que, de acordo com Sears Reynolds Jayne, 

tradutor e comentador de Ficino, 

Tudo o que sabemos sobre os homens ou sobre o mundo que nos cerca está 

associado a um gostar ou não gostar disso, e tem alguma referência ao amor e ao 

desejo do bom e do belo. A estética, então, é um aspecto essencial da Filosofia de 

Ficino (JAYNE, 1944, p. 24-25).  

Para Ficino, a beleza é incorpórea. O filósofo defende que “se a beleza fosse corpórea, ela não 

poderia ter nada em comum com as virtudes da alma, que são imateriais. De fato, a beleza 

está tão longe de ser algo concreto, que esta não pode ser ‘concreta’, nem mesmo, nas formas 

e nos sons” (FICINO, 1944, p. 167). Quando se diz que um corpo é belo, ele não é belo por 

sua forma material, uma vez que o mesmo corpo pode ser, hoje, bem proporcionado e 

agradável e, amanhã, disforme; do que decorre que a beleza não é inerente ao corpo. O que 

agrada é uma qualidade imaterial que encontra ressonância em um conceito abstrato da mente. 

E Ficino complementa: “A beleza corpórea de alguém agrada a alma, não na medida em que 
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ela existe na matéria concreta, ‘exterior’, mas na medida em que sua imagem é compreendida 

ou apreendida pela alma por meio da visão” (FICINO, 1944,p. 168). 

“O objetivo de todo o pensamento acadêmico do século XV foi fundir a ideia clássica da 

beleza, com o ideal cristão de perfeição moral” (ROBB, apud JAYNE, 1944, p.23, nota 42) e 

uma das questões que Ficino enfrentou ao realizar a síntese de correntes filosóficas em seu 

próprio sistema foi como tornar uma filosofia metafísica tão sofisticada atraente para o 

homem renascentista – entenda-se para ele mesmo – ;uma questão que, segundo Jayne, o 

filósofo resolveuem sua teologia, “[...] concedendo autoridade filosófica à noção de que o 

indivíduo tem o direito de determinar seu próprio destino, e defendendo que o indivíduo 

constrói seu próprio caminho para Deus, cabendo a ele mesmo determinar o sucesso ou o 

fracasso do seu amor” (JAYNE, 1944, p. 26). 

[...] no campo da ética, lidando realisticamente com a questão dos desejos da carne e 

do espírito. No Platonismo, o corpo era considerado a prisão da alma. Ficino insiste 

que nos demos conta que, nesta vida, corpo e alma são inseparáveis, parceiros 

íntimos nas mesmas atividades, que nossa ‘escada do amor’ deve começar com o 

amor do corpo, que os desejos do corpo não são perversos em si mesmos [como isto 

deve ter agradado os Florentinos! – nota do autor] mas são perversos apenas na 

medida em que o homem perde a noção da proporção que permite a ele perceber que 

os desejos terrestres são apenas o início do caminho ascendente por meio do qual 

caminhamos, com esforço, rumo à percepção da divindade (JAYNE, 1944, p. 26).  

O Comentário se dilata, então, em todos os matizes do processo de apreensão, e da relação 

desta beleza e deste amor terrenos,que nos falam de um outro mundo, detalhando de que 

modo, e em virtude de qual beleza, o amor mundano pode conduzir e ultrapassar este plano 

(ARDURA, 2001, p. XXIV). Pode-se entender também porque o amor – com exceção da pura 

paixão física, que o autor chama de amor ferinus, e rechaça como uma espécie de distúrbio –, 

é sempre despertado por uma beleza a qual, por sua própria natureza, direciona a alma para 

Deus.  

Erwin Panofsky (1972b) complementou explicando que é apenas uma questão de grau – e não 

de tipo – que este amor constitui um amor humanus, que se satisfaz com a produção e 

apreciação da beleza por meio dos sentidos, ou um amor divinus, o qual ascende, da 

percepção ótica para a acústica e transcende não apenas a percepção, mas também razão.   

Como um gênero literário, o Tratado sobre o Amor, começa com Ficino e termina no século 

XVII. Para Ardura (2001) e para Panofsky (1972a) o único tratado que pode ser considerado 

também original é o I Dialoghi d’amore, de Leão Hebreu. Toda a produção posterior é 

devedora de um ou dos dois. Depois do Gli Asolani, de Pietro Bembo e do Il Cortegiano, de 
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Baldassar Castiglone, verdadeiro manual de educação do jovem cortesão no século XVI, os 

diálogos e tratados sobre o amor multiplicam-se em toda a Europa, mantendo, de alguma 

forma, as características dos originais: o amor considerado é muito mais um fenômeno 

assexual, está atrelado sempre a reflexões sobre a beleza e sua apreensão e apreciação por 

meio da visão e da audição, e são também frequentes as explicações médicas e também 

astrológicas (ARDURA, 2001). Ficino está, sem dúvida, na origem da maioria dessas 

fórmulas, mas para ele a conversão final se opera em Deus. Se ele descreve, conforme São 

Tomás, Areopagita ou Platão, as condições e os níveis de beleza, é para melhor estabelecer, 

na natureza e na alma, o desenvolvimento completo dos valores espirituais. O belo obedece, 

de certa forma, toda a gama das metáforas indispensáveis à expressão destes valores 

(CHASTEL, 2012). 

 

1.10 Metafisica do belo e o surgimento de uma nova “estética” 

Os artistas somente começarão a tomar contato com as ideias de Ficino no século XVI.  

Chastel (2012) localiza o “ponto de contato” entre as ideias de Ficino, dos literatos e eruditos 

de Careggi, e as dos artistas e poetas, nesta mesma “Filosofia do Amor”, que era de interesse 

comum.  

A primeira representação, na arte, das teorias do amor e da beleza de Ficino foi executada por 

Botticelli, em uma Palas que pintou no estandarte de Giuliano de’ Medici para a Giostra – 

um torneio ocorrido em Florença, em 1475. No estandarte o artista retratou a deusa da 

sabedoria e da guerra em uma túnica dourada e armada com um lança e um escudo, olhando 

para o cupido que estava preso ao tronco de uma oliveira com seu arco e a flecha quebrados a 

seus pés. Assim como seu irmão no torneio anterior, Giuliano de’ Medici recebeu o primeiro 

prêmio, o qual aceitou usando um elmo, criado em antecipação à sua vitória, por Verrocchio 

(HIBBERT, 2003). O estandarte, apesar de desaparecido, foi descrito em vários depoimentos 

concordantes e marcou a primeira expressão das teorias do amor e da beleza de Ficino na arte. 

A apesar desta associação entre a nova filosofia e a arte consistir uma formidável novidade 

em 1475, em pouco tempo os conceitos e suas representações visuais passariam a ser 

corriqueiros (CHASTEL, 2012). 

Embora a metafísica do Belo e o elogio da Arte estivessem ligados a posições doutrinárias 

que só poderiam permanecer estranhas ao ambiente dos ateliês chega-se, ainda assim, por 
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intermédio de poetas e literatos, a um agrupamento coerente de qualidades que representam 

valores estéticos puros como claridade, movimento expressivo e ligação harmônica, 

valores resultantes tanto dos conceitos difundidos por Ficino na Filosofia do Amor, quanto 

do papel fundamental que reservou à ideia da beleza e mencionados com frequência ao longo 

do Comentário sobre o Banquete, por exemplo (CHASTEL, 2012).    

A “Estetização da cultura”, que ocorre no século seguinte, afirma-se em Florença desde os 

tempos de Lorenzo de’ Medici e todos estes fatos reduzem manifestamente a distância entre 

os “pensadores” e os artistas (CHASTEL, 1996). No final do século XV, as discussões sobre 

os problemas da arte passaram a ser um hábito florentino, e o ateliê de Botticelli era, segundo 

a expressão irônica de um cronista, uma verdadeira academia de “scioperati”– reunião de 

desocupados em que se conversava sobre tudo. “Se Botticelli conseguiu passar por artista 

sofisticado, foi exatamente por causa de suas pretensões ‘literárias’. Temos que datar da sua 

época a transformação de certos ateliês em pequenas academias” (CHASTEL, 2012, p. 375). 

A questão sobre até que ponto um pintor qualquer do Renascimento, incluindo alguns 

reconhecidos por sua inteligência, como Botticelli ou Rafael, teriam se preocupado em 

dominar um sistema filosófico é, de acordo com Edgar Wind (1972), mais fácil de responder 

do que se imagina. O autor explica que a circulação deste conteúdo se dava de maneira muito 

mais simples do que pensamos, e do processo pelo qual nós, em nossa época, precisamos 

realizar para nos aproximar deste universo cultural. Eles o fizeram por meio da instrução oral. 

Christopher Hibbert (2003) conta que Botticelli, que era aprendiz de Fra Felippo Lippi, foi 

convidado para viver no Palácio Medici, onde Piero e Lucrezia Tornabuoni trataram-no como 

se fosse da família.  

Juntamente com a “redescoberta da antiguidade”, – que em Florença jamais aconteceu, 

porque nunca tinha havido um esquecimento com consequente desligamento total da cultura 

clássica, – houve uma: 

[...] redescoberta da vida terrena, em sua maior pujança, afetando as vidas dos ricos 

e dos mais pobres; dos eruditos e dos que não tinham estudo; dos jovens e dos 

velhos. Ela, de repente, restaurou nos cristãos a mais íntima e genuína alegria dos 

povos pagãos, o culto da beleza e do amor (CHARLES; GEBHART, 2010, p. 74). 

O paganismo redescoberto, desconhecendo os caminhos para o paraíso, entregou-se aos 

carinhos da natureza.  

Seus deuses permaneciam muito perto, familiares, e sempre belos. Os pagãos 

ouviam suas vozes no sussurro das folhas ao vento, no murmúrio das ondas. Nunca 
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houve pra eles, uma ideia de que deveria haver uma contradição entre a vida 

espiritual e a física (CHARLES; GEBHART, 2010, p. 74). 

As substituições de Aristóteles por Platão e do racionalismo escolástico pelo entusiasmo 

causaram uma profunda alteração no pensamento humano, favorecendo uma exaltação do 

senso de beleza e a liberação do espírito da estéril abstração de viver em busca da perfeição, 

conduzindo-o em direção à natureza e à luz. Victoria Charles e Émile Gebhart comentam que 

“[...] o platonismo florentino não era apenas curiosidade de erudito e doutrina dos diletantes 

mas era, sim, um estilo de vida. Quase uma religião” (CHARLES; GEBHART, 2010, p. 74). 

Os autores prosseguem explicando que, naturalmente, este paganismo, repleto de símbolos 

poéticos helenísticos, conquistou a imaginação dos pintores, com seu colorido inventário de 

imagens tangíveis. Este novo conteúdo não se contentou em entreter cavaleiros, eruditos, 

prelados e damas nos sofisticados halls dos palácios florentinos; ele também desceu para as 

ruas, e as alegorias pagãs, espirituais e pitorescas dos Triunfos tomaram conta da cidade. 

Continuam ainda, acrescentando que “[...] as mais belas imagens eram aquelas emprestadas 

das memórias de Homero. Páris e Helena, Ariadne e Baco, Vênus e Marte, Andrômeda e 

Perseu, os problemas conjugais de Vulcano ou “Amphytrion” (CHARLES; GEBHART, 2010, 

p. 89). Esta sociedade dos Medici, que fez da vida uma obra de arte, foi a que abraçou, feliz, a 

Botticelli, e o progresso de suas habilidades, neste momento, parecia tão rápido quanto 

diverso (CHARLES; GEBHART, 2010). 

A Filosofia do Amor, transformada por Ficino em chave de toda doutrina, teria, de acordo 

com Chastel, um sucesso embaraçoso a partir do fim do século XV. A exaltação do amor 

estaria cada vez menos vinculada à via afetiva dos grandes “místicos”, para tornar-se, 

progressivamente, a justificativa de uma atitude que tem na beleza o seu valor privilegiado. 

Este aspecto, embora já constitua uma distorção do conceito original, colaborou muito para 

que a Filosofia do Amor do neoplatonismo florentino virasse “moda” na Itália a partir de 

1500, atingindo os círculos aristocráticos, mundanos e o general reader italiano (CHASTEL, 

2012). 
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2 Vênus e Botticelli 

Este capítulo ficará concentrado sobre vários aspectos relacionados à Vênus: as histórias do 

mito; a evolução de sua iconografia desde a antiguidade; as associações e atributos 

relacionados a ela e sua apropriação pelos romanos, passando pela questão das representações 

vestidas e despidas, com suas respectivas associações.  

Analisará também a interpretação e os usos que Marsílio Ficino fez do mito da Vênus em sua 

Filosofia do Amor, bem como as menções às duas Vênus e aos dois amores, com suas 

características, correspondências e simbologias. Na sequência, a abordagem filosófica 

escolhida para a síntese de análises da figuração da Vênus no Nascimento de Vênus será 

apresentada e justificada, e os autores escolhidos para a análise serão apresentados, a saber: 

Herbert Horne (s.d.), Aby Warburg (2013); Ernst Gombrich (1986), Erwin Panofsky (1972a e 

1972b), Edgar Wind (1972), Kenneth Clark (1884), Didi-Huberman (2005) e Gulio Carlo 

Argan (1989). Esta apresentação será seguida por um breve levantamento sobre o histórico da 

obra e pela síntese de análises propriamente dita. O objetivo desta síntese é constituir a base a 

partir da qual os conceitos visuais vinculados aos textos de referência e expressos na pintura 

serão analisados e validados. 

 

2.1 A Vênus na Antiguidade – Origens do mito, associações, atribuições, apropriações e 

interpretações do mito em diferentes épocas. 

Afrodite é uma deusa polivalente, plural na natureza e no significado. As fontes literárias mais 

antigas que a mencionam datam dos séculos VIII, VII e VI a.C. e incluem principalmente: os 

poemas épicos de Homero (a Ilíada e a Odisséia), os Hinos Homéricos – em especial o V e o 

VI –, dedicados à Afrodite e a Teogonia de Hesíodo (CYRINO, 2010). Para Barba (2008),a 

existência de uma deusa do amor e do sexo pode remontar ao paleolítico e, desde cedo, sua 

origem na Grécia histórica revela-se complexa e diversificada.   

Sobre uma possível divindade pré-helênica, sobrepuseram-se e fundiram-se, no II 

milênio a.C. duas figuras mais determinantes: uma, provavelmente indo-europeia, 

conhecida como filha de Zeus e Dione; a outra, ao contrário, procederia do Oriente: 

era a Astarte fenícia, adorada em Chipre, vinculada, por sua vez, à Ishtar 

mesopotâmica e a diversas deusas da Anatólia primitiva. Sobre esta difundiu-se o 

mito de que havia sido gerada a partir dos genitais de Urano, os quais foram 

jogadosao mar, quando cortados por Cronos [Saturno], mesclado-se à espuma das 

ondas [aphrós, em grego] (BARBA, 2008, p. 233-234 – acréscimos do autor).  
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Na Teogonia de Hesíodo, o nascimento de Afrodite aparece em um longo poema mitológico 

sobre a origem dos deuses gregos e o surgimento de sua ordem divina, composto entre o séc. 

VIII e o VII a.C.. Na Teogonia, o nascimento ocorre após a castração de Urano por Cronos, 

seu filho mais novo. Após o corte, os órgãos sexuais de Urano foram jogados ao mar e, do 

sêmen divinoem contato com a água salgada, formou-se uma espuma. Afrodite teria surgido 

desta combinação. A narrativa de Hesíodo enfatiza a natureza divina de Afrodite (CYRINO, 

2010). 

O pênis [do Céu], tão logo cortando-o com o aço 

atirou [Crono] do continente no undoso mar, 

aí muito boiou na planície, ao redor da branca 

espuma da imortal carne ejaculava-se, dela 

uma virgem criou-se. Primeiro Citera divina 

atingiu, depois foi à circunfluída Chipre 

e saiu veneranda bela Deusa, ao redor relva 

crescia sob esbeltos pés. A ela, Afrodite 

Deusa nascida de espuma e bem-coroada Citeréia 

apelidam homens e Deuses, porque da espuma 

criou-se e Citeréia porque tocou Citera, 

Cípria porque nasceu na undosa Chipre 

(HESÍODO, Teogonia, 188-199).  

 

Já o texto de Homero, coloca Afrodite como filha de Zeus (o líder de todos os deuses e 

mortais) e da deusa Dione, uma espécie de deusa das águas profundas. Novamente se observa 

a associação entre o céu e o mar (CIRINO, 2010). 

Cantarei a bela Afrodite de coroa de ouro 

Deusa veneranda que se tornou Senhora de todos os adornos de Chipre, 

que fica junto ao mar, onde o forte sopro úmido de Zéfiro a levou, 

Do alto do mar ressonante 

Entre a branda espuma 

(HINOS HOMÉRICOS, a Afrodite, 6, 1-5).  

 

Cantarei Citereia nascida em Chipre, ela que aos mortais 

oferece doces presentes. Sua face graciosa 

sorri sempre e porta a flor da sedução. 

Salve, Deusa, soberana de Salamina, a bem construída, 

ede Chipre que fica junto ao mar 

(HINOS HOMÉRICOS, a Afrodite, 10, 1-5). 

 

Urania ou “Celestial” é o nome de culto mais usado para Afrodite no mundo grego antigo 

(CIRINO, 2010). É assim que a versão celeste da deusa é descrita no Banquete de Platão: 

“Uma, a mais velha, sem dúvida, não tem mãe e é filha de Urano, e a ela chamamos Urânia, a 

Celestial” (PLATÃO, 2016, p. 47). Já a Vênus, conforme descrita por Homero, é citada dessa 

forma no Banquete: “[...] a mais nova, filha de Zeus e Dione, chamo-la de Pandêmia, a 

Popular” (PLATÃO, 2016, p. 47). 
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O aspecto marinho de Afrodite é frequentemente associado, em termos iconográficos, a uma 

concha, elemento com forte conotação sexual, uma vez que sua forma remete à do órgão 

reprodutor feminino (CYRINO, 2010). O motivo antigo da deusa emergindo da água sobre 

uma concha foi ainspiração para o Nascimento de Vênus de Botticelli, cujo programa 

iconográfico foi, ao que tudo indica, fornecido pela Giostra de Poliziano que, por sua vez, 

citou vários autores antigos, em especial os cantos Homéricos à Afrodite (CYRINO, 2010; 

HORNE, s.d.;WARBURG, 2013). 

Enquanto Hesíodo e a maioria dos escritores Órficos posteriores desenvolveram 

cosmologias religiosas em seus relatos sobre tudo, a maioria dos filósofos gregos 

prestou pouca atenção aos aspectos religiosos dos deuses, e ainda sentiram-se livres 

para usar suas histórias. É possível acreditar em mitos que nunca foram parte de uma 

religião [...] é importante reconhecer que as mitologias gregas não eram 

prioritariamente sobre seres divinos, mas sobre heróis humanos (CYRINO, 2010, p. 

16). 

De acordo com Turner (2008), os deuses da antiguidade eram poderosos, mas partilhavam dos 

sentimentos e fraquezas humanos. Apresentavam particularidades de caráter e temperamento, 

e representavam as paixões em seu aspecto sublime. Além disso, obscureceram os limites 

entre o sagrado e o profano. Vênus –tanto a deusa, quanto o planeta – estimula todo tipo de 

criatividade e apreciação visual, o que foi muito bem entendido e expresso pelo mitógrafo 

florentino do século XIV, Giovanni Boccaccio, autor do Decameron e da Genealogia dos 

Deuses Pagãos. Quando enumera a lista de assiociações de Vênus, Boccaccio combina 

qualidades que um leitor atual não relacionaria com a Deusa. Em sua descrição, “Vênus 

significa não apenas ‘todo o tipo de lascívia’ [...] ‘mas também a maestria em estátuas e 

pinturas; a composição de guirlandas e a confecção de roupas bordadas com ouro e prata’” 

(BOCCACCIO apud TURNER, 2008,p. 182). O que está de acordo com a associação 

estabelecida com a deusa pelos eruditos da Academia de Careggi, que vincularam a Vênus ao 

aspecto “lúdico” das atividades da Academia – os hinos cantados, os banquetes, os concertos 

instrumentais – uma vez que entenderam a deusa como uma divindade alegre e estimulante 

representante de “Humanitas
6
”.A Deusa reuniria então, os dons de criação não apenas no 

sentido de geração e procriação, mas também de criatividade aplicada à criação das coisas 

(CHASTEL, 1996).  

 

 

                                                           
6
O conceito deHumanitas ao qual Ficino relacionou a Vênus englobava: “o amor, a caridade, a magnanimidade, 

a liberalidade, a magnificência, a gentileza, a modéstia, o encanto e o esplendor” (GOMBRICH, 1986, p.74). 
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2.2 Síntese da evolução da iconografia de Afrodite / Vênus 

A síntese da evolução iconográfica da Vênus apresentada abaixo foi extraída do livro Arte y 

Mito. Manual de Iconografia Clássica (2008), de Miguel Ângel Elvira Barba. 

Sabe-se que a arte Micênica a representou em plaquinhas de ouro que a mostravam despida e 

ladeada por pombas. Posteriormente foram encontradas imagens de madeira, das quais só se 

pode ter uma ideia a partir de uma deusa feita de marfim, também nua. No Egeo, durante o 

séc. VII a.C., a iconografia de Afrodite tornou-se mais rara.  

No início do Período Arcaico, ocorre uma mudança significativa: no lugar da deusa nua surge, 

no Chipre, uma imagem coberta por vestimentas e tiaras vistosas, a qual é aceita pelos 

“artistas” da época.Estes elaboram uma deusa vestida com um peplo – espécie “túnica” 

feminina estruturada a partir de um retângulo de tecido preso nas laterais por dois alfinetes –, 

digna e grandiosa. A deusa passa a ser representada sempre vestida, e trazendo nas mãos um 

atributo: por vezes uma romã ou uma maçã; ou ainda um bebê ou um animal (uma pomba, 

uma cabra). É a imagem que se vê na Koré de Berlim (Figura 1) e em várias terracotas votivas 

do tipo convencional para deusas arcaicas representadas sentadas. Nas últimas décadas do 

século VI a.C, o péplo será substituído pelo Chiton (uma túnica larga, presa por um cinto), 

usado com o Himation (manto), em resposta ao predomínio da estética Jônica. Esta mudança 

estilística coincide com a introdução de um dos Erotes (filhos alados de Afrodite) junto à 

deusa.   

 

Figura 1–Koré de Berlim
7
, mármore, 190cm, (?),c. 570-560 a.C., Berlim, Museu Nacional. 

 

                                                           
7
 As legendas das imagens seguem a seguinte ordem: título da obra; material; dimensões; artista; data; local de 

conservação (cidade; museu). As fontes das imagens serão indicadas no final destetrabalho, em uma tabela no 

anexo 1 na p. 235. 
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No Período Severo, no início do Classicismo, as representações de Afrodite são cada vez mais 

frequentes, e a deusa continua sendo representada completamente vestida. É desta época a 

Afrodite Sosandra, de Calamis (Figura 2). 

 

Figura 2–Afrodite Sosandra, mármore, (?),estátua romana c.séc I e II após bronze de Calamis,c. 465 a.C., 

Nápoles,Museu Arqueológico Nacional. 
 

Na sequência, surgem representações que, apesar de vestidas, parecem ter sido ‘submersas’ e 

apresentam ‘drapeados molhados’ completamente aderidos ao corpo, evidenciando suas 

formas. Estas serão elaboradas por Fídias –Afrodite Urania –com a tartaruga que atesta sua 

origem marinha, c. 435 a.C.e por Alcámenes –Afrodite dos jardins – (Figura 3).  

 

Figura 3 – Afrodite com a tartaruga, mármore, (?), (?),430-420 a.C.,Berlim,Museu Antigo. 
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Após os “drapeados molhados” haverá, novamente, uma grande mudança na iconografia da 

deusa: embora haja autores que, século após século, se atenham a dignidade ritual e 

mantenham as vestimentas clássicas, Calímaco, na chamada Afrodite de Fréjus (Figura 4) 

atrever-se-á a suprimir o manto e a enfatizar a beleza ideal das formas por meio de uma túnica 

quase transparente.  

 

Figura 4 – Cópia romana da Vênus Genetrix, mármore, (?), atribuida à Calímaco, 400 a.C., Paris, Museu do 

Louvre.  

 

Para Barba (2008) o que Calímaco faz, na realidade, é recuperar o sentido simbólico da 

deidade e aproximar-se, novamente, da tradição fenícia da imagem nua, a qual nunca havia 

desaparecido das cenas narrativas. Praxíteles levará às últimas consequências esta ideia, 

propondo duas fórmulas alternativas que desfrutarão, ambas, de enorme projeção: a Afrodite 

seminua, cujo protótipo ficou conhecido como ‘Afrodite de Arles’ (Figura 5) e a Afrodite nua, 

a famosa ‘Afrodite de Cnido’ (Figura 6), representada no banho, e protetora do casamento.  

 

Figura 5 – Afrodite de Arles, mármore, 194 cm, Praxíteles,séc. I a.C., Paris; Museu do Louvre. 
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Figura 6 – Afrodite de Cnido, mármore, 205 cm, Praxíteles, c. 360 a.C., Cidade do Vaticano; Museus 

Vaticanos. 

 

Durante todo o Helenismo, estes esquemas prosseguirão seu caminho em múltiplas variantes.  

Entre as figuras seminuas: a Afrodite de Capua (Figura 7) marca o caminho mais copiado, 

trazendo em suas mãos atributos concretos – talvez o escudo de Marte – ou deixando-nos, em 

sua versão tardia, na Vênus de Milo (c. 130 a.C.), o mistério de seu gesto truncado. 

 

Figura 7 – Afrodite de Capua, mármore, 210 cm, (?), (?), Nápoles, Museu Nacional. 
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Entre as Afrodites nuas estão: as que podem derivar até a fórmula da Afrodite Pudica (c. 300 

a.C.), que se envolve com seus braços, como na Vênus Capitolina, abaixo (Figura 8)  

 

 

Figura 8 – Vênus Capitolina,mármore, (?), (?), (?), Roma; Museus Capitolinos. 

 

E as que se aproximam da Afrodite Anadiomene – imagem criada por Apeles – que surge da 

espuma marinha escorrendo os cabelos com as mãos ao elevar-se sobre as ondas (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Afrodite Anadiomene,terracota, 25 cm, (?), séc I a.C. – séc I d.C., Paris, Museu do Louvre. 
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2.3 Afrodite e Vênus – sobreposição e apropriação 

Ainda de acordo com Barba (2008), quando a Afrodite grega chega à Itália, não se sabe se já 

havia lá uma deusa semelhante a ela. Na Etrúria, havia Turan, já documentada desde o século 

V a.C, e que talvez tivesse outros domínios além do erótico.  

No Período Arcaico, inicia-se o vínculo com a deusa grega e a assimilação de seus mitos. 

Apenas por um século foi mantida certa independência iconográfica entre as duas. A deusa foi 

adornada como uma dama etrusca da época, com adereços de cabelo e sandálias amarradas. 

Ocasionalmente foi dotada também de asas e, fruto do remoto contato com os mercadores 

fenícios, pôde aparecer despida até princípios do século V a.C.. Em Roma, a Vênus era uma 

primitiva protetora da natureza, das águas fecundantes e dos jardins, e foi fácil para Afrodite 

fundir-se com ela. Vênus passou a ter então, entre seus domínios, a beleza e o amor, 

assumindo todos os mitos da deidade helênica. Sem dúvida, estes novos domínios foram 

inicialmente problemáticos: mesmo incluída entre os Dei Consentes (doze principais deuses e 

deusas romanos), seu culto foi restringido por séculos, devido a resistências de ordem moral.  

A Venus Victrix, era venerada por Pompeu (106 a.C. – 48 a.C.) como uma portadora de boa 

sorte e foi Julio César (100 a.C. – 44 a.C.) quem forneceu a chave mítica para o 

desenvolvimento do culto da deusa: Ele a adorou como Vênus Genetrix (antepassada sua 

através de Enéas) e a inseriu, desta forma, nas remotas origens de Roma. Tal foi a origem do 

êxito político de Vênus durante o Período Imperial. Século após século, a deusa protegeu 

imperadores. Cesar encarregou a Arcesilau uma réplica da Afrodite de Calímaco para obter a 

imagem de culto da Venus Genetrix. Multiplicam-se as imitações das obras gregas e a arte 

imperial pública motiva tendências variadas: vestir a deusa com uma túnica; exibi-la 

semidespida, como a Afrodita de Capua; a criação de imagens vestidas e sentadas. No mais, 

difunde-se a preferência por dotar as imagens de seus atributos (um ou vários cupidos; o 

capacete e o escudo de Marte – a Vitória na mão–; e a representação da deusa sobre uma 

concha, um animal ou um carro). Finalmente, generaliza-se, na arte privada, a imagem 

despida ou semidespida da Afrodite Grega. As damas sentem-se elogiadas, colocando seus 

retratos sobre as formas perfeitas dos grandes protótipos. A imagem de Vênus fica conhecida 

em Roma a partir do fim da República e copia, desde o princípio, as figuras clássicas e 

helenísticas de Afrodite. 
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2.4 A questão da nudez 

Na história da arte são mais frequentes duas representações da Afrodite: uma vestida e uma 

nua. Sobre a versão nua associada, principalmente, com a famosa estátua de Praxíteles, a 

Afrodite Cnídia, Kenaan (2010) questiona-se se o corpo exposto da deusa deveria ser 

entendido no contexto dos aspectos de sedução, ou se deveria ser uma tentativa de refletir o 

conceito metafísico do sagrado.  

Esta última interpretação da iconografia é influenciada pelas doutrinas 

neoplatônicas, as quais consideram a vestimenta como um símbolo do corpo, e a 

nudez, como um símbolo de força incorpórea, à parte aquela do corpo e sua 

vestimenta (KENAAN, 2010, p. 31). 

Chastel explicou que: 

[...] na filosofia do Renascimento, o corpo humano é um objeto privilegiado; ele é 

definido como um instrumento da alma, o seu meio de inserção no mundo sensível. 

É mais que isso, porém: representa um modo de organização superior, de valor 

universal.[...] sua estrutura e suas relações internas são a chave da harmonia, não em 

sentido acidental e local, mas em sentido absoluto. [...] o cânone das proporções 

deve explicitar esse valor privilegiado da figura humana. (CHASTEL, 2012, p. 379) 

Kenaan (2010) perguntou-se ainda se deveríamos entender a diferença entre a “figuração 

concreta”/naturalista/icônica e a “não icônica”/abstrata/”idealizada” da figura feminina como 

reflexo de uma passagem de um “estado primitivo” para outro mais elaborado na história da 

divindade. Para o autor, se a questão for considerada à luz do Banquete de Platão, ficará claro 

que a noção de “desenvolvimento” da beleza acontece na direção que privilegia a noção 

abstrata (não icônica), em detrimento de sua forma concreta. O autor acrescenta, porém, quese 

nos voltarmos para os Hinos Homéricos, será possível perceber que, diferentemente, o sentido 

da nudez da Afrodite está relacionado – como em Ovídio – a uma espécie de fragilidade, de 

vulnerabilidade, tipicamente associada ao aspecto humano. E ele continua: 

Talvez isso explique porque o Hino em celebração à divindade de Afrodite 

nuncadescreve a deusa como estando despida. [...]Uma vez que o Hino deixa o 

corpo nu sem representação, ele tira o foco da presença concreta do corpo como um 

objeto visual. O Hino não demonstra interesse em deixar visualizar a nudez da deusa 

[...]. O corpo nu de Afrodite não se oferece como uma fonte de reconhecimento da 

divindade dela e ele (Aquiles) é incapaz de ver a nudez de Afrodite como divina. A 

visão do corpo nu de Afrodite deixa Aquiles cego para a sua divindade(KENAAN, 

2010, p. 40). 

Já para Cyrino (2010), a nudez da Afrodite, conforme retratada na arte, na literatura e no culto 

gregos, consiste numa expressão de seu poder eterno, de sua autonomia e de seu significado. 

A Vênus despida de Praxíteles (Cnidia), executada por volta de 400–340 a.C. foi a primeira 

escultura de uma mulher nua em tamanho real.Foi mais do que uma inovação, foi uma 
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revolução na história da arte. A Cnídia de Praxíteles teve uma influência não superada sobre 

as versões posteriores da Afrodite esculpida, em particular, durante o período Helenístico 

(150-100 a.C), quando a figura nua da deusa do amor despontou como um tema 

extremamente popular na arte grega (CYRINO, 2010). 

Entre os autores que mais se detiveram sobre a questão da nudez da Afrodite está Kenneth 

Clark. Em seu ensaio: O nú. Um estudo sobre o ideal na arte (1984), o autor comenta que 

apenas em países em contato com o Mediterrâneo, o nu foi mais bem aceito. Este sentimento 

de que espírito e corpo constituem uma unidade, na opinião dele, a mais familiar das 

características gregas, manifesta-se na insistência em dar às ideias abstratas uma forma 

sensual, tangível e, frequentemente, humana. O nu floresceu de forma mais exuberante 

durante os primeiros cem anos do Renascimento Clássico, quando o recém-despertado apetite 

pela imagética “à antiga” substituiu os hábitos medievais de simbolismo e personificação. 

Nesta época, segundo Clark, tinha-se a impressão que não havia: 

[...] nenhum conceito, por mais sublime que fosse, que não pudesse ser expresso por 

um corpo nu, e nenhum objeto de uso, não importa o quão trivial fosse, que não 

ficasse melhor se recebesse a forma de um corpo humano (CLARK, 1984, p. 26). 

O que está de acordo com a observação de Chastel que escreveu que: 

A alma é a ‘forma’ do corpo e este é um ‘sinal’ universal. Quando atribuímos 

‘figura’ aos anjos, aos planetas, às constelações, às energias da terra, a imaginação 

está autorizada, pela tradição, a traduzi-la em forma humana. É o esquema normal 

de toda a representação simbólica (CHASTEL, 2012, p. 379). 

Clark defende que a distinção feita por Platão no Banquete, sobre as duas Vênus (a celeste e a 

natural) tornou-se um axioma das filosofias medieval e renascentista e consistiu a justificativa 

para o nu feminino. Para o autor, “[...] dar à Vênus uma forma que fizesse com que ela 

deixasse de remeter à ideia de vulgaridade, tornando-a ‘celeste’, foi a grande meta da arte 

europeia” (CLARK, 1984, p. 71).Quanto à pose da Vênus Cnidia: a sensualidade luxuriante 

em versões da deusa originais da Síria, por exemplo, é modificada, na versão grega, pelo 

senso de decoro, e o gesto da mão, que nas religiões orientais indicava a fonte de poder da 

deusa, na versão Cnidia, esconde, modestamente, a área. Este nu clássico, inventado por 

Praxíteles, inspirou inúmeras versões e variações. Na Vênus Capitolina, por exemplo, uma 

versão posterior à Cnidia– e o modelo que mais se aproxima da Vênus do Nascimento de 

Vênus–, Clark destaca algumas mudanças fundamentais: 

[...] ao contrário da Cnidia, a Capitolina está “posando”, “autoconsciente”, ela já é o 

produto de uma arte autoconsciente. Sua pose, independentemente de quando tenha 

sido desenvolvida, é a solução mais completa da arte da antiguidade para certos 
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problemas formais colocados pelo corpo feminino nu [...] O peso foi transferido de 

uma perna [a direita, na Cnidia], para a outra [a esquerda, na Capitolina], mas está 

distribuído mais igualmente, de forma que os eixos do corpo parecem quase 

paralelos [...] outra mudança: o braço do lado ‘livre’, ao invés de segurando um 

tecido drapeado, está dobrado sobre o corpo, logo abaixo dos seios. Todas estas 

mudanças foram pensadas para promover compactação e estabilidade. Não há 

nenhum ponto na composição, um plano ou um contorno, em que o olhar vague sem 

direcionamento [...]. A cabeça, o braço esquerdo, e a perna de sustentação formam 

uma linha tão firme quanto o eixo de um templo. [...] esta pose ficou conhecida na 

história como a da “Vênus pudica”, a Vênus da modéstia [...](CLARK, 1984, p. 85-

86 – acréscimos meus). 

Antes mesmo que as Vênus despidas fossem consideradas um objeto de reprovação moral e 

religiosa, elas declinaram como “modelo artístico”. Depois do século II d.C., a Vênus teve o 

destino de toda a arte votiva que se distancia de seu sentido original: passou de objeto 

religioso, à personagem de entretenimento, à decoração e, aí, desapareceu. Despontou 

novamente submetida a uma convenção formal medieval que visou combinar o corpo da Eva 

com os ritmos ogivais da ornamentação gótica (CLARK, 1984).  

A primeira figuração da Vênus no Renascimento aparece em uma descrição de Filarete 

(CLARK, 1984; GOMBRICH, 1986) que em um tratado sobre a arte, descreve, como um 

possível assunto, um jardim do vício que tem na Vênus sua figura principal. É assim que a 

deusa aparece nos exemplares de artes decorativas que preservam o imaginário popular da 

época (CLARK, 1984). 

 

2.5 A Vênus dos neoplatônicos do círculo de Ficino 

‘Via ativa e via contemplativa’, interiorização e domínio sobre a natureza; amor 

divino e amor humano; são todos termos que os sábios de Careggi se propuseram a 

hierarquizar, sem comprometer a unidade do esforço humano. O movimento da 

Academia Platônica em Florença toma corpo no intervalo de tempo entre a obra de 

Alberti e a pregação de Savonarola
8
 e influi, por meio de uma potente transformação 

da cultura, no mundo dos sentimentos e das atitudes humanas (CHASTEL, 1996c,p. 

8 de 19) 

A parte lúdica da atividade da Academia – os hinos cantados, os banquetes, os concertos 

instrumentais – era colocada sob o signo da Vênus, entendida como uma divindade alegre e 

                                                           
8
Girolamo Savonarola foi um monge dominicano que chegou à Florença, vindo de Ferrara, em 1490, por 

indicação de Pico della Mirandola. Foi um crítico ardoroso do modo de vida extravagante e esbanjador das 

classes superiores, tornando-se extremamente popular, inclusive perante os artistas. Savonarola não foi um 

inimigo da arte, mas defendeu que ela fosse voltada, exclusivamente, a assuntos religiosos. Condenou todas as 

formas de ornamentação excessiva e transformou as tradicionais “fogueiras das vaidades” que fechavam a 

temporada de Carnaval em Florença, em um evento ideológico no qual as pessoas eram estimuladas a queimar 

itens de luxo como joias, espelhos, robes, perucas, instrumentos musicais, além de livros, pinturas e esculturas 

que tivessem temas “infames”. Botticelli queimou, voluntariamente, várias obras nestas fogueiras de Savonarola 

(GRÖMLING; LINGESLEBEN, 2007).  
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estimulante de “Humanitas”. Pela produção de seus poetas e oradores, observa-se melhor o 

cunho da Academia de Careggi; por meio das poesias elegíacas, das odes amorosas e dos 

poemas didáticos, é possível identificar sua orientação mística, reforçada pela escolha das 

imagens vinculadas a sua difusão. Seus poetas valorizaram e souberam explorar – 

especialmente Poliziano – o poder da poesia por meio da qual difundiram um amplo 

repertório de motivos “pitorescos” e de símbolos mitológicos. Um exemplo é a Stanze per la 

Giostra del Magnifico Giuliano iniciada, mas não concluída, em homenagem a Giuliano de’ 

Medici. Nela, os motivos que Poliziano introduz são precisamente aqueles que colocam em 

voga o movimento de Careggi: o drama de Orfeu, cantor inspirado pelo poder mágico e 

vítima dos males do amor; a evocação de Chipre e o sonho de Giuliano, que revela a Vênus 

Celeste. A vida dos sábios de Careggi deveria ser fruída como uma “festa” sabiamente 

conduzida: deveria ser inspirada, ora por Vênus, e, ora por Saturno, em eterna alternância 

(CHASTEL, 1996). 

Para Ficino, a mitologia ocupa um lugar de destaque como expressão dos poderes celestes e 

como chave de alegorias morais. A arte de manter, graças à imagem, o pensamento em uma 

certa ambiguidade rica em possibilidades – que foi aperfeiçoada pelo filósofo – responde, de 

fato, à uma prática da Academia Antiga (CHASTEL, 1996). Ficino propunha variações na 

interpretação do mito ou da deidade, de acordo com a forma como pretendia usar os conceitos 

expressos por suas histórias. Em seus textos e cartas de orientação, os mitos poderiam ser 

usados com maior ou menor clareza, no que dizia respeito à sua função ou mensagem nas 

imagens. Nos emblemas, nas alegorias ou nas personificações, o sentido costumava ser mais 

claro e didático.  

Assim como os teólogos cristãos descobrem quatro sentidos para a palavra sagrada: 

o literal, o moral, o alegórico e o anagógico, e, em alguns trechos adotam um e em 

outro trecho, outro, distinto, tem os platônicos quatro modos de multiplicar os 

deuses e espíritos e aplicar um modo diferente de multiplicação em momentos 

diferentes, segundo convenha (GOMBRICH, 1986, p.98). 

O método de Ficino também previa quatro níveis de interpretação que correspondiam:  

[...] ao literal, por meio do qual a figuras nas pinturas são identificadas à luz dos 

textos clássicos [...]; ao alegórico, por meio do qual Ficino expunha sua teoria do 

amor Platônico; ao moral, onde Ficino incorporava sua doutrina da imortalidade da 

Alma e, finalmente,ao anagógico [místico], no qual Ficino fazia comparações entre a 

jornada da alma de volta para Deus e a ideia cristã do julgamento final (SNOW-

SMITH apud AMES-LEWIS, 2002, p. 329 – acréscimos meus). 

A partir deste recurso era possível dispor de “[...] quatro modos variáveis [...] de ‘multiplicar 

os deuses e as divindades’ [...]” (PANOFSKY, 1972b, p. 191), o que permitiria maior 
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“adequação” ao contexto. Quando usados como símbolos, os sentidos expressos pelos mitos 

tornavam-se mais abstratos e, frequentemente, mais obscuros (SNOW-SMITH apud AMES-

LEWIS, 2002). Esta “flexibilidade”, característica do método de Ficino, explica porque, 

mesmo nas imagens elaboradas a partir de programas e conceitos fornecidos por seus 

continuadores, como A Primavera e ONascimento de Vênus, de Botticelli – elaboradas a partir 

de trechos de Poliziano inspirados por vários autores antigos –, a reconstrução exata do 

sentido pretendido pelo simbolismo nos escapa. Em sua síntese de saberes, Ficino funde, além 

da tradição mitológica da antiguidade, a tradição astrológica da regência dos planetas pelos 

deuses pagãos e a tradição “moral” – ambas bem preservadas durante a Idade Média 

(GOMBRICH, 1986). Gombrich comenta que Ficino: 

[...] abordou os mitos antigos com uma liberdade que poderia surpreender em um 

humanista. Quando os antigos relatos não satisfaziam suas necessidades, ficava 

satisfeito em inventar outros novos. Estas fábulas mitológicas ou apologi figuram 

entre os escritos mais atrativos de Ficino (GOMBRICH, 1986, p.98).   

O contexto neoplatônico e a proximidade com o círculo de Ficino – e com a “corte” dos 

Medici – no entanto, determinam uma base comum para o desenvolvimento das 

interpretações, estabelecendo uma relação de complementaridade entre as mesmas. São raros 

os exemplos que descartam totalmente esta influência (PANOFSKY, 1972b).  

Com relação ao tema do amor, o humanismo florentino apropriou-se dele, integrando-o a toda 

uma filosofia, concluindo uma obra iniciada pelos poetas e teóricos do dolce stil nuovo. 

Tornou honoráveis, como princípios filosóficos, a Vênus, as Graças e os amores, e 

agiuprontamente sobre o repertório cortês, enriquecendo-o com noções que associavam o 

humano e o divino; o profano e o sagrado; não sem, por vezes, criar certo estranhamento e 

confusão. Para Chastel (1996), o desenvolvimento da lírica amorosa na segunda metade do 

quatrocentos deixa subentendido, pela aparição da Vênus nas obras de Botticelli, a moda do 

neoplatonismo florentino, e, por associação, o sucesso do Comentário sobre o Banquete, de 

Ficino.  

Na opinião de Clark (1984), a mudança de “status” da Vênus durante a consolidação do 

neoplatonismo em Florença, foi consequência da produção textual de um grupo de filósofos 

eruditos que, amantes das antiguidades e seduzidos pelos prazeres proporcionados pelos 

olhos, estavam determinados a devolver à Vênus seus atributos divinos, e o fizeram 

desenvolvendo e difundindo argumentos que permitiram que ela fosse transmutada, de objeto 

do desejo físico a um padrão de excelência espiritual. Os referidos argumentos foram, na 
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verdade, uma série de alegorias por meio das quaisos vínculos foram sugeridos: por 

associações acidentais, pela astrologia, ou mesmo por eufonias
9
. Dessa forma, Vênus foi 

resgatada da associação pejorativa que a acompanhou durante a Idade Média. A visão que 

libertou a deusa das amarras da exegese foi uma imagem da antiguidade (CLARK, 1984). O 

Imagens de Filóstrato, cujas traduções tiveram ampla circulação durante o Renascimento e 

que serviram de base para vários programas iconográficos que incluíam temas mitológicos 

refere-se à Afrodite como “recatada, nua e digna”: “A figura é a de Afrodite Recatada, nua e 

digna, esculpida em blocos de marfim. Mas a deusa não quer parecer pintada, se destaca como 

se pudesse ser tocada” (FILÓSTRATO, Imagens, Coro de meninas). 

Na opinião de Clark (1984), foi por não conseguir resistir a tal imagem, nem acreditar que 

tamanha perfeição da forma pudesse ser realmente prejudicial, que Marsilio Ficino teceu sua 

rede inescrutável de comentários em torno do Banquete de Platão. 

Os argumentos eram nebulosos, a imagem era clara. E deste pano de fundo de 

metáforas, mutações, dissoluções e contradições emergiu, com contornos claros, um 

dos grandes poetas da Vênus, Botticelli. Sua abordagem era tão irresistível que 

podemos nos perguntar qual a vantagem real de associá-lo às fantasias dos filósofos 

neoplatônicos. A resposta é que sem eles é impossível entender como o pintor das 

madonas meditativas inventou a Primavera, por exemplo(CLARK, 1984, p. 96). 

Nesse ponto da argumentação sobre a iconografia das Vênus, Clark (1984) cita uma carta, 

também comentada por Gombrich (e que teria motivado sua análise da Primavera), referindo-

se a uma passagem que: 

[...] ilustra o tipo de pensamento alegórico mencionado há pouco e antecipa a 

posição que a Vênus teria durante os próximos cinquenta anos. Lorenzo, diz ele, 

‘deveria fixar seus olhos em Vênus, isto é, em humanitas. Porque humanitas é 

uma ninfa de excelente beleza vinda do céu, e mais amada que as demais por 

Deus. Sua alma e mente são amor e caridade, seus olhos, dignidade e 

magnanimidade, suas mãos, generosidade e magnanimidade, e seus pés, 

generosidade e modéstia. O conjunto, então, é temperança e honestidade, graça e 

esplendor (CLARK, 1984, p. 97 – negritos meus). 

De acordo com Gombrich, a Vênus foi um símbolo “ambivalente” também durante o 

Renascimento. 

Os humanistas estavam familiarizados com seu papel convencional, não menos do 

que com os significados mais esotéricos a ela atribuídos nos diálogos de Platão, que 

falam de duas Vênus, ou no poema de Lucrécio, que trata de encarnação da força 

geradora. Até na alma popular, Vênus desempenha um papel duplo. Como planeta, 

governava as festividades, a primavera, o amor e as festas [...] Ao mesmo tempo, 

seguia sendo a figura alegórica da poesia cavalheiresca, habitante dos jardins 

simbólicos e com os pergolados dos romances (GOMBRICH, 1986, p. 71). 

                                                           
9
De acordo com o Dicionário de Artes, Eufonias são combinações agradáveis de sons, o oposto de cacofonia.   
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Gombrich destaca o fato que, para entender as mitologias de Botticelli, por exemplo, não 

basta perguntar-se “O que a Vênus significava para o Renascimento?” mas sim, “O que a 

Vênus significava para o mecenas de Botticelli, no momento em que o quadro foi pintado?”  

(GOMBRICH, 1986, p. 72). Na sequência,o autor menciona a mesma carta – já citada acima 

por Clark (1984) – de Marsilio Ficino a Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, primo de 

Lorenzo, il Magnifico, e que responde, precisamente, ao questionamento sobre o sentido da 

Vênus, na Primavera, para o mecenas neste momento. No decorrer da carta, lê-se o seguinte: 

Talvez se pergunte se não será isto pedir demais: muito é, na verdade, mas sem 

dúvida, meu inteligente Lorenzo, dedica-se à tarefa com entusiasmo, pois aquele que 

te fez é maior que os céus e tú também serás maior que os céus, enquanto estiver 

decidido a encará-los de frente. Não temos que buscar estas coisas fora de nós 

mesmos, pois todos os céus estão em nosso interior e a veemente energia que 

carregamos dentro atesta nossa origem celestial.  

Em primeiro lugar, a Lua: que outra coisa pode significar em nós, mais que o 

contínuo movimento da alma e do corpo? Marte representa a velocidade; Saturno, a 

lentidão; o Sol, Deus; Júpiter, a lei; Mercúrio, a razão, e Vênus, a humanidade 

[Humanitas]. [...] Por último, deves colocar seus olhos na mesma Vênus, quer 

dizer, na Humanidade [Humanitas[. Que isto nos sirva de exortação e 

recordação: nada grande possuímos nesta terra sem possuir aos próprios homens, de 

cujo amparo nascem todas as coisas terrenas. Aos homens, não se pode prender com 

outra isca do que a da Humanidade [Humanitas]. Tens pois cuidado, não a 

deprecies pensando que Humanitas é de origem terrena. [...] pois a mesma 

humanidade [Humanitas] é uma ninfa de origem celeste, nascida dos céus e 

amada mais que outras pelo Deus todopoderoso (GOMBRICH, 1986, p. 73-74 – 

acréscimos do autor, negritos meus). 

A seguir, Gombrich sintetiza o conteúdo da carta e esclarece que a Vênus de Ficino surge 

como um planeta moralizado que representa uma virtude complexa: “Vênus representa a 

Humanitas que, por sua vez, engloba, o amor, a caridade, a magnanimidade, a liberalidade, a 

magnificência, a gentileza, a modéstia, o encanto e o esplendor” (GOMBRICH, 1986, p.74) e 

são muitas a correntes que confluem, e que Ficino sintetiza, para que tal definição possa ser 

expressa por meio da figura da Deusa clássica do amor.  

Ficino fala como um humanista e, pra ele, a virtude suprema a que Lorenzo deve almejar é 

Humanitas. Gombrich complementa, dizendo que “nesta palavra [Ficino] evoca o ideal 

ciceroniano de refinamento e cultura, a virtude com a qual os mercadores florentinos 

igualavam ou superavam as convenções da cavalaria cortês” (GOMBRICH, 1986, p. 74 – 

acréscimo meu). Para o autor do Comentário sobre O Banquete, o princípio moral 

representado por Vênus, chamemo-lo cultura, ou cortesia, Beleza ou Humanidade, era o 

mais adequado para conduzir um jovem às esferas superiores (GOMBRICH, 1986). 
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Wind (1972) também fornece uma explicação para o papel que os neoplatônicos atribuíram à 

Vênus em sua filosofia que, em sua opinião, é fundamental para entender o “tom” da 

representação da figura central de A Primavera, de Botticelli.  

[...] a generosidade outorgada pelos deuses aos seres inferiores foi concebida pelos 

neoplatônicos como uma espécie de fluxo [emanatio] que produzia um 

arrebatamento vivificante ou conversão, [chamado por Ficino conversio, rapito o 

vivificato] a partir do qual os seres inferiores eram levados de novo ao céu, e se 

uniam aos deuses [rematio]. [...] era possível reconhecer nesta série o modelo divino 

do que Sêneca definiu como o círculo da Graça: dar, aceitar e devolver (WIND, 

1972,p. 47 – acréscimos do autor). 

Sobre este papel de “doadores” de dons divinos aos homens, desempenhado pelos deuses, e 

sobre o intercâmbio realizado entre eles, Wind cita Ficino:  

[...] se considerarmos também que toda comunhão entre deuses e mortais estava 

estabelecida, segundo Platão, graças à mediação de Amor torna-se claro porque, nos 

sistemas de Ficino e Pico, o panteão grego inteiro começou a girar em torno de 

Vênus e do Amor. Todos os componentes da esplêndida máquina [machinae 

membra] escreveu Ficino, ‘estão ligados uns aos outros por uma espécie de caridade 

mútua, de tal maneira que pode dizer-se, com justiça, que o amor é nó e vínculo 

permanente do universo’. [...] Embora Vênus tenha permanecido apenas mais uma 

deidade, e como tal, outorgava apenas os dons que lhe eram próprios, ela definia, 

por assim dizer, o sistema universal do intercâmbio mediante o qual circulavam, 

generosamente, os dons divinos (FICINO apud WIND, 1972, p. 47 – acréscimo do 

autor) 

 

2.6 As duas Vênus e os dois amores 

A ideia do amor é, de fato, o eixo do sistema filosófico de Ficino. O amor é a força 

motriz que leva Deus a infundir sua essência no mundo e que, inversamente, faz 

com que suas criaturas busquem a reunião com ele. De acordo com Ficino, amor é 

apenas mais um nome para aquela corrente auto-reversora [circuitus spiritualis] que 

leva de Deus para o mundo, e do mundo para Deus. O indivíduo amoroso se insere 

neste circuito místico (PANOFSKY, 1972a, p. 141 – acréscimo do autor). 

O amor é sempre um desejo (uma aspiração), mas nem todo desejo é amor. Quando 

desconectado de forças cognitivas, o desejo torna-se apenas um impulso instintivo, uma força 

cega (PANOFSKY, 1972a). 

Somente quando o desejo, direcionado por uma virtude cognitiva, torna-se 

consciente de sua meta suprema, merece o nome de Amor. Sendo esta meta 

suprema, a bondade divina que se manifesta por meio da beleza, o amor tem que ser 

definido como ‘um desejo para a fruição da beleza’, ou simplesmente ‘desiderio di 

bellezza’. Esta beleza, nós nos lembramos, está espalhada por todo o universo; mas 

ela existe principalmente em duas formas, que são simbolizadas pelas ‘Duas 

Vênus’[ou as Vênus Gêmeas, como são frequentemente chamadas pelos 

Neoplatônicos] discutidas no Simpósio de Platão: A Vênus Coelestis, ou seja, a 

Vênus celeste, que é filha de Urano e não tem mãe, o que significa que ela pertence 

a uma esfera totalmente imaterial, uma vez que a palavra [mãe] estava associada 

com a palavra matéria. Ela habita a mais alta zona supracelestial do universo. 

i.e.zona da Mente Cósmica, e a beleza simbolizada por ela é o esplendor primordial 
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e universal da divindade. Ela pode então ser comparada à Caritas, a mediadora entre 

a mente humana e Deus.  

A outra Vênus, a Vênus Vulgaris, é a filha de Zeus-Júpiter e Dione-Juno. Ela habita 

a zona entre a Mente Cósmia e o mundo sublunar, que é a morada da Alma 

Cósmica. [não é, de fato, inteiramente correto traduzir seu nome por “Venus 

Terrestre”, ela deveria ser chamada Vênus Natural]. A beleza simbolizada por ela é, 

portanto, uma imagem particularizada da beleza primordial, não mais divorciada, 

mas materializada no mundo corpóreo. Enquanto a Venus celeste é pura inteligencia, 

esta outra Vênus é a vis generandi que, a exemplo da Vênus Genetrix de Lucrécio, 

concede vida e forma às coisas na natureza e desta forma, torna a beleza inteligível 

acessível à nossa percepção e imaginação (PANOFSKY, 1972a, p. 141-142 – 

acréscimos do autor, negritos meus). 

Cada Vênus é acompanhada por um Amor correspondente: à Vênus celeste, corresponde o 

amor celeste, ou amor divinus. Possui a mais alta faculdade do Homem, correspondente à 

mente e ao intelecto, estimula à contemplação do esplendor inteligível da beleza divina. À 

Vênus natural, corresponde o amor vulgaris, responsável pelas faculdades intermediárias, no 

Homem correspondentes à imaginação e à percepção sensorial. Impele o homem a recriar a 

aparência da beleza divina no mundo material (PANOFSKY, 1972a). Para Ficino, ambas as 

Vênus e ambos os amores são ‘honrados e dignos de admiração’, uma vez que perseguem, 

cada um a sua maneira, a criação da beleza. O Humanista adverte, porém: 

[...] ‘que nenhum valor pode ser ligado à mera luxúria que se rebaixa da esfera da 

visão à do toque e que esta manifestação não deve nem mesmo receber o nome de 

amor por parte dos platonistas que respeitam a si mesmos’ (FICINO apud 

PANOFSKY, 1972a ,p.144). 

Fica claro que a beleza, para Ficino, não está ligada a aspectos sensíveis, mas principalmente 

a uma noção intelectual e independente de expressão material. A consequência desta 

afirmação é que a beleza também pode ser reconhecida em duas dimensões diferentes: uma 

terrena e outra divina (BRENDEL, 1946). Considerando isso, a apreensão da beleza 

envolveria, além de sensações, intuições, e nem todos os sentidos estariam “aptos” a 

desempenhar esta tarefa. Para Ficino, apenas os olhos e os ouvidos poderiam proporcionar 

experiências nas quais as ações da mente e dos sentidos estariam tão alinhadas. Comparada a 

esta experiência tão específica, os demais sentidos seriam secundários, embora ainda 

necessários para a percepção de sensações prazerosas ou dolorosas (BRENDEL, 1946). 

Para Ficino, ambas as Vênus e ambos amores são ‘honráveis’, o que há, na opinião ele, é uma 

diferença de “valor” entre a forma “contemplativa”, que ascende do visível e particular, para o 

inteligível e universal, e a forma “ativa” do amor, a qual encontra satisfação na esfera visual 

(BRENDEL, 1946).  

De acordo com Panofsky, Ficino defendia que: 
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[...] ‘aquele que se satisfaz com a beleza visível, permanece no domínio do ‘amor 

humano’. Aquele, porém, que for insensível à beleza visível, ou pior, que se deixar 

resvalar aos prazeres sensíveis, após ter logrado atingir o estágio de contemplação, 

cairá ao nível do ‘amor bestial’ [amor ferinus] uma manifestação doentia; uma 

forma de loucura (FICINO apud PANOFSKY, 1972a, p.144 – acréscimo do autor). 

 

2.7 Autores escolhidos para a síntese de análises sobre o Nascimento de Vênus 

A Primavera e o Nascimento de Vênus (Figura 10) ressurgiram do esquecimento em 1815, 

quando foram expostas na Galeria dos Ofícios, em Florença, em consequência do interesse 

renovado pelas pinturas que Botticelli realizou na Capela Sistina. Em 1836, Alexis-Francis 

Rio publicou La poèsie chretiènne, um livro que fazia elogios aos afrescos na Capela, e que 

foi traduzido para o inglês em 1854, despertando a atenção do escritor e crítico de arte John 

Ruskin e estimulando uma revisão na avaliação da obra de Botticelli, que fez com que seus 

arcaísmos e a melancolia de suas madonas não fossem mais considerados defeitos 

(KERMODE, 2011).  

“‘Ajustado’ a uma tradição histórica mais tardia [...] ele [Botticelli] logo se juntaria à lista dos 

artistas que tinham uma relevância especial para o mundo moderno” (KERMODE, 2011, p. 4 

– aspas minhas, acréscimo meu). Em 1870, Walter Pater (1888) publicou um ensaio sobre 

Botticelli que coincidiu com – ou estimulou –a “moda” em torno do artista. Reestabelecido 

em uma posição de destaque, Botticelli não perderia mais seu posto na história da arte. Nesta 

época, dois estudiosos com perfis e interesses distintos dedicariam-se ao estudo das obras do 

artista: Herbert Horne e Aby Warburg (KERMODE, 2011).   

Horne não tinha uma educação formal em artes, embora tivesse adquirido cedo grande 

conhecimento sobre várias delas. Foi pintor, encadernador, arquiteto e designer, além de uma 

autoridade no que se refere a mobiliário e instrumentos musicais antigos. Em 1912 mudou-se 

para Florença onde escreveu um longo livro sobre Botticelli, que resistiu ao teste do tempo e 

até hoje é uma importante fonte biográfica sobre o artista (KERMODE, 2011). Seu foco no 

estudo da obra de Botticelli é a compilação de uma vasta documentação a partir da qual ele 

revela detalhes sobre as encomendas levando em conta, principalmente, declarações de 

impostos e recibos. Não se ocupa muito com possíveis interpretações simbólicas ou 

filosóficas. Restringe-se a identificar ou sugerir possíveis fontes textuais para os programas 

iconográficos (HORNE, s.d.). 
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Aby Warburg, nascido em 1866, era dois anos mais novo que Horne e também cresceu 

durante a época em que Botticelli estava sendo “redescoberto”. O foco da pesquisa de 

Warburg estava na sobrevivência do antigo, mas não à maneira de Winklemann, que pensava 

na influência clássica como calma e idealizada, mas como uma memória apreendida e posta a 

serviço dos homens (KERMODE, 2011). Em 1893, Warburg defendeu sua tese sobre A 

Primavera e o Nascimento de Vênus, na Universidade de Estrasburgo (FERNANDES, 2017). 

A pergunta que norteou esta tese foi: “Como Botticelli e seus comitentes imaginaram o 

antigo?” (KERMODE, 2011, p. 21) 

Fernandes responde esta pergunta explicando que Warburg: 

[...] construiu uma ligação entre o universo psicológico de artistas e comintentes no 

ambiente florentino em torno das obras em questão [na década de 80 do século 

XIX], estabelecendo um entrelaçamento da arte florentina com o universo cultural, 

utilizando-se de documentos artísticos e não artísticos.  

[...] 

Nesse sentido, observou a circulação do modelo dos “acessórios em movimento” em 

palavra e em imagem para representarcenas mitológicas na cultura figurativa e na 

literatura italiana (FERNANDES, 2017, p. 80-81). 

Warburg obteve as respostas especialmente no que diz respeito às fontes literárias das pinturas 

e, embora haja outras interpretações e propostas de origem para os programas iconográficos, a 

sua permanece a mais citada e endossada (KERMODE, 2011), tendo sido posteriormente 

aprofundada em diversos sentidos por continuadores de seus estudos como Ernst Gombrich e 

Edgar Wind.  

A síntese de análises sobre o Nascimento de Vênus apresentada a seguir reproduz trechos dos 

autores citados acima, complementados por outros mais recentes.  Erwin Panofsky (1972a; 

1972b), Ernst Gombrich (1986) e Edgar Wind (1972) foram muito ligados ao Instituto 

Warburg, tornando-se, apesar das diferentes direções que cada autor adotou, posteriormente, 

em suas pesquisas, “continuadores” do pesquisador alemão. Seus textos sobre “O Nascimento 

de Vênus” retomam a análise inicial de Warburg, estendendo-a em direções distintas, porém 

complementares.  

Erwin Panofsky (1972b) não se aprofunda muito no Nascimento de Vênus, concentrando-se 

mais sobre A Primavera. Acredita que depois do artigo publicado por Warburg, em 1893, é 

difícil duvidar que a Vênus seja a personagem principal, tanto da pintura onde surge do mar, 

quanto da Primavera. 
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Ernst Gombrich (1986) concentra sua análise na identificação das fontes textuais, e na 

valorização da adoção dos modelos iconográficos religiosos para as representações das 

mitologias de Botticelli. Sua abordagem sobre o significado simbólico, embora presente e 

relevante no conjunto do texto, émenos profunda e filosófica do que a de Edgar Wind. 

Edgar Wind (1972) concentra toda a sua análise sobre os aspectos simbólicos da pintura, 

procurando nos textos e cartas de autores neoplatônicos, possíveis respostas para os elementos 

reproduzidos na imagem. Parte da análise feita por Gombrich (1986) e propõe-se a 

complementá-la, uma vez que considera que o historiador vienense não abordou aspectos 

decisivos como a presença das tríades, fundamentais para o pensamento neoplatônico e, 

segundo Wind, uma chave significativa para decodificar o sentido mais profundo, tanto da 

Primavra, quanto do Nascimento de Vênus. 

A análise de Kenneth Clark reproduzida na síntese a seguir foi extraída de seu ensaio: O nú. 

Um estudo sobre o ideal na arte (1984), no qual o autor deteve-se, longamente, sobre a 

iconografia da Afrodite e da Vênus, especialmente no que diz respeito à representação da sua 

nudez.  

A análise de Georges Didi-Huberman em La Venus Rajada (2005) consiste, em vários 

momentos, em uma resposta às opiniões de Clark, as quais o autor cita e comenta diretamente. 

Na síntese a seguir, foram privilegiadas as menções aos aspectos formais, dos recursos 

pictóricos usados por Botticelli na representação da nudez da Vênus, e seus possíveis efeitos 

na construção da iconografia, conforme comentados pelo autor, uma vez que sua análise, em 

si, – uma crítica sobre a nudez na arte a partir de conceitos de Freud, Bataille e Sade – , foge 

do escopo deste trabalho.   

A análise de Argan (1989) concentra-se sobre os aspectos formais da pintura de Botticelli, aos 

quais ele relaciona um provável desejo de expressar um conteúdo simbólico, relacionado à 

filosofia neoplatônica. Argan dedica a isso uma grande parte de seu texto sobre o artista, sob o 

título “A Poética de Botticelli”. Na opinião do autor, Botticelli teve a intenção de: “[...] com a 

sua pintura, colocar em prática uma filosofia, realizar uma estética, uma ideia abstrata do 

‘belo”(ARGAN, 1989, p. 11).  

Quando Warburg demonstrou, quase inequivocamente, que a referência textual para o 

Nascimento de Vênus estava na Giostra de Poliziano, e complementou esta informação com 

um adendo dizendo que “A primeira tradução de Marsilo Ficino do grego foram os Cantos de 
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Homero; [os quais] ele [...] cantou à antiga, acompanhado pelo alaúde” (WARBURG, 2013b, 

p. 67 – acréscimo meu, com adaptações) forneceu, intencionalmente ou não, um caminho para 

a continuidade das investigações sobre a pintura e seu sentido mais profundo a partir dos 

textos e cartas relacionados, tanto às traduções de Marsilio Ficino, quanto às suas 

comunicações com tutelados e seus instrutores. 

A possibilidade da análise das mitologias de Botticelli a partir da filosofia neoplatônica 

suscita permanentes e intensos debates. Por muitos anos, a relação entre as artes visuais e a 

filosofia neoplatônica de Florença, vem sendo, por um lado, amplamente confirmada, 

desenvolvida e aprofundada e, por outro, duramente questionada, desmentida e rechaçada 

(AMES-LEWIS, 2012). Francis Ames-Lewis (2012), por exemplo, em um artigo intitulado 

Neoplatonism and the visual arts at the time of Masrilio Ficino, publicado em um compêndio 

que analisa vários aspectos do legado de Ficino (Marsilio Ficino, his theology, his 

Philosophy, his legacy) apresenta razões distintas para rechaçar as análises neoplatônicas. 

Entre os motivos das divergências estão o fato de, na opinião dele, as ideias filosóficas de 

Ficino serem extremamente abstratas e de difícil tradução em termos visuais, o que as 

inviabilizaria como “fonte de inspiração”. Uma opinião que parece contrastar com textos 

deixados pelo próprio Ficino, onde recomenda, explicitamente, o uso de imagens para facilitar 

a apreensão e a memorização de conceitos abstratos. Um exemplo disso é a carta a Bernardo 

Bembo reproduzida por Gombrich (1986) e já comentada neste trabalho. 

Sobre a possibilidade de as ideias de Ficino terem chegado a Botticelli, por Poliziano, como 

vários outros autores defendem, a opinião de Ames-Lewis oscila: às vezes aproxima-se de 

uma confirmação mas, na sequência, o autor muda de direção e rechaça: diz que a pintura de 

Botticelli está mais de acordo com “a cultura poética Petrarquista do ciclo de Lorenzo, il 

Magnifico” e que consiste em: 

[...] uma visualização idealizada do amor cortês característico da corte de Lorenzo, il 

Magnifico acrescentando que este ideal cortês é celebrado nas poesias de Angelo 

Poliziano, o qual manifestamente está por trás de alguns detalhes específicos da 

pintura, e nas [poesias] do próprio Lorenzo (AMES-LEWIS, 2002, p. 329). 

Imediatamente, o próprio autor acrescenta (parecendo desmetir-se):  

[...] para ter certeza, a poesia de Poliziano mostra profunda influência das ideias 

de Marsilio Ficino, e o “Comento sopra alcuni de suoi sonetti”, de Lorenzo, 

deixam abundantemente claro que seu pensamento, e não menos sua filosofia 

do amor, foram profundamente afetados pelo neoplatonismo de Ficino. Mas na 

pintura de Botticelli, estas ideias parecem ter sido filtradas pela poesia do ciclo 

laurentino, firmemente ancorada nas tradições dos versos pastorais de Virgílio e 

Petrarca (AMES-LEWIS, 2002, p. 329-330 – negritos meus). 
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Como também já mencionado, segundo Chastel (2012;1996) e Ardura (2001), Ficino 

construiu sua argumentação sobre o amor sintetizando inúmeras correntes, inclusive traços 

estilísticos oriundos do Dolce Stil Nuovo. Consequentemente, esta referência a um estilo 

cortês e à poesia petrarquista, não impedem, necessariamente, uma associação com o 

conteúdo neoplatônico de Ficino.  

Neste momento da pesquisa, portanto, optou-se pela adoção das interpretações com base 

neoplatônica, uma vez que o “fio condutor” do trabalho consiste nas definições e descrições 

da beleza presentes no Comentário sobre o Banquete escrito por Ficino, e sua comparação 

com as adaptações e revisões propostas pelos autores que escreveram a partir dele, bem como 

as mudanças nas representações visuais decorrentes destas variações. O grande alinhamento 

entre as ideias dos autores pesquisados e a consistência que as análises reproduzidas a seguir 

adquirem, quando consideradas em conjunto – como complementares –, também foram 

determinantes para a adoção deste critério. Outro fator que corroborou a decisão foi a 

consistência das análises sobre o tema desenvolvidas por André Chastel (2012; 1996), tanto 

em Marsile Ficin et l’art – no qual o autor estuda os traços das filosofias de Ficino que 

fizeram com que ele, embora não tenha nem escrito e nem elaborado sua teoria pensando em 

questões artísticas, tenha sido tão influente sobre o estilo e o trabalho de artistas de diferentes 

escolas e por um grande espaço de tempo –, quanto em sua sequência, Arte e Humanismo em 

Florença no tempo de Lourenço o Magnífico, publicado no Brasil em 2012.  

A opção pela interpretação neoplatônica na análise do Nascimento de Vênus também está 

amparada na informação de Gombrich que “Marsilio Ficino era mentor espiritual do mecenas 

de Botticelli na época em que foi pintada ‘A Primavera’ e, em sua correspondência eram 

discutidas as ideias neoplatônicas sobre os deuses clássicos” (GOMBRICH, 1986, p. 68). 

 

2.8 Nascimento de Vênus:síntese das análises mais tradicionais da pintura  

A síntese a seguir contempla trechos das principais análises da pintura sob os pontos de vista 

da origem, das fontes textuais, da iconografia, dos aspectos estilísticos e das possíveis 

associações simbólicas. Por uma questão de clareza durante a progressão dos tópicos de 

análise, questões como datas dos ensaios, escolas/correntes ou abordagens às quais os autores 

citados possam estar ligados e objetivos específicos para as análises não foram mencionados 

novamente.  
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As ideias foram agrupadas por tópicos, a fim de demonstrar acordo, complementaridade ou 

contraste. O roteiro desta síntese tem início com o levantamento de informações sobre a 

origem da pintura; seguindo por suas fontes textuais; as possíveis fontes para a iconografia da 

deusa; os aspectos estilísticos mais específicos e portadores de significados distintivos em 

relação à representação de “outras Vênus” – tanto de Botticelli quanto de outros pintores; uma 

breve menção à construção do espaço pictórico e de como este contribui, também, para a 

transmissão do conceito pretendido; e as possíveis associações simbólicas do mito do 

Nascimento de Vênus, e da forma como foi representado pelo artista. Após passar por todas 

estas análises, será possível identificar aspectos contemplados parcialmente, ou não 

contemplados por elas, e que poderão ser encontrados e esclarecidos no Comentário sobre o 

Banquete, texto a partir do qual a pintura será analisada posteriormente. 

 

2.8.1 Origem do Nascimento de Vênus, fontes textuais e iconografia 

 

Figura 10–Nascimento de Vênus, Sandro Botticelli, c. 1485, Florença, Galeria dos Ofícios, Tempera sobre tela, 

172.5 x 278.5 cm 

De acordo com Herbert Horne (s.d.), a Primavera teria sido pintada por volta de 1478, e O 

Nascimento de Vênus, um pouco depois – não há um consenso sobre uma data exata. Segundo 

Clark (1984), entre a Primavera e o Nascimento de Vênus, Botticelli passou uma temporada 
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em Roma, trabalhando nos afrescos para a Capela Sistina. Lá as antiguidades – que em 

Florença tinham exposição restrita a algumas coleções – estavam por toda parte. Nenhum 

princípio de escavação para uma nova construção podia ser feito sem que novos fragmentos 

de um “mundo ideal” fossem descobertos. Na opinião do autor, este período em Roma fez 

com que Botticelli se familiarizasse melhor com o “espírito grego” e conseguisse vislumbrar 

uma Vênus diferente da sacerdotisa gentil da Primavera – embora não menos ideal. 

As primeiras menções ao Nascimento de Vênus aparecem na primeira edição das Vidas de 

Vasari, que diz que, em Castello, havia duas pinturas da Vênus, uma delas, representando o 

Nascimento de Vênus. 

Horne (s.d.) escreve que: 

[...] há evidências [...] que as pinturas ‘Primavera’ e ‘Nascimento de Vênus’ nunca 

estiveram na posse de Lorenzo, il Magnifico, e que elas já estavam na Villa de 

Castello antes de 1526. Quando Pietro de’ Medici fugiu de Florença, em 1494, as 

obras de arte, a mobília e as coisas da casa que tinham sido herdadas de seu pai 

Lorenzo, foram confiscadas e vendidas para outros da signoria; mas Lorenzo e 

Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici, que tinham se juntado ao partido popular, 

tiveram permissão para continuar usufruindo da propriedade. Desde a época em que 

Castello foi ocupada pelos filhos de Pierfrancesco [...] a villa e suas obras de arte 

permaneceram sem alterações (HORNE, s.d. p. 50). 

A partir disso, o autor conclui que tanto a Primavera, quando o Nascimento de Vênus foram 

pintadas sob a solicitação de Lorenzo de Pierfrancesco para a decoração da Villa de Castello. 

Clark escreveu que: 

Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici pediu a ele [Botticelli] que pintasse um tema 

ilustrando as linhas da Giostra, famoso poema de Poliziano no qual ele descreve a 

deusa emergindo do mar, Botticelli tinha aperfeiçoado em sua mente uma clara 

imagem do corpo nu (CLARK, 1984, p. 101 – acréscimo meu). 

De acordo com Grömling e Lingesleben,no entanto, O Nascimento de Vênus nunca apareceu 

no inventário das propriedades da Villa de Castello, e é muito provável que ela tenha sido 

encomendada para uma propriedade localizada no campo. Respaldam esta opinião pelo fato 

da pintura ter sido feita em tela, 

[...] um meio frequentemente escolhido para pinturas destinadas à decoração de 

casas de campo, uma vez que a tela era mais barata e mais fácil de transportar do 

que os painéis de madeira. Como ainda acontece hoje em dia, a função principal da 

casa no campo era fornecer a seus proprietários um local agradável onde pudessem 

relaxar; elas não tinham a mesma função dos palácios da cidade, cujas mobílias e 

adornos valiosos constituíam uma declaração de poder (GRÖMLING; 

LINGESLEBEN, 2007, p. 66-67). 



 

78 
 

Horne confirma essa informação sobre o suporte, dizendo que o Nascimento de Vênus foi 

pintado em tela, “a partir de dois pedaços costurados no comprimento” (HORNE, s.d., p.148) 

e Andrade explica ainda que o Nascimento de Vênus é “[...] o primeiro exemplo de pintura 

sobre tela em grandes dimensões na Toscana (172,5cm x 278,5 cm)” (ANDRADE, 2009, p. 

49). 

Panofsky (1972b) baseia-se na descrição de Vasari, que disse ter visto as duas juntas na Villa 

de Castello, citando também o fato de ambas terem sido encomendadas para Lorenzo di 

Pierfrancesco de’ Medici. Defende que A Primavera e o Nascimento de Vênus seriam um 

conjunto e teriam uma ligação cuja temática estabeleceria as duas como distintas das demais 

mitologias de Botticelli: “[...] mesmo que não fossem vistas como um par, no sentido técnico 

do termo, elas deveriam ser vistas pelo menos como inter-relacionadas, como composições 

que precisam ser vistas e interpretadas como um par” (PANOFSKY, 1972b, p. 197), uma 

opinião compartilhada também por Argan (1989). 

Sobre as fontes textuais: há uma concordância, entre todos os autores pesquisados, em torno 

da Stanze per laGiostra, de Poliziano e, indiretamente, dos Hinos Homéricos à Afrodite, 

especialmente o segundo. Warburg fez sua análise tanto do Nascimento de Vênus quando da 

Primavera na “[...] tentativa de comparar os famosos quadros [...] com as representações 

correspondentes nas literaturas poéticas e na teoria da arte da época, a fim de expor o que 

interessava aos artistas do Quattrocento na Antiguidade” (WARBURG, 2013, p. 3). A 

literatura crítica mais recente, na época em que Warburg escreveu seus artigos (1893, de 

acordo com a edição de 2013), era a de Julius Meyer, que escrevendo sobre o Hino Homérico 

comentou: 

É muito provável que Botticelli conhecesse a descrição antiga do nascimento de 

Vênus no segundo canto de Homero à Afrodite e a tenha usado como inspiração 

para sua obra. Os cantos homéricos haviam sido impressos e publicados já em 1488 

a partir de um manuscrito florentino. Podemos supor, portanto, que os círculos 

humanistas de Florença, e especialmente Lorenzo, que tinha uma educação clássica, 

conhecessem seu conteúdo já há algum tempo (MEYER apud WARBURG, 12013, 

p. 5).  

A outra fonte citada por Warburg é Gaspary, que menciona a Giostra de Poliziano. As duas 

menções apontam, então, para uma fonte comum, uma vez que a descrição de Poliziano do 

Nascimento de Vênus também se apoia no segundo canto de Homero à Afrodite. Para 

Warburg (2013), esta possibilidade (de Poliziano ter fornecido o programa iconográfico a 

Botticelli) transforma-se em certeza quando constata que pintor e poeta desviaram-se do canto 

de Homero nos mesmos pontos. No poema de Poliziano, o relevo que descreve o Nascimento 
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de Vênus faz parte de uma série de relevos afixados às duas fileiras de pilares do portão do 

Palácio de Vênus, como “[...] obras primas do próprio Vulcano emolduradas por um 

ornamento de folhas de acanto, flores e pássaros” (POLIZIANO, Stanze per la Giostra, apud 

WARBURG, 12013, p. 6). A primeira sequência de relevos apresenta alegorias cosmogônicas 

e encerra-se com o Nascimento de Vênus. A segunda série representa o poder da deusa. O 

Nascimento e a chegada da Deusa à terra firme são descritas nas rimas de número 99 à 103. 

Na rima 99 lê-se: 

No tempestuoso Mar Egeu Vê-se acolhido 

O membro genital no ventre de Tétis 

Que, sob os diversos giros dos planetas, 

Vaga pelas ondas envolto em espuma branca. 

Nascida ali, com graça e alegria, 

Uma donzela com rosto não humano, 

Avança – e o céu se deleita –  

Sobre uma concha guiada pelos ventos 

(POLIZIANO, Stanze per la Giostra, apud WARBURG, 2013, p. 7). 

 

Na rima de nº 100, na 6ª linha, aparece uma referência ao vento encrespando-lhe os cabelos e, 

na 7ª e 8ª linhas, há referência a um rosto que “[...] não é igual nem distinto, como costuma 

ser quando se tratam de irmãs [...]” (POLIZIANO, Stanze per la Giostra, apud WARBURG, 

2013, p. 7). Na rima nº 101 lê-se: 

Poderias jurar que a deusa saíra do mar, 

Segurando com a destra o seu cabelo, 

E, com a esquerda, cobrindo seu doce seio; 

E sob seu passo sacro e divino, 

A praia se revestira de grama e muitas flores, 

E com seu semblante alegre e singular,  

Foi acolhida pelas três ninfas em seu grupo 

E por elas coberta por um manto de estrelas  

(POLIZIANO, Stanze per la Giostra, apud WARBURG, 2013, p. 7). 

 

Na sequência, o autor apresenta o canto Homérico de número VI para comparação: 

Decantar-te-ei, Afrodite casta e formosa, 

Coroada com guirlanda de ouro, que domina os pináculos do Chipre, 

Ilha banhada pelo mar, para onde o sopro crescente de Zéfiro 

A levou na onda do murmurante mar, envolta em espuma branca; 

E as horas, com diademas de ouro a receberam com alegria 

E a vestiram com roupas divinas e a deitaram na santa testa 

A guirlanda mestriosamente tecida e então adornaram 

Suas orelhas com preciosas joias floridas de bronze e ouro enaltecido. 

Mas seu pescoço encantador e seu seio alvejante adornaram  

Com um cordão de joias áureas que próprias Horas, 

Coroadas com ouro, engenharam com artifício quando foram  

Para a dança graciosa dos deuses e ao palácio paternal. 
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(HOMERO, à Afrodite, apud WARBURG, 2013, p.8)
10

. 

Warburg comenta que as contribuições de Poliziano estão mais relacionadas ao acabamento 

dos detalhes e dos acessórios: “O poeta se detém na descrição exata para, através da ficção de 

uma representação fiel e minuciosa, tornar plausível a surpreendente verdade natural das 

obras-primas descritas” (WARBURG, 2013, p. 8). Em seguida, destaca pontos nos quais 

Botticelli desvia-se da descrição de Poliziano, começando pela mão que a Vênus usa para 

cobrir o seio e segurar os cabelos. Poliziano escreve que ela esconde os seios com a esquerda 

e Botticelli a pinta escondendo os seios com a direita; e Poliziano escreve que ela segura os 

cabelos com a direita e Botticelli pinta segurando os cabelos com a esquerda (WARBURG, 

2013). Panofsky (1972b) concorda que a fonte principal tenha sido a Stanze per la Giostra de 

Poliziano, mas soma a estas referências reminiscências clássicas que iam desde os Hinos 

Homéricos, a Ovídio, Horácio, Tíbulo e, sobretudo, Lucrécio. Ressaltou que a única diferença 

entre o texto de Poliziano e a pintura é o número das ‘Horas’. 

Horne acrescenta à informação de Warburg sobre a Stanze per la Giostra que acredita que, 

por meio da descrição do Nascimento de Vênus, Poliziano pretendesse descrever uma pintura 

perdida da Vênus Anadiomene, de Apeles. Para justificar tal opinião, o autor cita uma carta de 

Poliziano para Antonio Urcèo Codro, datada de 1494 – quase vinte anos depois que as Stanze 

foram iniciadas e abandonadas:  

[...] ‘leia primeiramente, então’, ele diz, ‘o que eu compus imitando de não poucos 

autores antigos sobre a Vênus de Apeles, a qual nosso Plínio chamou Anadiomene, e 

descreveu elogiosamente’ ele diz, ‘em alguns versos gregos, pelos quais ainda pode 

ser representada’ (POLIZIANO apud HORNE, s.d.,p.150).  

Gombrich (1986) parece concordar com a intenção da menção à Vênus Anadiomene e 

comenta que a fama da Afrodite Anadiomene, de Apeles e a écfrase presente na Giostra de 

Poliziano podem explicar praticamente todos os elementos da pintura. Acrescenta que esta 

“recompilação” de motivos vindosde várias fontes pode nos parecer estranha, mas não o era 

para os artistas do Renascimento. Wind concorda com a fonte em Poliziano e também faz 

referência à Vênus perdida de Apeles. Para ele, o programa iconográfico para o Nascimento 

de Vênus teria sido: 

[...] preparado para Botticelli pela maestria de Policiano, ao descrever 

ostensivamente um movimento plástico, ao mesmo tempo em que o dissolvia, 

efetivamente, em uma série de episódios. Ambos, pintor e poeta queriam captar 

                                                           
10

 Uma nova tradução do segundo canto Homérico à Afrodite foi incluída nesta seção a fim de apresentar, no 

trecho referente às análises de Warburg, a mesma tradução trazida na edição brasileira de A Renovação da 

Antiguidade Pagã, da Editora Contraponto, publicada em 2013. 
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novamente o espírito da perdida Vênus Anadiomene de Apeles, que era conhecida 

por descrições antigas (WIND, 1972, p. 136). 

Sobre a referência textual e sua relação direta com a proposição de um “repertório 

iconográfico” da Vênus, Chastel escreveu: 

[...] Os painéis das portas e as esculturas do castelo de sonho constituem uma 

espécie e repertório iconográfico de Vênus. O tema de Afrodite Anadiomena, 

colocado aqui em memória de Apuleio, foi retomado por Botticelli. Na Primavera, 

esse artista evocou o reino da Deusa com igual autoridade, e a arte menos prolixa 

que Poliziano. Há, sem dúvida, uma continuidade de inspiração entre o discurso 

poético de Poliziano, a arte delicada de Botticelli e as páginas de Ficino sobre o 

amor: ela envolve, em primeiro lugar, uma certa estreiteza imaginativa, uma 

estilização da visão, que se esmera em motivos simples, elegantes, luminosos e sem 

peso. A evocação adquire assim uma clareza de emblema, que confirma o valor de 

símbolo intelectual: o reino de Vênus designa a energia nativa da alma, a força que 

arrasta a natureza, a vida e o próprio espírito. É o princípio que a tudo reduz o 

humanismo e a cultura cortês de Florença, que carecia de grande ilustração. Mas em 

torno da visão beatífica gravitavam algumas imagens em que não é menos evidente 

a marca desta nova cultura. (CHASTEL, 2012, p. 355). 

Argan (1989) concorda que a questão da fonte literária tenha sido satisfatoriamente 

esclarecida com a ligação com as Stanze de Poliziano – e indiretamente com os hinos 

homéricos – as referências, no entanto, ainda não seriam suficientes para explicar o sentido 

profundo do quadro. Também menciona um possível desejo de Botticelli, a partir da écfrase 

de Poliziano,de “[...] retomar o tema da Vênus Anadiomene de Apeles, o pintor que a tradição 

indica como supremo mestre da linha” (ARGAN, 1989, p. 93). A “confusão” entre as 

figurações da Vênus Anadiomene e do Nascimento de Vênus pode ser explicada, de acordo 

com Clark, pelo fato que: 

O texto de Poliziano foi quase todo extraído diretamente do Hino Homérico, e a 

mesma passagem parece ter inspirado a figuração da Afrodite Anadiomene, feita por 

Apeles e mencionada por Plínio (CLARK, 1984, p. 101). 

Sobre a descrição da Vênus Anadiomene, Horne comenta também um trecho que trata do 

gesto de tirar a água dos cabelos e segue dizendo que em nenhuma parte destes textos antigos 

aparece a menção a uma das mãos “cobrindo a virilha”, como Poliziano teria mencionado no 

texto da carta. O autor continua explicando que é: 

[...] pouco provável que esta Vênus estivesse nesta posição, uma vez que se supõe, 

geralmente, que a parte de baixo da figura estivesse ainda sob a água. Todas as obras 

de arte remanescentes que parecem ser derivadas da pintura de Apeles, mostram as 

duas mãos torcendo os cabelos (HORNE, s.d., p. 150). 

Horne (s.d.) cita uma iconografia comum nas estátuas da Vênus, que a representa com as 

pernas cobertas por um tecido drapeado e as mãos praticamente na pose de Vênus de Medici: 

uma deixando entrever o seio por trás do cabelo e a outra cobrindo a virilha. Cópias desta 
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estátua existiam, com certeza, durante a Idade Média, e Poliziano poderia, perfeitamente, estar 

familiarizado com a pose vista em algum mármore e, assim, pode ter sido induzido a erro, 

achando que esta Vênus (na pose que se aproxima à da Vênus Pudica, de Praxíteles) era a 

Vênus Anadiomene de Apeles. 

Sobre a associação com a Vênus de Medici, Didi-Huberman discorda por acreditar que trata-

se de “uma inexatidão arqueológica”, uma vez que a escultura só aparece nos inventários das 

coleções dos Medici, em 1598. Por outro lado, menciona que a Vênus de Medici não era senão 

o mais célebre avatar de uma série, uma Vênus pudica, cujas características eram muito bem 

conhecidas pelos homens do Quatrocentos. Um modelo mais viável teria sido, na opinião de 

Clark (1984) a Vênus Capitolina, muito mais de acordo com a figuração de Botticelli e na 

qual: 

O peso foi transferido de uma perna (a direita, na Cnidia), para a outra (a esquerda, 

na Capitolina), mas está distribuído mais igualmente, de forma que os eixos do 

corpo parecem quase paralelos [...] o braço do lado ‘livre’, ao invés de segurando 

um tecido drapeado, está dobrado sobre o corpo, logo abaixo dos seios [...] esta pose 

ficou conhecida na história como a da “Vênus pudica”, a Vênus da modéstia e, 

embora a Vênus Capitolínea seja mais realista, em termos “carnais”, do que a 

Cnidia, e a ação de sua mão direita não faça nada para esconder seus belos seios, 

uma análise formal mostra que o título se justifica. [...] este foi o “design” da Vênus 

que teve maior sobrevivência (CLARK, 1984, p. 85-86). 

Botticelli representa “sua Vênus de Apeles” com uma mão sobre o seio, e a outra usando as 

tranças de cabelo para cobrir a virilha. Horne (s.d.) apresenta duas explicações para a pose:  

A primeira parte do princípio que, em Florença, no século XV, a pose da estátua “se passava” 

pela da Vênus de Apeles, e Botticelli estaria familiarizado com ela – como já mencionado. A 

segunda, e mais provável, é que: 

[...] embora Botticelli se afaste da descrição de Poliziano em alguns aspectos menos 

significativos, é evidente que ele tinha o trecho em mente [...] Pode parecer então, 

que Botticelli inventou a pintura, a partir dos versos de Poliziano, interpretando a 

passagem enquanto concebia seu significado, ou modificando-a, conforme a 

natureza do que seu design parecia exigir. 

O poeta recupera a história como um erudito, a partir dos vestígios do mundo grego 

esvaído, confiando na alegria de uma frase, ou na beleza com a qual ele encontra 

uma imagem familiar, para o efeito de seus versos: o pintor, sempre cuidadoso com 

a tradição do naturalismo a qual, para ele, é uma parte inerente de sua arte, procura 

reelaborar o mito a partir da visão do mundo sensível ao seu redor, do que está 

presente “aqui e agora” (HORNE, s.d., p. 151). 

Didi-Huberman (2005) relembra que a pintura de Apeles havia desaparecido há muito, 

quando Plínio e Ovídio o elogiaram. Depois disso, os textos antigos foram lidos e imitados 

pelos humanistas, especialmente por Poliziano, nas Stanze. Complementa dizendo que na 
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Vênus celestial dos Neoplatônicos; o disegno; os textos antigos sobre a pintura de Apeles; o 

“tipo” da Vênus Pudica; o tema humanista da nuda Veritas: 

[...] tudo isso participou da representação Botticelliana da nudez. Mas participou de 

modo dinâmico e dialético, quer dizer, em um contexto feito de associações e 

deslocamentos, de tensões, intensidades contraditórias, de hibridações e de 

instabilidades, tal como Warburg descrevia, com toda a razão, o Renascimento, 

mesmo no que se refere a sua relação com a Antiguidade (DIDI-HUBERMAN, 

2005, p. 32). 

Para Wind, a postura da clássica Vênus pudica de Praxíteles empregada por Botticelli “[...] 

expressa a natureza dupla do amor, casto e sensual, a um só tempo” (WIND, 1972, p. 136), e 

a pintura deve ser enquadrada em um esforço de resgate arqueológico, de reviver o antigo a 

partir de descrições antigas. Na Vênus de Botticelli, o peso arqueológico é absorvido por uma 

lúcida elegância. Clark (1984) concorda. Para ele, a encomenda de Botticelli pretendia ser um 

tributo à antiguidade; toda a composição é muito mais clássica do que A Primavera. O autor 

defende que O Nascimento de Vênus é tão compacto e escultórico, que quase pode ser visto 

como um relevo. Uma ideia sobre a qual Didi-Huberman (2005) desenvolve a maior parte da 

sua análise, destacando o aspecto cinzelado, escultórico e mineral da nudez da Vênus. 

Comenta que o efeito cinzelado, obtido pelo uso da linha, o tamanho natural, e o uso de “[...] 

uma têmpera ‘magra’, extremamente fina, opaca e luminosa, pálida como uma pedra [...]” 

(DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 19) suscita no espectador a ilusão do relevo de uma estátua 

antiga, uma vez que o corpo desta Vênus: 

[...] parece ser feito de um mármore muito liso e muito frio, ao qual o artista 

acrescentou uma exuberante cabeleira dourada, um verde azulado vitrificado nos 

olhos e alguns toques de encarnação nas extremidades do corpo, nas bochechas e 

nos lábios (DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 19-20). 

 

2.8.2 Principais características estilísticas 

Giulio Carlo Argan (1989) lembra que André Chastel (2012) comparou Botticelli a Apeles e 

afirmou que o pintor florentino havia, certamente, participado da corrente helenizante que se 

estabeleceu em Florença a partir da metade do Quatrocentos. “Sandro Botticelli era o novo 

Apeles, no sentido em que Ficino representava a reencarnação de Platão” (CHASTEL apud 

ARGAN, 1989, p. 12). Ressalta, porém, que a referência a Apeles não é no sentido de uma 

citação histórica; mas no de um ideal estético. Frisa que, no que se refere a Botticelli, a 

imitação do antigo não era mais a imitação de uma forma histórica, mas sim de uma ‘ideia do 

belo’.  
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[...] a identificação da ideia do belo com um artista antigo, de quem não se 

conhecem as obras, implica, evidentemente em um pensamento de eternidade do 

belo, mas também em um estranhamento a respeito do tempo histórico [...] ‘a beleza 

da luz intelectual’ é conhecimento supremo, metafísico, portanto não pode ser meio 

ou modo de conhecimento (ARGAN, 1989, p. 12). 

É a partir deste aspecto que se fundamenta, na opinião de Argan (1989), a recusa Botticelliana 

da nova experiência estética que se configura no início do Quinhentos, uma vez que já na 

época de Botticelli e, de acordo com Argan, Alberti havia afirmado que “[...] o domínio da 

arte coincidia com o domínio do visível. A identidade arte-verdade trazia, como corolário, a 

identidade arte-forma, porque a forma é sempre a forma da realidade” (ALBERTI apud 

ARGAN, 1989, p. 16). Botticelli, diferentemente, teria tido a intenção de realizar uma estética 

a partir de uma ideia abstrata do ‘belo’” (ARGAN, 1989, p. 11), o que estabeleceu uma 

polêmica entre a: 

[...] arte como aspiração ao belo, como suprema verdade espiritual, e uma poética da 

arte como revelação, na certeza e clareza absoluta da forma, do belo que é a lei, a 

essência profunda da natureza e da história como reveladora da providência divina 

(ARGAN, 1989, p. 13). 

Para Horne (s.d.), a cor, ‘cadavérica, ou ao menos fria’, que Walter Pater (1888) identificou 

na pintura, se explica pela deterioração do aglutinante usado no preparo dos pigmentos (a 

gema de ovo), em função da vulnerabilidade da tela, que segundo este autor, não foi 

envernizada.  

A figura da Vênus [...] possui todas as mais sutis e rítmicas qualidades da linha de 

Botticelli. Na arte requintada onde as massas dos cabelos dela, atingidos pelo sopro 

dos Ventos, estão retratadas com um senso de voluptuosidade hierática [...] 

Botticelli deixa transparecer algo da capacidade de Leonardo de dar expressão [...] 

às formas fugazes das coisas mutáveis, como nuvens ou ondas. (HORNE, s.d.,p. 152 

– com adaptações).  

Já na opinião de Argan (1989), o colorido esmaecido foi uma escolha deliberada visando o 

efeito pretendido. Por meio do signo mais sóbrio, da cor “magra” e transparente, e pela 

ausência de ornamentos, a pintura parece reafirmar a essencialidade, a espiritualidade, a 

verdade nua e sem os floreios do desenho toscano. Comentando as cores e o uso da linha em 

termos técnicos e formais (e não mais simbólicos), Andrade acrescenta que: 

Botticelli empregou uma paleta suave, esmaecida, devido ao uso da tempera magra 

(com pouco aglutinante), que dispôs em camadas finas, revelando transparências. E 

recorreu ao uso de douraduras em grafismos, como já havia feito nas pinturas da 

Sistina, criando efeitos preciosos e filigranados. Ademais, ele preparou a tela com 

gesso à base de alabastro, luminoso e de textura suave (ANDRADE, 2009, p. 49). 
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Sobre o uso da linha, Argan defende que a pintura de Botticelli é feita de ritmos lineares, os 

quais são percebidos pelos olhos, que têm apenas função de passagem – os traços curvos são 

os meios pelos quais aqueles ritmos serão transmitidos a todo o nosso ser –, solicitando uma 

resposta vital e suscitando um dinamismo ascendente que cria um movimento sem fim. Estes 

contornos, enquanto ritmos lineares, criam um movimento interno no quadro, quase um 

contínuo, que impede a imagem de fixar-se de forma permanente, e situar-se em um espaço 

construído (ARGAN, 1989). 

Ao se colocar o desafio de fazer da arte a pesquisa e a atuação de um ideal 

especificamente estético, Botticelli reaproxima-se, de certa forma, de conceitos 

medievais do belo. Não tanto com relação à tese tomista da beleza e da harmonia da 

criação como signos sensíveis da perfeição do criador, mas sim da ideia de uma 

pintura permeada por uma profunda aspiração religiosa, expressão de uma 

religiosidade indeterminada, leiga, na qual a pulchritudo transforma-se em venustas, 

não sem a intervenção daquela voluptas, que no humanismo mais tardio é também 

um princípio vital, um impulso ao movimento, ao produzir-se e reproduzir-se de 

todas as coisas (ARGAN, 1989, p. 16).  

A representação do movimento observável, principalmente, em cabelos e panejamentos, foi, 

na opinião de Wargurg, um dos motivos que mais chamou a atenção de pintores e escultores 

ao voltarem-se para a recuperação do Antigo. Sobre isso, o autor explica que: 

[...] captar os movimentos transitórios dos cabelos e das roupas corresponde a uma 

corrente dominante desde o primeiro terço do século XV nos círculos artísticos da 

Itália setentrional, que encontra sua expressão mais forte no livro Da Pintura, de 

Alberti (WARBURG, 2013, p. 9).  

Chastel (2012), Argan (1989) e Joost-Gaugier (2013) também ressaltaram a ênfase sobre a 

impressão de movimento. Chastel comenta que: 

[...] um dos aspectos mais originais do platonismo florentino foi, com efeito, a sua 

insistência no fato de que toda forma visível ser uma forma viva, animada, dotada de 

movimento e que o princípio de todo o movimento é a própria alma: essas noções 

não podem ser dissociadas. Ficino resume uma atitude geral de espírito [...] o que 

significa que o espírito é fonte de movimento, de onde livre e universal, emana a 

atividade (CHASTEL, 2012, p. 402-3).  

Sobre a construção das figuras e a necessidade de expressar a ideia dos movimentos da alma 

por meio do corpo e dos elementos acessórios como panejamentos e cabelos, comenta:  

O estilo coreográfico assumiu em Florença uma amplitude que merece reflexão. Ele 

adquire, em certos casos, ritmos “góticos”que podem prevalecer sobre a informação 

fisiológica e o sentido da vida orgânica. [...] O braço que se torce, a perna que não se 

dobra tornam-se arabescos funcionais. Por uma espécie de ‘sublimação’, a arte de 

Botticelli é, em parte, oriunda daí. A dança é para ele o estado natural do corpo, o 

sinal mais eficiente dos movimentos da alma (CHASTEL, 2012, p. 404). 

Clark explica que, do tempo de Ruskin em diante, tem-se observado que a Vênus de Botticelli 

não é clássica, é gótica, mas isto não se deve, como comumente afirmado, às proporções 
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alongadas, uma vez que as medidas cardinais do torso dela seguem exatamente o esquema 

clássico – ela é, de fato, muito menos alongada do que várias esculturas do período 

helenístico. As particularidades dela que não se relacionam com o modelo antigo são rítmicas 

e estruturais: todo o corpo da deusa segue a curva do mármore gótico. A Vênus é totalmente 

desprovida daquela qualidade tão admirada pelos clássicos, que determina que o peso do 

corpo não esteja distribuído uniformemente dos dois lados de uma linha central. Os pés da 

Vênus nem mesmo fingem ter um peso a sustentar. Ela não está em pé, está flutuando. Este é 

o ritmo de toda a pintura e, sem comprometer em nada a cena clássica, ele se espalha para 

cada parte do corpo dela, modificando, sutilmente, a forma. 

[...] os ombros dela, por exemplo, ao invés de formarem uma espécie de trave em 

relação ao torso, como no nu antigo, seguem descendentes, na direção dos braços no 

mesmo tipo de movimento ininterrupto dos cabelos. Cada movimento está 

relacionado a todos os outros por uma linha contínua de graciosidade e Botticelli, 

como um ótimo dançarino, não pode realizar um gesto sem revelar a perfeição 

harmônica do todo. Por meio deste senso rítmico, ele transformou o ovoide sólido da 

Vênus pudica antiga na melodia infinita da linha gótica [...] fluidez de linhas é o 

elemento mais musical nas artes visuais, continuamente solicitando um certo 

“andamento”, e isto confere unidade à forma e ao conteúdo da Vênus de Botticelli 

(CLARK, 1984, p. 102). 

Sobre a construção do espaço pictórico, em especial a recusa do emprego da perspectiva 

linear tão difundida na época – e sobre a qual Botticelli tinha total domínio, como 

demonstram suas “Adorações dos Magos”, “Anunciações” e outras pinturas –,Joost Gaugier 

(2013) coloca como uma possibilidade, a inspiração no estilo das tapeçarias flamengas, itens 

de grande valor na época e colecionados pelos Medici. A autora justifica esta hipótese 

argumentando que vários pintores, como Pollaiuolo, Lippi, Gonzolli e o próprio Botticelli –

que sabiam construir o espaço pictórico e nele acomodar suas personagens usando a 

perspectiva –, ao trabalharem para os Medici, adotaram uma perspectiva “em camadas”, “por 

sobreposição direta de planos”, como a das tapeçarias flamengas. Também sobre a 

perspectiva e a influência das criações flamengas, Argan (1989) comenta que no Nascimento 

de Vênus, a paisagem marinha não apenas não “contém” a figura da deusa, mas a isola em 

relação ao fundo. Complementa explicando que: 

[...] semelhante processo “anti-perspectivo” acontecerá na “Melancolia” de Dürer e 

que ambas teriam uma justificação neoplatônica e ficiniana: ‘uma contradição 

irreconciliável entre a totalidade e a unidade do espaço e a singularidade do objeto’. 

O fato de sua perspectiva ser também esta bela e inútil, quase a sobreposição de um 

espaço destruído, demonstra mais que o espaço foi reduzido de objeto a imagem, 

conserva um puro valor de aparência e é, em cada caso, o símbolo e não a 

representação positiva do real.  

Neste ponto é necessário recordar que, da metade do século [XV] em diante, a 

presença de não poucas pinturas flamengas em Florença punham, em termos sempre 
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mais estritos, o problema da legitimidade de considerar o processo construtivo da 

perspectiva como o único processo para revelação objetiva do dado (ARGAN, 1989, 

p. 13 – acréscimo meu). 

Nenhuma pintura, com exceção da medieval, é tão dissociada da experiência sensória como a 

de Botticelli, mesmo tendo sob seus ombros uma tradição que exigia do pintor a representação 

objetiva e espacial das coisas (ARGAN, 1989).  

Mudando o foco para o conteúdo representado e levando em consideração a pintura como 

meio de expressão dramática, de recurso narrativo, Horne argumenta que: 

 [...] em nenhuma outra obra Botticelli rompeu tão completamente com os cânones 

da escola medieval de pintura, da qual ele derivou sua arte; em nenhum lugar, como 

na pintura do Nascimento de Vênus, ele antecipou tanto o temperamento da nossa 

tradição moderna da pintura dramática e histórica, que começou a ser formulada na 

Itália durante o século XIV, na tentativa de recuperar o espírito da arte clássica 

(HORNE, s.d., p. 153). 

Com relação à tipologia, Gombrich defende que Botticelli recorreu, novamente, a esquemas 

da arte religiosa: “[...] a disposição geral das figuras é inspirada no grupo tradicional do 

Batismo de Cristo, uma cena muito relacionada com a manifestação do Espírito Santo” 

(GOMBRICH, 1986, p. 122). Uma afirmação com a qual Panofsky (1972b) concorda, 

justificando que o grupo formado pela Hora da Primavera que espera com o manto faz uma 

alusão morfológica e funcional ao Batismo de Cristo – assim como a Vênus da Primavera 

relaciona-se, tipologicamente, com a Anunciação. Argan também cita a análise de Gombrich 

(1986) – que relacionou o esquema da imagem ao do “Batismo de Cristo”– acrescentando que 

não se trata de uma “contaminação”, porque: 

[...] também aqui [no Nascimento de Vênus] a Vênus é a Vênus Humanitas, de 

Ficino e, consequentemente, a ideia de seu nascimento das águas pode, facilmente 

ser relacionada à ideia do renascimento da alma na água do batismo [...] (ARGAN, 

1989, p. 94 – acréscimo meu). 

Sobre a associação com um conceito espiritual e com uma beleza transcendente, Didi-

Huberman comenta que “[...] o fato de nos encontrarmos ante um corpo despido quase 

mineral nos obriga a entendê-lo e interpretá-lo como um corpo despido transcendido, 

sublimado, perfeito, ideal, em resumo, como um nu celestial” (DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 

20). Para o autor, esta evidência encontra uma confirmação iconológica na referência 

frequente, em quase todos os textos humanistas do Quatrocentos, às duas Vênus e aos dois 

amores, conforme exposto no Banquete de Platão. Uma ideia já defendida por Wind (1972), 

Panofsky (1972b) e Argan (1989) antes dele. Wind (1972) afirma que no Nascimento de 

Vênus, Botticelli “[...] reafirma esta mesma filosofia [do amor, de Ficino], porém de maneira 
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infinitamente mais ‘simples’ e sintética, por meio de quatro figuras, ao invés de oito” (WIND, 

1972, p. 136 – acréscimo meu). Panofsky (1972b) entende que as pinturas referem-se às duas 

Vênus de Praxíteles: uma vestida (a da Primavera) e associada à Venus Naturalis ou 

Pandênia, conforme escrito por Platão (2016) e uma despida (representada no Nascimento de 

Vênus), a Cnidia, associada à Vênus Urânia ou Celeste. Prossegue explicando que para:  

[...] todo bom plantonista, Amor divinus, amor divino e transcendente era, nós nos 

lembramos, incomparavelmente superior ao Amor Humanus, o amor humano ou 

natural, embora ele [Ficino] considerasse ambos igualmente estimáveis 

(PANOFSKY, 1972b, p. 198 – acréscimo meu).  

Conclui relacionando O Nascimento de Vênus a uma teofania, e A Primavera a um festival, 

cada uma com seus domínios análogos e correspondentes: celeste e natural. Argan (1989) 

também vê na pintura um retorno à temática neoplatônica, defendendo que a figuração de 

Botticelli quer ter um caráter “espiritual” e não “sensual”. Ainda de acordo com Argan, para 

Botticelli: 

[...] a virtude que triunfa sobre a sensualidade é a virtude intelectual; aquele belo 

corpo feminino, que redime ou sublima a sua fisicalidade na diafaneidade da forma e 

na pureza dos contornos, é quase um desafio, é um desafio intelectual à sensualidade 

(ARGAN, 1989, p. 95). 

Sobre a relação entre as duas pinturas (A Primavera e o Nascimento de Vênus) com o tema da 

Vênus Humanitas, de Ficino, Argan propõe que, na Primavera, a alusão seja ao nascimento 

da humanidade para a civilização. Já o Nascimento de Vênus, mesmo pintado depois da 

Primavera, seria um “pano de fundo”, o prenúncio para a Primavera, enfatizando o primeiro 

termo – Vênus– da Vênus Humanitas – no sentido de princípio da criação –; do mesmo modo 

que “A Primavera” enfatizaria o segundo – Humanitas – como civilização ou cultura. Para 

Panofsky (1972b), o tema do Nascimento de Vênus estava relacionado à evocação e à 

realização ‘de um desejo de renascimento’ dos homens da época.  

Sobre um possível significado simbólico mais profundo, e uma possível chave de 

interpretação para o Nascimento de Vênus, além do conteúdo conhecido do mito, Horne 

comenta que, embora Botticelli tenha se apropriado de traços “comuns” a outras 

representações conseguiu compor uma imagem na qual as características são transfiguradas 

pelo sentimento que representam. “Esta donzela veste sua nudez como um hábito cloistral, e 

surge com uma inefável alegria, que saboreia mais dos círculos do Paraíso, do que das alturas 

do Olimpo” (HORNE, s.d., p. 152). Didi-Huberman cita Clark (1984) dizendo que quando ele 

(Clark): 
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[...] reivindica a idealidade do nu ao indicar que ‘não consideramos o despido tanto 

um organismo vivente, mas como um desenho’ se direciona, mais ou menos 

conscientemente, atrás dos passos de Vasari quando este fala do disegno em termos 

de ‘intelecto’ [intelletto], de ‘conceito’ [concetto], de ‘ideia’ [idea] ou de juízo 

[giudizio] (CLARK apud DIDI-HUBERMAN,2005, p. 24 – acréscimos do autor). 

Sobre a incorporação de modelos cristãos na representação de mitos pagãos, muito comentada 

por Gombrich (1986), Clark acrescenta que “O fato de a cabeça da madona cristã, com toda a 

sua apreensão e escrupulosa vida interior, poder ser colocada sobre um corpo nu sem uma 

sombra sequer de desacordo entre as partes constitui o supremo triunfo da Vênus celeste” 

(CLARK, 1984, p. 102). 

Gombrich defende que haja um significado simbólico subjacente à escolha do Nascimento de 

Vênus como tema para pintura e justifica sua opinião mencionando a associação anterior de 

Ficino de Vênus com Humanitas, essencial, na opinião do autor, para o entendimento da 

“Primavera”. 

Se ensinaram Lorenzo de Pierfrancesco a ver na Vênus da Primavera, a encarnação 

de Humanitas, é provável que a exegese de Ficino o tenha iniciado também com 

relação ao significado espiritual do Nascimento de Vênus. Em seu comentário ao 

Filebo de Platão, Ficino explica o mito do nascimento de Vênus, segundo é seu 

costume, como um mistério cosmogônico. Representa o nascimento da beleza e 

o marco do sistema de emanações neoplatônico (GOMBRICH, 1986, p. 121 – 

negritos meus). 

Aprofundando o significado da castração de Urano, conforme descrita por Hesíodo na 

teogonia, Gombrich diz que talvez devamos ver na referência ao surgimento da Vênus pelas 

águas do mar,  

[...] o potencial de fecundidade de todas as coisas latentes em seu princípio original. 

Este se impregna deste “espírito divino” e o implanta primeiramente em seu interior, 

depois disto, o verte na alma e na matéria, que se chama mar, por causa do 

movimento, tempo e do humor da geração. Ao passo que a alma tenha sido 

fertilizada dessa forma, cria a beleza em seu interior: por um movimento ascendente 

de conversão até as coisas suprainteligíveis; e por um movimento descendente da à 

luz o encanto das coisas sensíveis na matéria. A esta conversão em Beleza e a seu 

nascimento na alma chamamos Vênus. E, como em todos os aspectos e na geração 

mesma da beleza há prazer, e como toda a geração procede da alma, que se chama 

Vênus, muitos pensam que a própria Vênus é o prazer (GOMBRICH, 1986, p. 122). 

Wind lembra que Vênus “representa” a beleza e comenta que para Giovanni Pico della 

Mirandola, esta mesma beleza referia-se a um princípio composto, cujo resultado da 

“composição proporcional era chamado beleza”. Prossegue citando a Teogonia de Hesíodo, 

que descreve o surgimento da deusa a partir da espuma do mar, em decorrência da castração 

de Urano.  
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Sendo deus dos céus, Urano transmite na matéria informe o sêmen das formas 

ideais: ‘e porque as ideias não teriam em si mesmas variedade e diversidade se não 

estivessem mescladas com a natureza sem forma e porque sem variedade não pode 

haver beleza, disso se deduz justamente que Vênus não teria podido nascer se os 

testículos de urano não tivessem caído nas águas do mar (WIND, 1972, p. 138). 

O autor aprofunda-se no sentido do mito explicando o aspecto simbólico do 

“desmembramento” sofrido por Urano.  

No uno supremo, que é simples e inefável, a divisão aparece como um 

‘desmembramento’ porque só por uma espécie de automutilação (...) é que o uno 

pode ser transformado em muitos. No entanto, as deidades particulares, como 

Vênus, que são inerentemente compostas, e contém contrários, albergam a 

multiplicidade em sua própria natureza (WIND, 1972, p. 142). 

Ainda sobre a questão do desmembramento, explica que: 

[...] o desmembramento é uma figura de linguagem, corrente na dialética 

neoplatônica. A castração de Urano é do mesmo tipo que o desmembramento de 

Osiris, Attis e Dionísio, todos os quais representam o mesmo mistério, para os 

teóricos neo órficos: porque sempre que o uno supremo descende sobre o múltiplo, 

este ato de criação é imaginado como um sacrifício agônico, como se o Uno fosse 

cortado em pedaços e pulverizado. Neste sentido, a criação é concebida como uma 

morte cosmogônica, por meio da qual o poder concentrado de uma divindade é 

sacrificado e repartido: mas o descenso e a difusão do poder divino é seguido por 

uma ressurreição, quando o múltiplo é ‘recolhido’ no Uno (WIND, 1972, p. 138). 

Wind insiste muito neste aspecto, do desmembramento do Uno para surgimento do múltiplo, 

porque, para ele, esta é a chave para compreender a harmoniosa relação que mantém a Vênus 

Urania, nascida do mar, com a Vênus vestida, natural, que “[...] a partir de uma caverna 

iluminada por frutos de ouro, gentilmente preside os ritos da Primavera” (WIND, 1972, 

p.142). Sobre o simbolismo da “materialização” da deusa no ambiente terrestre, Wind 

comenta que a transição do cenário elemental/espiritual para o pastoral/terreno é simbolizado 

pelo manto florido que a Hora do lado direito da pintura estende à Deusa, à medida que ela se 

aproxima da terra. O autor acrescenta ainda que na escala platônica das coisas, isto representa 

um “descenso”, uma vulgarização, porque “[...] a beleza das cores e a variedade das formas 

que deleitam a vista quando percebe a beleza da terra não são mais que um véu através do 

qual esconde-se o esplendor da beleza celestial pura” (WIND, 1972, p. 142). Pelo trecho, é 

possível inferir que para Wind, a Vênus despida representada na pintura seria uma tentativa de 

representação visual desta beleza celestial.  

Esta ideia, porém, apresenta-se em contraste com as de Kenaan (2010), que dizia que, nos 

Hino Homéricos, era possível perceber que o sentido da nudez da Afrodite está relacionado – 

como em Ovídio – a uma espécie de fragilidade, de vulnerabilidade, tipicamente associada ao 
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aspecto humano. Sem remeter a estes relatos mais antigos – que Kenaan (2010) cita em seu 

texto – Wind prossegue: 

[...] devemos ter cuidado de não simplificar demasiadamente este contraste, 

assumindo que a Vênus vulgar/natural é puramente sensual e que não compartilha da 

glória celestial. O mesmo Pico [della Mirandola], que desenvolveu o tema das “duas 

Vênus” que em Platão estavam destinadas a ilustrar a distinção entre a visão 

celestial e terrena da beleza, advertiu a seus leitores que o desejo de amor despertado 

pela beleza terrena é, por sua vez, de dois tipos opostos, ‘de quali l’uno è bestiale, e 

l’altro é humano’ [...] o amante humano reconhecerá que a Vênus vestida que se 

apresenta com adornos terrenos é uma ‘imagem’ da celestial. (WIND, 1972, p. 143 – 

acréscimos meus). 

E observando que Plotino, em seu livro De Amore, não fala do primeiro amor celestial, mas 

sim deste e, igualmente, não fala da primeira Vênus [a Urania], senão da segunda [a terrestre] 

e, longe de caracterizá-la como Vênus Urânia, a faz descender da prima anima, Wind sintetiza 

dizendo que “Platão tratava do primeiro e puro amor celestial e Plotino, do segundo, que é sua 

imagem” (WIND, 1972, p. 143). Indo além desta dicotomia – celeste e vulgar –, Giovanni 

Pico della Mirandola, amplia a discussão propondo uma divisão tríplice, amor celeste, 

humano e bestial. Deduz-se disso, para Wind (1972), que a doutrina platônica das duas 

Vênus: 

[...] já não significava duas formas de amor, um casto e nobre; e outro sensual e vão, 

mas dois amores nobres chamados amor celeste e amor humano, dos quais o 

segundo, confinado aos variados meios da sensibilidade, não era mais que uma 

imagem mais humilde do primeiro. ‘Amore umano è proprio quello che di sopra fu 

detto immagine dello amore celeste’ (WIND, 1972, p. 144). 

Esta ideia dos três amores e da segunda Vênus terrestre, “mais sutil”, que surge em 

decorrência desta nova classificação, na análise de Pico della Mirandola, é útil neste trabalho 

porque permite a identificação de uma Vênus “intermediária”, que não é nem totalmente 

divina, nem a natural, mas uma Vênus terrestre mais espiritualizada, mais próxima da 

capacidade geradora da natureza, mais próxima da realidade natural, porém ainda ligada a um 

domínio superior. 

Didi-Huberman, que se ocupa da análise da representação da nudez da Vênus de Botticelli, 

também o faz a partir do ponto de vista simbólico e da valoração (moral), questionando-se por 

meio de qual recurso a história da arte “dessexualiza” e “desculpabiliza” a figura da Vênus, 

para fechá-la e petrificá-la projetando-a na dimensão atemporal e etérea das ideias. A esta 

pergunta ele responde:  

[...] em primeiro lugar, ele a obscurece com respeito ao revestimento literário da 

obra: coloca em primeiro lugar ‘as fontes’, termos gregos ou latinos evidentemente 

menos perturbadores do que a imagem direta de um seio despido, de uma cabeleira 
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dispersa ou de uma mão sobre o ventre. O imediatismo visual do Nascimento de 

Vênus se converte assim, na ‘ilustração de uma representação em palavras’. É 

preferível distinguir através dela somente a transcrição ou a tradução pictórica – uma 

realidade secundária, é claro, de antigas, ou não tão antigas, descrições literárias, 

fortemente mediadas por um distanciamento espacial e cronológico: descrições 

relativas à mitologia, à inexistente Afrodite Anadiomene, do pintor grego Apeles. 

(DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 25).   

Complementa dizendo que depois de revestir a nudez com as roupagens marmóreas e 

literárias, foi a vez de recobri-la por uma terceira vestimenta: a ideológica. Uma veste, na 

opinião do autor, feita sob medida, e a partir de conceitos filosóficos muito específicos. 

Tratava-se de sobrepor e de privilegiar, à fenomenologia na nudez, o seu simbolismo – o 

oposto do que acontecerá, posteriormente, nas mitologias de Ticiano, em Veneza. Para Didi-

Huberman, esta Vênus é bem mais do que a Vênus Humanitas, de Ficino, é a Filosofia, sobre 

a qual escreve Pico della Mirandola.  

É, de modo ainda mais geral, a nuda veritas dos neoplatônicos do Quatrocentos, 

sobre a qual Erwin Panofsky escreveu algumas páginas em seus Estudos de 

Iconologia(1972a): a temática da verdade nua, na literatura clássicamuito especial 

no que se refere a Horácio; cristianização de tal tema em algumas alegorias da Idade 

Média; utilização da Vênus pudica na representação [...] modelo filosófico da nudez 

como imanência (nuda, innata) (DIDI-HUBERMAN,2005, p. 28 – parênteses do 

autor). 

Para o autor, este caráter desencarnado, teórico e metafórico da nudez é confirmado pelo 

próprio Botticelli, na sua caracterização da Verdade, na Calúnia de Apeles.  

Este capítulo permitiu visualizar, pelo breve panorama da iconografia da Vênus apresentada, e 

pelo novo enfoque dado à personagem por Ficino e sua filosofia, o quanto Botticelli 

distanciou-se da “carnalidade” dos modelos antigos, transformado a referência na expressão 

de uma beleza idealizada, repleta de alusões aos conceitos filosóficos metafísicos elaborados 

pelo filósofo. A partir de uma releitura da iconografia antiga com a qual teve contato, 

provavelmente, pelo poema de Poliziano e pela observação de estátuas antigas em coleções 

particulares, a sensibilidade de Botticelli converteu a beleza física atraente em uma beleza 

encantadora, que visou o intelecto a fim de conduzir a um domínio mais sutil, por uma 

figuração que reafirmou, em todos os detalhes, sua essencialidade e espiritualidade. 
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3.  A pintura, o humanismo e a literatura em Veneza nos séculos XV e XVI 

O objetivo deste capítulo é entender as mudanças que ocorreram na pintura veneziana no 

início do século XVI, como o uso da tinta a óleo e o desenvolvimento da pintura tonal; assim 

como as resultantes das trocas e intercâmbios com artistas de outras regiões, que também 

contribuíram para o surgimento da “pintura veneziana moderna”. Na cidade lagunar, a beleza 

manifesta-se de forma mais original e natural, um belo que poderia ser apreendido e fruído 

por todos os cinco sentidos, uma transição identificável também nas pinturas que procuram, 

cada vez mais, incorporar e reproduzir, visualmente, estímulos táteis, os quais passam a ser, 

além de uma preferência dos comitentes, um critério de avaliação da maestria técnica dos 

artistas. 

Será analisada também a autonomia crescente dos artistas sobre as referências literárias, ao 

proporem um tema para composição de uma pintura, e o papel que os comitentes, suas 

preferências – especialmente as literárias – podem ter tido sobre os resultados finais. Tentará 

entender também, o quanto a experiência nas cortes pode ter acentuado e acelerado estas 

transformações. O significado do termo “poesia” aplicado à pintura também será estudando, 

respeitando as diferenças nos usos feitos pelos autores (que o aplicaram às obras de Giorgione 

e de Ticiano) e pelo próprio Ticiano, que usou o termo para referir-se a um conjunto muito 

específico de pinturas. Na sequência, será analisado o “mundo intelectual de Veneza”, com 

ênfase sobre o “mito de Veneza” e suas consequências na construção da imagem da cidade. 

Em seguida serão abordados o movimento humanista e o desenvolvimento da literatura 

humanista em Veneza, seguido pela importância da poesia pastoral, inclusive no diz respeito à 

sua influência sobre a linguagem artística de artistas como Giorgione.  

 

3.1 Síntese sobre a pintura veneziana do século XV  

O renascimento veneziano refletiu a capacidade da cidade de absorver as influências que 

chegavam de fora. Veneza não tinha uma ligação histórica com o passado clássico e desfrutou 

de grande estabilidade social e política por longos períodos, o que fez com que não fizesse 

sentido, no seu caso, utilizar a história, como a retórica florentina havia feito para chamar a 

atenção para o declínio da antiga Roma, com a intenção de apontar caminhos para evitar o 

mesmo destino (MANN, 2006).  
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Sua pintura desenvolveu-se relativamente isolada das realizações da escola de Florença: 

herdeira dos esplendores da arte bizantina, demorou a libertar-se desta influência. Isolada e 

não impressionada pelo naturalismo, pelo misticismo religioso e pelas teorias filosóficas, não 

teve Giotto, Angélico ou Botticelli e, livre da disputa entre pensamento e sentimento, os 

artistas venezianos evoluíram sem nunca perder de vista que sua arte deveria ser, antes de 

tudo, decorativa, algo para encantar os olhos (PATER, 1888). De uma maneira geral, a cultura 

artística veneziana permaneceu muito ligada aos seus traços medievais e as suas instituições 

religiosas. A Igreja havia ensinado as pessoas a verem na pintura uma linguagem passível de 

expressar seus mais sinceros sentimentos e, uma vez apreendido o conceito, e percebidos seus 

efeitos e vantagens, fica evidente que estes não ficariam vinculados, permanentemente, aos 

objetivos da igreja, fazendo com que a pintura passasse a constituir uma parte relevante da 

vida das pessoas (BERENSON, 1894). 

Dada a preferência veneziana por superfícies ricamente trabalhadas, um gosto herdado das 

tradições do Vêneto Bizantino e da arte gótica, fica fácil compreender porque uma atitude 

racional e “intelectualizada” como a florentina e a romana, que valorizaram muito o aspecto 

intelectual da pintura, fazendo do desenho um conceito chave, não tenha despertado o 

interesse dos artistas locais, uma vez que estes “[...] respondiam visualmente de forma mais 

intuitiva às permanentes mudanças das condições de luz e de cor das superfícies refletivas da 

cidade lagunar” (NICHOLS, 2016, p. 8). Tom Nichols, no entanto, recomenda cautela com a 

consideração sobre a importância da cor no estilo veneziano, argumentando que esta 

característica, por si só, não explica outras interações dinâmicas entre a arte e a arquitetura do 

período, e “[...] fracassa ao explicar as mudanças radicais em suas aparências” (NICHOLS, 

2016, p. 8). Para este autor, é preciso, a fim de contemplar os aspectos de continuidade e 

mudanças na pintura de Veneza, considerá-la, pelo menos, a partir de dois momentos.  

O primeiro vai até o ano 1500, aproximadamente, e tem como característica o fato de os 

elementos do Renascimento coexistirem, facilmente, com os estilos mais antigos e próprios da 

cidade. Cita como exemplo, a capela de Sãn Tarasio, na Igreja de São Zacarias, na qual as 

criações de artistas locais para o altar foram complementadas, “[...] nos espaços entre os 

arcos, por uma série de ‘afrescos ultra-progressistas’ executados pelo jovem florentino, 

Andrea del Castagno” (NICHOLS, 2016, p. 26). O trabalho foi concebido para harmonizar-se 

perfeitamente com a verticalidade da arquitetura gótica da capela e, sobre os topos pontudos 

das janelas atrás do altar, Castagno afrescou figuras monumentais de Deus e dos santos, com 
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um modelado tridimensional muito mais evidente do que o das figuras no retábulo abaixo 

delas. O artista havia chegado recentemente de Florença e introduziu uma ênfase, sem 

precedentes em Veneza até então, nas formas ilusionísticas; uma inovação que de acordo com 

Nichols (2016), foi incorporada pela vontade do próprio artista, sem solicitação ou orientação 

de outras partes.  

A contribuição de Castagno para o mosaico no teto abaulado da Capela Mascoli, em São 

Marcos, teve características semelhantes. Apesar da relativa uniformidade de tratamento 

imposta pela técnica do mosaico, as habilidades de construção formal de Castagno ficaram 

evidentes no tratamento dos cenários arquitetônicos, que exibiam pilastras caneladas e 

capitéis coríntios – características clássicas ainda raramente vistas nas construções de Veneza 

na época, entre 1442 e 1451. Com a partida de Castagno de Veneza, em 1442, a decoração foi 

concluída por Michele Giambono e Jacopo Bellini. A solenidade dos elementos deixados por 

Castagno foi combinada aos motivos naturalistas introduzidos por Bellini, enquanto a luz 

líquida que refletia dos mosaicos forneceu uma aparência de unidade e um senso mais 

tradicional e de coesão à superfície ornamentada (NICHOLS, 2016). A contribuição de 

Jacopo para o ciclo de mosaicos da Capela Mascoli demonstra que o artista veneziano buscou 

apropriar-se das inovações formais de Castagno. Jacopo tem a reputação de ter sido o 

fundador do Renascimento veneziano na pintura, e alguns de seus álbuns de desenhos 

remanescentes indicam um agudo interesse pelo mundo real, explorando temas existentes e 

imaginários. Jacopo expandiu grandemente o repertório das artes visuais em Veneza, 

produzindo imagens de animais; cenas de gênero e paisagens; vistas urbanas e de arquitetura; 

nus femininos e masculinos; além de registros de fragmentos antigos e inscrições, retratos de 

cavaleiros, de soldados etc... Muitos de seus desenhos demonstram uma perspectiva linear 

cuidadosamente construída, de acordo com as linhas desenvolvidas por Brunelleschi e por 

Alberti, em 1420, em Florença (NICHOLS, 2016). 

Jacopo encontrou Alberti em Ferrara, e pode bem ter lido seu tratado sobre pintura, 

recentemente publicado, no qual advogava o uso matematicamente definido da 

perspectiva linear. O grande interesse de Jacopo pelo método contradiz a ideia 

adotada posteriormente de que os artistas venezianos não estavam preocupados com 

os aspectos mais científicos da arte introduzidos no início do Renascimento. A 

importância da linha, ao invés da cor e da textura, é uma característica central dos 

desenhos de Jacopo (NICHOLS, 2016, p.31). 

Sobre as inovações, apropriações ou desvios no uso da perspectiva pelo artista veneziano, 

Nichols (2016) destaca o deslocamento do ponto de fuga e a aplicação mais ingênua – e 

menos técnica – das figuras que ocupavam o espaço construído, de acordo com o sistema de 
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linhas transversais e ortogonais usadas para estabelecer uma impressão de recuo espacial. A 

mudança do ponto de fuga, que Bellini desloca para a esquerda, pode sugerir, em um primeiro 

momento, que Jacopo não teria compreendido o tipo clássico de história pictórica proposta 

por Alberti – para quem a ação principal tinha que estar no centro do primeiro plano – mas o 

objetivo de Jacopo era diferente. O mestre veneziano desejava inserir a narrativa em um 

ambiente descritivo, pelo qual o observador tivesse que “passear” com o olhar. Uma 

abordagem que passaria a ser observável também nas pinturas de história em grandes 

formatos, feitas por seus filhos Gentile e Giovanni, e seus seguidores. 

Outro florentino que exerceu influência sobre os venezianos enquanto trabalhou em Pádua, foi 

Donatello. Pádua havia, há pouco tempo, sido incorporada ao controle Veneziano, embora 

tenha continuado a ter uma cultura continental independente, com fortes traços ocidentais. Os 

estudos humanísticos já estavam muito bem estabelecidos em sua famosa universidade, e um 

grande interesse pela literatura e pela arte clássicas, tanto gregas quanto romanas, eram 

evidentes já há mais de um século. A influência artística da Toscana foi significativa a partir 

dos afrescos de Giotto na Capela Scrovegni (c. 1305), e do monumento Gattamelata, de 

Donatello que, ao abrir mão de uma estrutura de apoio ou de uma parede de fundo, definiu um 

novo padrão em relação ao costume medieval de cravar as formas escultóricas na estrutura 

arquitetônica. A estátua equestre também exibia um novo modelo heroico para a arte, que 

ignorava a sedução dos sentidos proporcionada pela rica encustração das superfícies, 

característica da tradição gótica. Além disso, a monumentalidade e a expressividade humana 

encontradas na estátua de Donatello puderam ser identificadas em desenhos posteriores de 

Jacopo Bellini. O exemplo também inspirou obras à antiga do jovem Andrea Mantegna, ativo 

na cidade nos mesmos anos (NICHOLS, 2016).  

Mantegna entrou para a família Bellini pelo casamento e ambos – ele e Donatello – influíram 

sobre a obra de Giovanni Bellini. Assim como outros artistas, Giovanni procurou fazer com 

que essas inovações formais parecessem usuais, integrando o novo estilo naturalista a 

abordagens mais tradicionais e alinhadas ao gosto veneziano. Em várias de suas descrições da 

Madona com o Menino, por exemplo, os protagonistas são mostrados em um espaço 

privilegiado, atrás de um parapeito, mas também acima e além da paisagem distante: recursos 

que insistem em um certo grau de separação entre o par divino e o mundo além da moldura. A 

luz dourada que permeia o altar San Giobbe, de Giovanni, fez dele um marco do estilo 
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maduro do artista. A ação suave desta luz sobre as superfícies foi resultado do uso da tinta a 

óleo ao invés da têmpera, usada por Bellini em trabalhos anteriores (NICHOLS, 2016). 

A Veneza do final do século XV era como um rico empório de itens importados do leste, e 

uma gama especialmente grande de pigmentos preciosos era vendida pelos mercadores de 

cores porém,  

O efeito sutil da pintura madura de Bellini era menos dependente da variedade de 

cores empregada do que da sua ativa manipulação na superfície sobre a qual pintava. 

O uso de óleo de linhaça ou de nozes como aglutinante permitia ao artista depositar 

inúmeras camadas de tinta que se mesclavam umas às outras em função de sua 

secagem mais lenta, criando uma maior impressão de texturas nos objetos 

[...](NICHOLS, 206, p. 52). 

O interesse de Giovanni pela pintura a óleo foi estimulado pela chegada, em 1475, de 

Antonello da Messina, pintor siciliano que havia adquirido em Flandres, o conhecimento da 

técnica a óleo, a partir do uso feito por Jan van Eyck. O naturalismo desenvolvido por Bellini 

fez parecer que os santos pintados por ele tinham “descido à terra”, mas de várias formas o 

pintor ainda reconfirmou a existência de uma realidade espiritual aperfeiçoada, que 

diferencia-se sutilmente da nossa, e que apropria-se da aparência da natureza sem, no entanto, 

comprometer a ideia da eternidade. Estes primeiros elementos renascentistas incorporados à 

arte veneziana provaram-se particularmente adequados para a expressão visual dos valores 

políticos, dos mitos culturais e das aspirações sacras da cidade, uma vez que a arte 

Renascentista serviu, inicialmente, para intensificar a ideia de Veneza como um horizonte 

cultural abrangente (NICHOLS, 2016). 

Na época em que Bellini e seus contemporâneos atingiram a maturidade artística, o 

Renascimento havia deixado de ser um movimento conduzido apenas por eruditos e poetas e 

havia se espalhado, suficientemente, para buscar expressões tanto populares quanto literárias 

voltando-se, com grande interesse no final do século XV, para a pintura, um meio de 

expressão que a Igreja havia tornado apreciado e usual. Este aumento de apreço pela pintura 

foi proporcional à ênfase sobre os “belos aspectos da vida”, que se fortalecia na época. O 

meio revelou-se o mais adequado para representar a aparência das coisas “com um brilho de 

luz e uma riqueza de cores” que expressavam as ternas emoções humanas (BERENSON, 

1894). Em uma mudança significativa de atitude em relação aos séculos anteriores, as pessoas 

passaram a fixar seus olhos sobe a terra e o que havia nela – e não apenas no céu, ou num 

domínio superior –, dando-se conta do quanto esta era agradável. Suas próprias aparências 

devem ter se revelado surpreendentemente interessantes e aprazíveis. As pessoas deram-se 



 

98 
 

conta que o que estava ao alcance delas, em seu dia a dia, era infinitamente mais belo e 

interessante do que estavam acostumadas a acreditar. “Um novo sentimento surgiu que 

assegurava que ‘viver’ era uma grande parte da vida e, com isso, veio uma nova paixão: a 

paixão pela beleza, pela graça e pela leveza” (BERENSON, 1894, p.11).  

A pouca influência clássica e humanista em Veneza no século XV permitiu a manifestação de 

uma beleza mais original e natural na arte veneziana, eos mestres deste período, livres da 

influência arqueológica, inspiram-se em pessoas bonitas, saudáveis como eles mesmos, que 

vestiam seus esplêndidos robes com dignidade, achavam a vida digna de ser vivida por si 

mesma, e não buscavam bases metafísicas pra isso, principalmente porque as pinturas 

venezianas não se destinavam à devoção, ou à admiração (cívica e filosófica) mas, sobretudo, 

ao deleite do olhar. Em Veneza, a pintura manteve-se fiel à função que sempre teve: ser o 

idioma comum da população em geral, o que conferiu um grande estímulo ao 

aperfeiçoamento do naturalismo, direcionando constantemente os esforços para que as 

pinturas parecessem cada vez mais reais (BERENSON, 1894). 

A partir do início do século XVI, a arte renascentista veneziana começa a exibir mais 

características em comum com outros centros culturais na Itália, ao ir em direção a uma 

expressão mais individual, explorando aspectos mais privados da vida pessoal de comitentes e 

artistas. Em sua abordagem de assuntos sacros, históricos ou mitológicos, Veneza optou por 

uma aproximação que valorizasse o aspecto subjetivo do observador, privilegiando modos 

intelectuais, psicológicos ou sensuais (NICHOLS, 2016). A arte veneziana envolveu-se 

diretamente com ideias sobre o alto status da arte em si, com referência a valores literários, 

poéticos e estéticos e a arte passou a inspirar a arte, tanto ou mais do que a natureza. Também  

[...] reconheceu o artista como independente ou mesmo como um criador, a exemplo 

de Deus. Esta redefinição das artes visuais em Veneza significou que ela não estava 

mais contida no arcabouço da tradição cultural local da cidade [...] o trabalho 

artístico do século XVI era, com frequência, conscientemente inventivo e inovador. 

Cada vez mais os artistas figurativos moviam-se para além da preocupação 

literal com a acuidade naturalística que havia ajudado a criar a imagem da cidade 

até 1500, introduzindo referências de obras de arte recentes, ou elementos 

subjetivos e originais (NICHOLS, 2016, p.8 – negritos meus). 

Nesta nova abordagem, as formas e iconografias aparecem cada vez mais personalizadas. A 

popularidade da arte aumenta com a importação ou a invenção de novas “imagens-tipo” 

(NICHOLS, 2016). 
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Bernhard Berenson (1894) também mencionou um aumento da autoconsciência, da crescente 

liberdade criativa e do senso de importância do artista mas, pra ele, isso foi uma mudança que 

chegou à Veneza pela mentalidade humanista, de valorização da grandeza do homem. 

Próximo do final do século XV, alguma coisa aconteceu na Europa que afetou a vida 

de todos os indivíduos talentosos. Houve um despertar do senso de personalidade. 

Embora isso não tenha sido sentido igualmente em todas as partes, a Itália sentiu 

este despertar mais cedo que o resto da Europa, e sentiu mais fortemente. Sua 

primeira manifestação foi uma curiosidade sem fronteiras e insaciável, instigando as 

pessoas a descobrirem tudo o que podiam sobre o mundo e sobre o homem. Elas 

voltaram-se, sedentas, para o estudo da literatura clássica e dos monumentos antigos, 

porque estes davam a chave para o que parecia ser um imenso reservatório de 

conhecimento esquecido (BERENSON, 1894, p. 9-10). 

A primeira consequência do retorno à literatura clássica foi a admiração da grandeza humana; 

o que levou à admiração da genialidade humana. Outra consequência foi “o amor à glória” e o 

desejo, por parte dos cidadãos mais proeminentes, de financiar as artes que pudessem conferir 

glória aos nomes dos comitentes para a posteridade (BERENSON, 1894). Este desejo, porém, 

não foi tão fácil de atender quanto em Florença ou em outros centros italianos, uma vez que a 

administração pública de Veneza dava pouco espaço para a satisfação do desejo de glória 

pessoal, e mantinha os cidadãos tão ocupados com questões do Estado que estes dispunham 

de pouco tempo para o lazer e o aprendizado. Uma vez que esta parte das paixões afloradas 

pelo Renascimento (individualidade e glória pessoal) não podia ser satisfeita, as outras 

(paixão pela beleza e pelo prazer) teriam insistido ainda mais em sua satisfação, e o deleite 

pela vida foi crescente e experimentado com mais força em Veneza do que em qualquer outro 

lugar na Itália (BERENSON, 1894). 

A relativa ausência de conflitos políticos também colaborou para isso. Veneza era um dos 

únicos estados que estava, há gerações, livre de disputas internas e desfrutando de paz. Isto 

permitiu que os venezianos desenvolvessem um amor maior pelo conforto, pela comodidade e 

pelo esplendor; um refinamento das maneiras e uma humanização dos sentimentos que 

fizeram deles, na opinião de Berenson (1894), o primeiro povo verdadeiramente moderno na 

Europa.  

 

3.2 A “pintura pura” do Século XVI 

Nas Vidas dos Artistas, Giorgio Vasari observou que uma mudança significativa ocorreu na 

arte veneziana na virada do século XV para o XVI. Por volta de 1507, Giorgione passou a 
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trabalhar “[...] diretamente a partir do real, representando as coisas com manchas de ‘tintas 

cruas e doces, conforme o que o vivo mostrava, sem fazer desenho’” (VASARI apud 

ARGAN, 2003, p. 78). Vasari defendeu que, com essa forma de pintar, Giorgione havia 

inaugurado uma nova “idade moderna”, a qual poderia fazer frente aos desenvolvimentos 

artísticos que ocorriam nas demais regiões da Itália. Cético no que se referia aos pintores 

venezianos em função da sua “suposta falta de domínio sobre o desenho”, o toscano Vasari 

creditou as inovações de Giorgione à influência de um compatriota: Leonardo da Vinci 

(NICHOLS, 2016). Um fato real. A influência de da Vinci sobre a pintura tonal de Giorgione, 

e um possível contato entre os dois artistas enquanto o segundo esteve em Veneza em 1500, 

são mencionados com frequência por autores, com maior ou menor ênfase. Williams diz que 

“[...] os dois podem ter comparado anotações sobre suas técnicas quando da estada de 

Leonardo em Veneza, em 1500” (WILLIAMS, 1968, p. 54) e Crowe e Cavalcaselle 

mencionam o encontro como certo:  

Não há a menor dúvida de que Giorgione tenha visto da Vinci no início de século 

XVI, quando visitou Veneza por um curto período, em 1500, e Giorgione deve ter 

aprendido, do grande e imperecível mestre, o supremo dom da seleção elegante, dos 

métodos técnicos para separar e fundir tons, e dos contornos puramente acabados 

[...]. É igualmente certo que Giorgione já não mostra mais qualquer inclinação para 

os tons metálicos de Antonello da Messina (CROWE ; CAVALCASELLE, 1912, 

p.19). 

 

Sobre essa nova forma de pintar, e uma possível influência de da Vinci, Argan (2005), 

comenta:  

Giorgione manifesta-se na ordem inversa da operação, pela qual pinta-se antes de ter 

desenhado. Evoca Leonardo não apenas para pôr logo de lado a questão do antigo, 

mas porque Giorgione devia ter visto algumas coisas ‘muito esfumadas e ocultas [...] 

terrivelmente escuras’, portanto desprovidas de nitidez de desenho (ARGAN, 2005, 

p.149). 

O procedimento inverso começou de repente, em 1507. Esse começo pela cor 

significa dizer partir da matéria e dar vida a ela no quadro, empastando-a, dando-lhe 

peso, valendo-a enfim, manipulando-a. Uma pintura feita assim não deve ser julgada 

com base em sua conformidade com o modelo, ou com a teoria, mas tendo em 

mente a qualidade de sua prática (ARGAN, 2005, p.150). 

Lionello Venturi (1960) chama atenção para o fato de Giorgione ter posto em prática uma 

pintura que da Vinci havia elaborado na teoria. 

Leonardo da Vinci havia assinalado teoricamente a necessidade de uma pintura 

universal, quer dizer, de uma pintura que permitisse ao pintor representar não apenas 

o homem, mas também as paisagens, a chuva e as estrelas. Por meio do sentimento e 
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da imaginação, Giorgione levou à prática os conceitos teóricos de Leonardo 

(VENTURI, 1960, p. 17-18). 

Com relação à tradição local de pintura, Giorgione apropria-se da herança recebida de Bellini 

e de Carpaccio, combinando os sentimentos refinados e a poesia de Bellini, com a alegria e o 

amor pela beleza e pela cor, de Carpaccio (BERENSON,1894). Para Venturi (1960), o artista 

desenvolveu a tradição de Bellini em um sentido mais humano: conservou o sentimento 

religioso, mas transferiu-o do Deus cristão para a totalidade da natureza. Aproveitou sua 

experiência com as cores, explorando sua beleza e qualidade expressiva, e modificou a 

tradição, enfatizando as qualidades da luz, ocupando-se com as questões trazidas por este 

novo elemento. É o inventor de um tipo de pintura onde se veem fragmentos da vida 

cotidiana, extremamente refinados ou “idealizados”, até tornarem-se lampejos de uma vida 

longínqua (PATER, 1888). Pater defende que Giorgione atinge este grau de idealização e 

refinamento no tratamento por meio da subordinação da seleção do assunto – ou de um 

aspecto deste assunto – ao design pictórico. 

Maria Luisa Gengaro (1941) fez uma análise da “qualidade da forma” nas pinturas toscana e 

veneziana nos séculos XV e XVI, a partir das teorias e dos textos críticos de Leonardo da 

Vinci. Com base neles, comenta que com da Vinci, no Alto Renascimento, combinam-se, 

finalmente, aqueles dois fatores da arte: a sua física identificação com os dados formais e 

cromáticos elementares, e o seu significado abstrato, ideal e fantástico.  

Para o pintor florentino, da nítida distinção de forma e cor, se passa, neste momento, 

a uma relação recíproca que determina o efeito de movimento e de visão fantástica 

combinando, a um só tempo, as formas e as cores, segundo sua indagação sobre a 

ação da luz no espaço (GENGARO, 1941, p.31).  

Um resultado que Giorgione também procurará em seu tratamento da cor. Outra teorização de 

da Vinci que o artista de Castelfranco colocou em prática, segundo Venturi, foi a “teoria de 

uma forma pictórica aberta”. Ele explica:  

Os florentinos separaram a figura humana do espaço que a rodeia; Giorgione queria 

submergi-la na atmosfera. Para isso, necessitava de uma forma aberta, não fechada, 

e realizar esta forma aberta era o passo mais difícil, pois não podia renunciar por 

completo à beleza do contorno. Sem dúvida, suas últimas obras mostram uma forma 

pictórica que haveria de desenvolver-se nos três séculos seguintes, e cuja origem 

deve encontrar-se em Giorgione (VENTURI, 1960, p. 23).   

Diferentemente da pesquisa de Leonardo, a arte de Giorgione não é uma criação “científica”, 

voltada para a “exibição” de seu conhecimento. O artista não se opõe à ciência, mas limita-se 

a “passar por ela”, privilegiando impressionar os sentidos e a imaginação. “Eram novos 

horizontes, os horizontes de um novo realismo, mais amplo que o do Renascimento, porque 
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não estava mais limitado ao homem ou abstraído da realidade, mas submerso nela” 

(VENTURI, 1960, p.19). A técnica a óleo permitiu a Giorgione criar uma atmosfera poética, 

cheia de luzes douradas e de sombras profundas, como um devaneio que torna-se realidade. 

As cores do pintor eram ricas, quentes e suas formas perfeitamente esfumadas na atmosfera, 

tão suaves quanto as de da Vinci (WILLIAMS, 1968). A superfície flexível da tela, diferente 

da do painel de madeira, somada à tinta a óleo, também colabora na criação da atmosfera 

evanescente das pinturas do mestre de Castelfranco. Em suas mãos, o sfumato adquire uma 

característica mais iluminada, devido ao trabalho lento e paciente, com a aplicação de 

inúmeras camadas de veladura (ZUFFI,1991). De acordo com Zuffi (1991), outra inovação do 

pintor foi o uso de “sombras coloridas”. A tinta da parte sombreada não era resultado apenas 

da mistura da cor com o preto, ou da sobreposição com uma veladura escura, para rebaixar o 

tom em relação à parte iluminada, mas sim resultado da identificação de uma nova cor mais 

intensa, para cumprir a função da sombra. No Século XVI, este pictoricismo decorativo 

alcançará sua solução mais característica, exprimindo-se em puros valores atmosféricos. “A 

atmosfera é a ‘forma’ da arquitetura e da escultura veneziana do século XVI” (GENGARO, 

1941, p.115) e o sfumato, ao atenuar os contornos nítidos entre as formas e os planos, e ao 

suscitar um ritmo de compenetração entre os elementos da pintura, cria um “movimento” 

mais significativo do que aquele que resulta, exclusivamente, da forma plástica, uma vez que 

se propaga, em relações recíprocas de forma e espaço. Abordando a inovação técnica do 

sfumato a partir do ponto de vista de uma possível “simbologia”, Chastel escreveu: 

O sfumato, mais do que uma receita de ateliê, era uma resposta aos problemas de 

atualidade. Permitia que se superasse o conflito dos ‘valores’ (escuro-claro) e das 

tonalidades, resolvendo ao mesmo tempo o antagonismo entre a linha e a massa 

plástica. Implicava, inclusive, uma nova posição ‘filosófica’ e científica que aparece 

nas exposições justificativas de Leonardo: ‘A sombra deriva de dois elementos 

muito distintos: um é corporal, o outro espiritual: o corporal é a opacidade do corpo 

obscuro, o espiritual é a luz. O encontro entre o corpo e a luz é, portanto, a causa da 

sombra’. Essa solução pessoal em favor do invólucro escuro ia contra o ‘idealismo’ 

de pintores como Botticelli, que era também o dos humanistas: segundo Ficino, a luz 

ordena, sem resíduo possível o mundo inteiro das aparências, e a beleza reside na 

eliminação de todo o aspecto corporal. Ao valorizar a penumbra e o modelo 

esbatido, Leonardo rompe com os problemas de ‘contorno’ e das ‘distribuições de 

tons’, assim como com a concepção de uma luz uniformemente repartida e 

indivisível. (CHASTEL, 2012, p. 418).    

Com Giorgione, a pintura veneziana do Quinhentos propõe a ‘pintura pura’: uma 

denominação que visa tornar evidente o conteúdo pictórico da imagem, ou seja, a essência da 

criação artística, na qual os valores expressivos e decorativos coincidem em absoluta unidade. 

Esta concepção da “arte pura” baseia-se em uma pesquisa iniciada por Leonardo da Vinci, 

vinculada a relações cromáticas e não às cores em sua realidade física. Menos ainda no 
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suporte físico da composição. É por meio da ‘pura pintura’ que Giorgione alcança a idade 

moderna na pintura (GENGARO, 1941). Adequado à sensibilidade dos artistas venezianos, o 

tonalismo propõe o abandono progressivo do desenho, a fim de lograr uma imagem 

construída unicamente a partir da cor e da luz, por meio de uma gradação sutil de tons e de 

sombras coloridas, a fim de criar a impressão das massas e dos planos de profundidade. Aos 

valores plásticos característicos da arte toscana, Veneza opõe o valor tonal, a cor impregnada 

pela luz da paisagem (CAROLI ; ZUFFI, 1991).    

Salvatore Settis, escreveu que Ridolfi relacionou o estilo mais delicado da “nova maneira de 

Giorgione de pintar” ao público para quem trabalhava e ao local onde as obras ficariam 

expostas; habitações privadas, em sua grande maioria. Acrescenta que Giorgione foi, 

essencialmente, um pintor para “habitações particulares”; a quem os comitentes solicitavam 

“[...] obras delicadas, que queriam apreciar por eles mesmos” (SETTIS, 2010, p. 98) e que, 

apenas um pouco mais tarde, obteve encomendas de pinturas para locais públicos.   

Retomando a analogia entre as linguagens verbais e visuais, Argan (2011) relaciona o 

surgimento do “tom” na pintura, à elaboração e à difusão da “língua vulgar”, por autores 

como Pietro Bembo. Para ele, “[...] na pintura de Giorgione, se elabora e se esclarece, 

inclusive ideologicamente, a “vulgar língua pictórica”, conhecida sob o nome de ‘tom’” 

(ARGAN, 2011, p. 361). Para Pater (1888), diferentemente, o surgimento do tom está 

relacionado àquele modo de apreensão global entre forma e matéria, existente em uma 

unidade que se resume a uma questão de “pura percepção”, onde o que se vê é apenas uma 

imagem global, de apreensão instantânea e total, e não mais uma forma à qual corresponde 

um conteúdo. Uma ideia que se aproxima da de Argan, se levarmos em consideração que ele 

entende esse “tom” como um meio de representar uma “[...] forma que não é coisa, que não 

contém a coisa, é imagem... mesmo as notas de cor, as ênfases luminosas, nada têm a ver com 

os raios do sol: são signos de uma energia contida, incubada, de um desejo de definir aquela 

imagem” (ARGAN, 2011, p. 362-363). 

Para Pater (1888), em nenhuma escola de pintura, o núcleo do que é essencialmente pictórico 

foi tão justamente concebido, como na Escola de Veneza – especialmente representada por 

Giorgione o artista que, pra ele, mais do que qualquer um, representa o espírito da Escola de 

Veneza. Sobre este último comentário, é importante acrescentar que, na sua época, Giorgione 

foi percebido como um inovador – e não como um representante máximo de uma escola já 
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consolidada. Serão suas inovações, somadas às realizações anteriores de Bellini e Carpaccio, 

que, posteriormente, caracterizarão a “Escola Veneziana de pintura”.  

Competindo uns com os outros por encomendas e favorecimentos, os artistas de Veneza do 

século XVI não mais comportavam-se, ou viam-se como artesãos, subservientes e anônimos. 

Nichols (2016) conta que embora não tenha sido criada uma Academia artística em Veneza 

até o início do século XVI, os artistas Venezianos estavam ansiosos para juntar-se à recém-

fundada Academia de Desenho de Florença.  

Unindo-se com artistas progressistas de outros lugares da Itália, aqueles que 

trabalhavam em Veneza tornaram-se ainda mais autoconfiantes, apresentando-se em 

inventivos autorretratos, ao passo que seus trabalhos tornaram-se tema de debates 

em textos literários (NICHOLS, 2016, p. 9). 

Ticiano nasceu em Ca d’Oro, mas viveu e trabalhou em Veneza. Embora tenha trabalhado 

para várias cortes, não vinculou-se a nenhuma delas, matendo-se “independente”. Montou seu 

ateliê em Veneza e enviou trabalhos para uma vasta clientela, inclusive fora da Itália. Goffen 

(2004) explica que aspectos práticos do momento teriam permitido a Ticiano desenvolver sua 

carreira desta forma. Era economicamente viável pintar, de antemão, uma Nossa Senhora ou 

uma mitologia, esperando que algum cliente se interessasse por ela, o que não acontecia com 

um escultor, que para produzir uma obra deveria arcar com o custo de um material muito mais 

caro, inviabilizando a operação caso a venda não fosse certa.  

Por volta de 1512 as pinturas de Ticiano já exibem traços bem distintos em relação às de 

Giorgione.  

Sua produção é cintilante e preciosa como os materiais que utiliza pra pintar, sob 

suas cores vivas e custosas (o azul ultramarino à base de lápis-lázuli; o verde 

matizado pela malaquita; o vermelho cinabre ou de cochonilha), as cenas delicadas 

de Giorgione perdem seu tom lírico e melancólico para tomar corpo e ganhar 

vida (CAROLI; ZUFFI, 1991, p. 52).  

Além de superar os avanços técnicos desenvolvidos por Giorgione, Ticiano recupera a mais 

alta tradição do Quatrocentos Italiano, empregada por Piero della Francesca e Jacopo Bellini, 

na construção de um espaço organizado pela perspectiva e marcado por zonas de cor e luz. 

Alia este conhecimento ao tonalismo de Giorgione – que propunha a construção do espaço a 

partir da orquestração dos tons, responsáveis pelas definições de distância e atmosfera – além 

de simular, com êxito o aspecto da carne. A síntese realizada por Ticiano assinala a retomada 

vigorosa de uma tradição à qual Giorgione tinha dado as costas, a fim de desenvolver sua 

pintura à “maneira moderna” – sem desenho (BALLARIN, 1968).  
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A inspiração para esta nova fase da pintura veneziana, liderada por Ticiano, foi a intuição de 

que a pintura moderna não poderia ser realizada, a não ser levando em conta o ritmo das 

amplas estruturas de fundo, e dando grande destaque a uma nova relação entre a figura e o 

“cenário arquitetônico” onde está inserida, fazendo com que a expansão das estruturas 

cromáticas na luz coincidissem com o ritmo destas mesmas estruturas. Em Ticiano, a extensão 

e o encontro dos campos de cor são condicionados pelo desenvolvimento destes avanços, e 

seus planos, criados a partir das cores, são o elemento gerador do espaço pictórico. Suas 

figuras são entidades espaciais, inseridas numa arquitetura de espaços capturados no momento 

de sua criação (BALLARIN, 1968). Alessandro Ballarin (1968) prossegue dizendo que:  

O espaço conforme proposto por Ticiano consiste na afirmação de uma realidade 

extremamente pulsante, porém investida de uma duração subtraída das dimensões 

temporais de nossa experiência, e dotada de uma beleza não contaminada, que a 

torna clássica (BALLARIN, 1968, p. 9 – com adaptações). 

Uma obra de Ticiano como Amor Sacro e Amor Profano, por exemplo, se comparada às 

pinturas de Giorgione, já apresenta uma atmosfera, uma variedade de cores e uma 

sensualidade notáveis, numa expressão que combina maestria técnica de execução, com 

conhecimento intelectual para adequação do visual aos gostos e preferências da época, 

conforme expressas nos textos sobre a beleza e o amor que circulavam no período. Flavio 

Caroli e Stefano Zuffi (1991) defendem que:  

[...] neste quadro, pintado por Ticiano aos vinte e cinco anos, brilha uma nova 

estação, um verão pleno, quente e sensual depois da melancolia de Giorgione. A 

sedução das vastas gamas de cores, o brilho da luz sobre as generosas cabeleiras 

louras das duas criaturas arrebatadoras não devem, de forma alguma, nos fazer 

esquecer que esta pintura é uma das mais ricas provas do poder intelectual do 

jovem Ticiano, em perfeita harmonia com a fórmula defendida, em Veneza, por 

Pietro Bembo (CAROLI; ZUFFI, 1991, p. 62 – negritos meus).  

Em Ticiano, as emoções visuais provocam reações emocionais.  

Para Giorgione tudo se funde, para Ticiano, tudo se distingue e contrasta. O Amor 

Sacro e Amor Profano [...] a interpretação mais antiga como Beldade Ornada e 

Beldade Desadornada ainda é um tema hermético, Giorgioniano, duas figuras de 

mulher personificam o sentido mítico, arcano, do lugar e da hora. Mas na aparente 

harmonia há todo um jogo de contrastes. No tema: entre o recato da mulher vestida e 

a vitalidade da nua; entre as figuras e a paisagem; humanidade e natureza; entre o 

sarcófago, imagem da morte, e a sua transformação em fonte, imagem da vida. Nas 

cores, entre o cinza metálico da mulher vestida e o vermelho fogo do pano 

esvoaçante da mulher nua; entre os verdes castanhos da paisagem e o céu 

avermelhado do crepúsculo. As relações entre os valores temáticos e visuais, que em 

Giorgione se ligavam em uma continuidade sem fim, em Ticiano se estabelecem à 

distância, por fortes, improvisados apelos (ARGAN, 2003, p. 83). 

Outra grande contribuição de Ticiano, segundo Ballarin (1968), além da recuperação do 

espaço pictórico “concretamente” construído, foi o desenvolvimento de uma linguagem visual 
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que fundiu o naturalismo acentuado com uma grande dramaticidade, ao que Argan 

complementou: “Para Ticiano, os olhos não veem mais segundo uma ordem preestabelecida 

pelo intelecto, mas captam simultaneamente a imagem e seu significado religioso, mitológico 

ou histórico” (ARGAN, 2003, p. 84). 

As três pinturas mitológicas que Ticiano realizou para Alfonso d’Este – Oferta à Vênus,A 

Bacanal e Baco e Ariadne – conquistarão um status permanente entre seus trabalhos mais 

célebres. Foram pintadas para o “Gabinete de Alabastro” do regente de Ferrara, seguindo um 

programa iconográfico desenvolvido por Mário Equícola, preceptor de Isabella d’Este (irmã 

de Alfonso e Marquesa de Mântua), que também teria emprestado, para auxiliar na elaboração 

deste programa, composto por seis fábulas, a sua tradução das Imagens de Filóstrato 

(GOFFEN, 2004). De acordo com Ballarin (1968), Ticiano desenvolve estas mitologias, 

principalmente a Bacanal, com um naturalismo caricato, protobarroco, que rompe com aquele 

momento do classicismo cromático imediatamente precedente, referindo-se à composição de 

Amor Sacro e Amor Profano, na qual o espaço sereno, composto por poucas e vastas 

superfícies cromáticas de naturalidade clássica – menos saturadas se comparadas às 

mitologias –, transfigura-se em puro ritmo, numa arquitetura espacial e cromática. Assim é 

também em Baco e Ariadne, outro quadro protobarroco, onde segundo Ballarin,  

[...] a dança sem compostura e a vitalidade frenética dos sátiros e [das] bacantes, que 

faz com que se rompa aquela sensação de beleza imaculada, [e] no céu dilatado à 

esquerda, [...] a capa de Baco [aparece] com uma luminosidade nova, em 

comparação às obras anteriores (BALLARIN, 1968, p. 11– acréscimos meus, com 

adaptações). 

Caroli e Zufi também comentaram a ruptura com o classicismo presente nas mitologias para 

Alfonso d’Este, dizendo que com elas Ticiano rompe as regras do classicismo e interpreta as 

cenas com uma “[...] alegria pagã e dionisíaca, em uma explosão de luz, de cor e de erotismo” 

(CAROLI; ZUFFI, 1991, p. 78). Carole e Zufi, no entanto, frisam que por trás da aparente 

espontaneidade e frescor dos quadros destinados ao gabinete de Alfonso esconde-se: 

[...] um estudo atento das famosas gravuras de Marcantonio Raimondi sobre as obras 

de Rafael, assim como dos ‘cartoni’ de Michelangelo. Com um agudo senso de 

‘história da arte’, Ticiano sabe que mesmo que ele jamais tenha ido à Roma, ele não 

pode se permitir ignorar a produção de seus grandes contemporâneos, além de seguir 

também, com alguma curiosidade, o trabalho de seu antigo rival, Sebastiano Luciani 

(CAROLI; ZUFFI, 1991, p. 78).  

Sobre a ruptura com as regras do classicismo e a relação com a mitologia, Argan destaca uma 

recusa a incorporar nas pinturas um conteúdo alegórico relacionado aos mitos, privilegiando 
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uma abordagem na qual as figuras estariam “vivas” ocupando o espaço pictórico e não 

“evocadas”: 

Com o Bacanal, Oferta à Vênus e o Baco e Ariadne, pintados entre 1518 e 1523 

para o gabinete de Alfonso d’Este, Ticiano esclarece sua posição em relação ao 

antigo e à interpretação alegórica mantegnana do mito. A antítese fica clara pelo 

confronto com as pinturas de Mantegna para o gabinete de Isabella d’Este. Ticiano 

elimina a passagem alegórica. As suas figuras são vivas, e não evocadas; movem-

se não dançam; a natureza é paisagem, e não arquitetura vegetal; o antigo não é o 

passado reconstruído com rigor filológico, mas imagem gerada na imaginação 

que a memória faz aflorar das profundezas. A relação entre indivíduos e natureza 

não é, como em Giorgione, um fluxo contínuo de um sentimento profundo do ser, 

mas identidade luminosa na emoção visual. Tudo se dá por zonas coloridas de luz e 

de sombra na unidade da superfície pictórica. Esta [unidade] é um tecido contínuo, 

mas não uniforme: varia de um ponto ao outro, a densidade e a transparência; a 

profundidade do espaço, não mais descrita por linhas perspécticas ou pela 

diminuição das grandezas, está explícita na substância rítmica e sensível da cor, na 

espessura e na tenuidade da linha, no modo como reagem diversamente à luz: as 

nuvens, as frondes, as carnes e as roupas (ARGAN, 2003, p. 85 – acréscimo e 

negritos meus). 

Ainda sobre apropriações e sínteses estilísticas, Carole e Zufi explicam que com a chegada à 

Veneza de artistas “fugindo do Saque de Roma” aos quais se juntaria, em 1529, 

Michelangelo:  

[...] a arte veneziana não poderá mais recusar-se às soluções propostas pela arte 

toscano-romana para a composição, e em particular, ao maneirismo. O diálogo, ou 

melhor dizendo o afrontamento entre o naturalismo cromático da tradição veneziana 

e as torções virtuosísticas do desenho à ‘maneira moderna’ tornar-se-ão explícitas 

nos anos 1540, sempre, primeiramente, com Ticiano. Os primeiros marcos deste 

período controverso são estabelecidos, precisamente, em 1527 (CAROLI; ZUFFI, 

1991, p. 103). 

A linguagem artística do Maneirismo da Itália central será cada vez mais visível nas pinturas 

de Ticiano, que se apropriará delas, como de costume, mas em um sentido diverso do 

“esperado”, uma vez que, de acordo com Argan (2003), o sentimento é, para Ticiano, um 

“modo de conhecimento”, e o artista reconhece no sentimento não uma ordem lógica e uma 

estrutura, mas “[...] a presença viva, flagrante, do divino” (ARGAN, 2003, p. 151), vendo na 

experiência intelectual do desenho maneirista, não uma pesquisa “formalista”, mas a 

possibilidade de um extravasamento da dramaticidade da figuração, que concorre enfim, “[...] 

para transformar a emoção visual em emoção moral, em sentimento” (ARGAN, 2003, p. 151). 

“Com Ticiano, a pintura não é mais representação indiferente ou comovida, impassível ou 

patética, mas um fragmento de realidade, um pedaço palpitante de vida vivida, que quer 

pôr-se em relação com a nossa [...]” (ARGAN, 2003, p. 155 – negrito meu).  

Por volta de 1530, Francesco della Rovere, duque de Urbino, começa a cobiçar o mesmo nível 

artístico que estava sendo encomendado por seus conhecidos Alfonso d’Este e Federico 
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Gonzaga, os quais já desfrutavam, há um tempo, dos serviços de Ticiano. Encarrega seu 

embaixador em Veneza de deixá-lo a par das atividades do mestre de Ca d’Oro, tendo em 

vista uma possível contratação. Além disso, após seu casamento com Eleonora Gonzaga, 

Francesco tornou-se cunhado do duque de Mântua, um parentesco que intensificou o desejo 

de também contar com o talento de Ticiano. Em 1532, o artista começa a prestar serviços para 

Francesco della Rovere, envolvido na época em um amplo programa de renovação de sua 

Villa, inspirado na pompa da gloriosa época dos Montefeltro (CAROLI; ZUFFI, 1991).  

Em meados de 1550, o objetivo da pesquisa não é o belo ideal, mas “[...] o estilo, que da arte 

se estende, naturalmente, ao costume, ao modo de vida; a arte torna-se guia do gosto social” 

(ARGAN, 2003, p. 144). Citando um texto de Bartolomeo Ammannati (1511-1592), escultor 

e arquiteto, Argan (2003) comenta a situação das cortes italianas, especificamente a dos 

Medici na segunda metade do século XVI, na qual “A moral reduz-se aos costumes, ao 

comportamento social, à etiqueta, às convenções sociais” (AMMANNATI apud ARGAN, 

2003, p. 145). Acrescenta que a esta crise de valores Ammannati atribui um possível 

significado mais profundo capaz de transformar “[...] o ideal natural do belo no ideal social do 

elegante, mas concebe a elegância como a marca de uma eleição espiritual que deseja ver 

ligada a todos os atos da existência social” (AMMANNATI apud ARGAN, 2003, p. 145). 

Uma abordagem identificável nos conceitos apresentados também no Livro do Cortesão, de 

Baldassare Castiglione, como será visto posteriormente.  

Na segunda metade do século XVI, quando a cultura figurativa Florentina e Romana se 

enrijece em teorizações abstratas e em formalismos acadêmicos, a escola pictórica de Veneza 

assume uma posição cada vez mais proeminente, devido a seu arrojo criativo. Uma vez que 

imagens convencionais, criadas a partir de regras ou modelos não despertam entusiasmo nem 

intensas reações emocionais, a escola vêneta recusa as prescrições e as normas do maneirismo 

toscano e romano. Em Veneza não acontece, ainda neste momento, o desenvolvimento de 

uma teoria artística específica, que registre e sistematize seus gostos e procedimentos, há, no 

entanto, uma crítica de arte ativa e fortemente influente sobre os gostos de clientes, literatos e 

artistas, que avalia as obras a partir de um único critério: “[...] a eficácia emotiva da 

comunicação” (ARGAN, 2003, p. 148). O iniciador desta crítica “do gosto” foi, de acordo 

com Argan (2003), Pietro Aretino, cuja atuação será mencionada posteriormente.  
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3.3 A pintura como poesia visual – o termo poesia aplicado a Ticiano e a Giorgione 

O uso do termo poesia conforme feito por Ticiano, por críticos – atuais e da época –, e por 

historiadores da arte suscita, até hoje, inúmeros debates. Não há um consenso sobre as 

opiniões que diferem principalmente: entre os que consideram “poesia” uma designação 

adequada para todas as pinturas mitológicas feitas por Ticiano; e os que defendem que o 

termo se aplica apenas ao conjunto mais específico ao qual o próprio artista fez referência 

mais de uma vez em suas cartas, como poesias. Entre estes dois extremos, há sutilezas como 

defender que o termo seria adequado para pinturas baseadas em episódios narrativos que 

obrigassem o pintor a fazer escolhas a fim de representar, em um espaço pictórico único, uma 

sequência de fatos que se desenrolaram em um intervalo de tempo, fazendo alusão a uma 

“liberdade artística e interpretativa”, também experimentada pelos poetas. A maturidade da 

discussão da relação entre poesia e pintura, e a crescente autonomia dos artistas perante as 

corporações de ofício também são questões que precisam ser abordadas para o melhor 

entendimento dos significados e das implicações do uso do termo. Este é o objetivo deste 

subitem. 

O Diálogo entre as Artes é um dos principais assuntos de discussão cultural no início do 

século XVI. Graças à atividade de Rafael, não apenas um artista sublime, mas um intelectual 

engajado, intérprete refinado do classicismo e do humanismo sensível, toca-se mais 

efetivamente na questão do Ut Pictura Poesis. Pintura e poesia são percebidas agora como 

“irmãs gêmeas”, dotadas da faculdade de exprimir os estados de alma, as situações e as 

sensações e, na virada do século XVI, muito mais do que no XV, a pintura passa a ser 

percebida como uma “atividade para intelectuais”, cuja preparação e domínio devem ir além 

da competência técnica na pintura (CAROLI; ZUFFI, 1991). 

Sobre esta relação entre pintura e poesia, Thomas Puttfarken comenta que a discussão teria 

ocorrido em dois estágios: no século XV, uma relação mais simplista havia sido estabelecida a 

partir da Poética de Horácio, complementada pelo surgimento de outras referências no final 

do mesmo século. O segundo momento é mais heterogêneo, o autor explica que: 

[...] existe um segundo estágio, muito mais complexo, que se dá por volta da metade 

do século XVI, em consequência da intervenção totalmente negativa da República 

de Platão, recentemente traduzida por Marsilio Ficino, com sua notória condenação 

às artes imitativas. Uma retomada de maior vulto da discussão foi incentivada 

pela Poética de Aristóteles, a partir de 1540. Teoricamente, este texto estava 

disponível desde 1498, numa tradução de Giorgio Valla [...] publicada por Aldo 

Manúcio em 1508 [...]; no entanto, por várias razões começou a exercer sua enorme 

influência apenas a partir de 1540 (PUTTFARKEN, 2005, p. 12– negritos meus).  
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É a partir deste cenário mais tardio, e sob esta possível influência do texto de Aristóteles, que 

Puttfarken situa e analisa as poesias de Ticiano. O autor ressalta também que é importante 

entender “poético” no sentido do renascimento, não no romântico ou “moderno” (atual). Para 

o público e a crítica renascentista, a comparação com a poesia propunha outro tipo de 

apreciação e estabelecia que se deveria “[...] olhar menos para erudição, para o conhecimento, 

para o suposto status intelectual do artista, manifestando-se por meio de temas igualmente 

intelectuais, e [olhar] mais para a natureza poética da arte da pintura” (PUTTFARKEN, 2005, 

p.11 – acréscimo meu). Puttfarken acrescenta que a analogia entre pintura e poesia era 

sustentada, no Renascimento, não a partir de referências à erudição e ao intelectualismo, nem 

à evocação e atmosfera, mas sim com relação à “ingenium”, liberdade, fantasìa e imitação. 

Estes eram os termos mais frequentemente usados para explicar a equivalência do trabalho do 

pintor com aquele do poeta. A analogia, no entanto, de acordo com Kristeller (1990) recebeu, 

no renascimento, uma importância e uma “apropriação” pela arte pictórica que nunca foi a 

pretendida pelos autores antigos, conforme já mencionado. 

Além desta divergência de interpretação entre “épocas”, há distinções, também, entre o que os 

autores pesquisados entenderam sobre o significado do termo poesias aplicado às pinturas de 

Ticiano, e até mesmo às de Giorgione.  

Na opinião de David Rosand (1972), por exemplo, Ticiano estabeleceu uma ligação mais 

óbvia entre pintura e poesia, concebendo suas obras como poesias à tinta. Ao que Thomas 

Puttfarken (2005) contesta argumentando que, para Rosand, as “poesias” – como um “gênero 

pictórico evocativo” – já haviam surgido em Veneza por volta de 1500, e que este 

desenvolvimento deu-se em resposta à publicação de edições ilustradas das Metamorfoses, de 

Ovídio, e do Sonho de Polífilo, de Francesco Colonna. Segue explicando que o argumento de 

Rosand baseia-se na percepção de que várias das pinturas do ciclo de Giorgione, incluindo as 

do jovem Ticiano – com cenas de paisagens, ninfas e pastores – seriam o equivalente 

pictórico da poesia pastoral; seja a de Teócrito, de Jacopo Sannazaro ou de Virgílio. Estas 

seriam “pinturas evocativas”, com um tema vago, que fariam referência a poesias também 

com temas vagos, partilhando, frequentemente, de um cenário arcádico e de uma atmosfera 

difusa e melancólica.  

Neste sentido, as pinturas pastorais de Giorgione também estariam alinhadas às ideias da 

época sobre a poesia, profundamente relacionadas a uma atmosfera evocativa. Na opinião de 

Argan (2003), a poesia de Giorgione consistia no resultado de uma “[...] relação profunda, 
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vital e irracional entre natura e humanitas” (ARGAN, 2003, p. 81): uma poesia que também 

teria sua determinação histórica no panteísmo naturalista de Lucrécio. O autor acrescenta 

ainda que:  

O humanismo, para Giorgione, não é mais um acúmulo de erudição nem a imitação 

ou a emulação do antigo: é a condição pela qual a consciência humana, saturada de 

experiência antiga, cumpre com absoluta plenitude a experiência do presente da vida 

(ARGAN, 2003, p. 81). 

Ticiano realizou dois importantes conjuntos de pinturas sobre temas mitológicos: as criadas 

para o Gabinete de Alabastro, de Alfonso d’Este, de Ferrara, aproximadamente entre os anos 

1518 e 1523; e, anos depois, mais seis pinturas – pensadas pelo artista como três pares: 

Dânae/Vênus e Adônis (ambas atualmente no Museu do Prado, Espanha); Diana e 

Acteon/Diana e Callisto (ambas atualmente em Edimburgo e emprestadas à Galeria Nacional 

da Escócia); e Perseu e Andrômeda (atualmente pertencente à Wallace Collection, Londres) / 

Rapto de Europa (pertencente ao Isabella Stewart Gardner Museum, de Boston) – para Felipe 

II, da Espanha, entre 1551 e 1562. 

Puttfarken destaca que nenhuma pintura pastoral – nem mesmo a Vênus do Pardo – parece ter 

sido chamada poesia por Ticiano, e que as pinturas para Felipe II – estas sim chamadas de 

poesias pelo próprio artista – pertenceriam a um gênero pictórico completamente distinto. 

Segundo o autor “[...] a referência de Ticiano às [próprias] pinturas como poesias pressupõe 

uma gama de aspirações e ambições potenciais da parte do pintor” (PUTTFARKEN, 2005, p. 

10 – acréscimo meu). Acrescenta que, claramente, quando empregou o termo, o artista estava 

referindo-se precisamente a um grupo muito coeso e específico de trabalhos, e chama a 

atenção para o fato de o termo poesie ao invés de istorie, ou apenas quadri ou pitture, 

aparecer, pela primeira vez, em uma carta a Felipe II, da Espanha, datada de 1553.  

O autor compara esta carta para Felipe II a uma anterior, de 1518, endereçada a Alfonso 

d’Este – Duque de Ferrara – enviada durante a elaboração do ciclo de pinturas para o seu 

gabinete. Nesta carta, relacionada à elaboração da Oferta à Vênus, o artista acusa o 

recebimento do material para iniciar a produção da pintura, bem como das recomendações – 

textuais e gráficas – que deverá seguir. Sobre as recomendações para a composição, Ticiano 

escreve:  

A informação incluída me parece bela e engenhosa, de forma que eu não consigo 

pensar em nada melhor; e, de fato, quanto mais eu penso nisso, mais eu me asseguro 

de minha opinião que a grandeza da arte dos antigos pintores era, em grande parte e 

acima de tudo, auxiliada por aqueles grandes príncipes, os quais habilmente, 

construíam suas solicitações [...] eu terei, ao final, não feito nada além de dar forma 
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àquilo que recebeu seu espírito – a parte mais essencial, de Sua Excelência 

(TICIANO apud PUTTFARKEN, 2005, p. 2).  

As recomendações recebidas por Ticiano foram extraídas ou diretamente das Imagens, de 

Filóstrato, ou indiretamente, de instruções elaboradas alguns anos antes, por Mario Equícola. 

A primeira pintura adquirida por Alfonso d’Este para este conjunto de obras a serem expostas 

no gabinete, cujo tema deveria ser sobre Os prazeres do amor e do vinho, havia sido uma 

Bacanal, pintada por Dosso Dossi, que ilustrava uma passagem dos Fastos de Ovídio. Na 

sequência, Alfonso adquiriu O Festim dos Deuses, de Giovanni Bellini, – pintado 

inicialmente para o studiolo de sua irmã, Isabella d’Este – e também inspirado nos Fastos. 

Ainda assim, havia espaço para mais três pinturas. Alfonso procurou temas condizentes com o 

conjunto para encomendá-las, e contratou artistas para executá-las. Encontrou dois dos temas 

nas Imagens, de Filóstrato, e o terceiro foi extraído, novamente, dos Fastos (WILLIAMS, 

1972).    

Os Fastos, escritos por volta do ano 2 d.C., consistem em um “calendário poético” no qual 

teriam sido reunidos os principais acontecimentos político-religiosos, astronômicos e 

meteorológicos e suas causas, etimologias e etiologias, celebradas em Roma, no início da era 

imperial. O texto aborda também algumas matrizes mitológicas, históricas e literárias. A 

história dos calendários em si pode ser considerada como a narrativa mais primária da obra 

(FERRAZ, 2015). Já Imagens, de Filóstrato, escrito no século III, descrevia 64 pinturas 

antigas que o autor disse ter visto em uma coleção de arte em Nápoles. As duas pinturas que 

Alfonso escolheu para serem reproduzidas por um artista contemporâneo seriam sobre “um 

santuário de Vênus, em um jardim repleto de cupidos”; e sobre uma celebração em honra a 

Baco, na ilha de Andros. A passagem dos Fastos, de Ovídio, escolhida falava sobre o 

encontro de Baco com Ariadne, a princesa de Creta, na Ilha de Naxos (WILLIAMS, 1972). 

Os temas escolhidos e as recomendações (resumos e esboços para a representação pictórica) 

expressavam a expectativa do Duque em relação ao conteúdo desejado nas composições, e 

“[...] Ticiano, hábil e elogiosamente, reconhece o Duque como a principal fonte da elaboração 

do programa iconográfico” (PUTTFARKEN, 2005, p. 2).  

Rona Goffen (2004) comenta que neste ciclo de pinturas, o conhecimento e a erudição do 

patrono são muito evidentes, e estão diretamente relacionadas ao desejo do “confronto” entre 

os artistas, ao expô-los em tão grande proximidade. Embora, na concepção final, Ticiano 

tenha pintado três das telas, o projeto inicial previa uma tela realizada por cada artista: O 

Festim dos Deuses, de Giovanni Bellini; a Oferta à Vênus seria pintada por Fra Bartolomeo; 
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Rafael seria o responsável pelo Triunfo de Baco; e Ticiano, por Baco e Ariadne (WIND, 

1948). Rona Goffen (2004) comentou um possível desejo de Alfonso de colocar, lado a lado, 

pintores de diferentes procedências: Bellini, um veneziano; Rafael, um umbriano de 

nascimento e romano por experiência; Fra Bartolommeo, um florentino; e Dosso Dossi, o 

pintor da corte de Ferrara. Desta forma a competição teria sido ampliada para comparar 

“escolas de pintura”, além de pintores, individualmente.  

Neste momento, ainda relacionado às pinturas para o Gabinete de Alabastro, portanto bem 

anterior ao da carta de 1553 (para Felipe II, onde Ticiano faz uso do termo Poesias), observa-

se uma solicitação realizada a partir de orientações detalhadamente prescritas, não diferentes 

das que Isabella d’Este, irmã de Alfonso, enviou aos artistas que trabalharam em seu Studiolo, 

em Mântua. Assim como ela, Alfonso sabia o que queria e detalhou claramente a encomenda. 

Ticiano, ainda jovem e relativamente inexperiente, teve pouca alternativa a não ser acatar as 

recomendações do Duque, embora já o tenha feito exercendo certa autonomia sobre alguns 

detalhes da execução (PUTFARKEN, 2005).  

Sobre a Adoração à Vênus (Figura 11), cujo tema é o amor como fonte de fertilidade e 

regeneração na natureza, Ian Kennedy (2006) comenta que mesmo sem ler latim ou grego, 

Ticiano seguiu de perto o texto do escritor antigo, e acrescentou que o artista conseguiu 

reproduzir as sensações evocadas pela descrição do texto. Filóstrato escreveu:  

“[...] cupidos colhendo maçãs, e se há muitos deles, não se surpreenda. Porque eles 

são filhos das ninfas e governam toda a espécie humana, e eles são muitos por causa 

das muitas coisas que os homens amam, e dizem que é o amor celestial que comanda 

os assuntos dos deuses no céu. [...] Aqui as árvores seguem em linhas retas, com 

espaços para que se possa andar por elas, e grama macia margeia os caminhos, 

adequada para servir de leito para alguém que queira se deitar sobre ela. Nas pontas 

dos galhos, maçãs douradas, vermelhas e amarelas convidam o enxame de cupidos 

para colhê-las. As aljavas dos Cupidos são douradas e cravejadas com ouro; e 

douradas também são as flechas [...] eles penduraram as aljavas nas macieiras; e na 

grama deitaram sobre mantos bordados; e inúmeras são as cores destes. Os Cupidos 

também não usam coroas sobre suas cabeças, pois seus cabelos bastam. Suas asas, 

azul escuro e roxa e, em alguns casos, dourada, [...] agitam-se no ar, criando uma 

melodia harmoniosa. [...] pra não falar dos cupidos que estão dançando, correndo ou 

dormindo, ou de como gostam de comer as maçãs [...] há quatro deles, os mais belos 

de todos, que estão afastados, dois deles jogando as maçãs de um para o outro, e o 

segundo par está entretido, atirando com arco e flecha, um atirando no companheiro, 

e o outro atirando de volta. Também não há o menor traço de hostilidade em seus 

rostos [...] (PHILOSTRATUS, 1931, p. 21-24). 
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Figura 11 –Adoração à Vênus, Ticiano, 1516-18, Madri, Museu do Prado, Óleo sobre tela, 172 x 175 cm 

E a descrição prossegue concentrada sobre o espírito harmônico e amigável que envolve a 

massa de pequenos cupidos, comentando que:  

[...] os cupidos que brincam de bola com as maçãs estão começando a se apaixonar, 

e então um beija a maçã antes de arremessá-la, e o outro estende as mãos para pegá-

laevidentemente pretendendo, por sua vez, beijá-la, se a pegar, e, então, jogá-la de 

volta; mas o par com os arcos está indicando um amor que já está presente. Em uma 

palavra, o primeiro par, em sua brincadeira, tem a intenção de se apaixonar, 

enquanto o segundo par está atirando flechas que eles não conseguem parar de 

desejar [...] (PHILOSTRATUS,1931, p. 25). 

Um pouco adiante, a descrição menciona Afrodite: 

Mas onde ela está? [...] em que parte do pomar [...]? Você vê a rocha em formato de 

gruta embaixo da qual brota água do azul mais profundo, fresco e bom para beber, 

distribuído em canais para irrigar as macieiras? Tenha certeza que Afrodite está lá 

onde as ninfas, não duvido, estabeleceram um santuário para ela, porque ela 

[Afrodite] as tornou mães de cupidos e, portanto, abençoadas por seus filhos. O 

espelho de prata, a sandália dourada, os broches de ouro, todos esses objetos foram 

pendurados lá não sem um propósito. Eles proclamam que pertencem à Afrodite, e o 

nome dela está inscrito neles, e diz-se que são presentes das ninfas. E os Cupidos 

trazem as primeiras maçãs, e reunindo-se rezam a ela para que o seu pomar prospere 

(PHILOSTRATUS, 1931, p. 29 – acréscimo meu). 
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Sobre a interpretação visual de Ticiano do texto de Filóstrato, Nichols (2013) comentou que a 

representação espontânea dos cupidinhos traz à mente a forma familiar dos Putti, comuns na 

estatuária e na poesia antigas, mesmo se o tratamento naturalista liberta-os da 

monumentalidade da pintura sacra. Com os trabalhos subsequentes para o Gabinete de 

Alabastro, Nichols defende que Ticiano:  

[...] chegou a uma nova concepção da pintura moderna à antiga, primeiramente 

esclarecendo sua distinção formal e semântica em relação às tradições existentes da 

arte Cristã. Há, portanto, uma nova ênfase em grandes grupos de figuras nuas ou 

semivestidas, exibidas em vigorosas movimentações entrelaçadas e colocadas 

próximas à superfície da pintura. Sua ênfase imperturbável e sem disfarces de uma 

corporalidade carnal contrasta, não apenas com a arte religiosa, mas também com as 

pinturas mitológicas renascentistas anteriores, como as alegorias pintadas para o 

studiolo de Isabella d’Este, em Mântua, por Pietro Perugino e Andrea Mantegna, ou 

com o devaneio pastoral nas pinturas ‘classicizantes’ de Giorgione, em Veneza. 

(NICHOLS, 2013, p.51).  

A segunda pintura que Ticiano executou para o Gabinete de Alabastro foi Baco e Ariadne 

(Figura 12), cujo argumento teria sido baseado, diferentemente, em Ovídio – Fastos e Ars 

Amatoria – e em Cátulo – Carmina (HOPE, 2003). 

O trecho de Ovídio que aparece no texto sobre o 8 de março - Constelação de Ariadne nos 

Fastos, menciona elementos observáveis na pintura, como a “coroa” de estrelas que forma a 

constelação; Ariadne chorando na margem da praia por ter sido abandonada pelo marido; e o 

interesse que a bela princesa que desperta em Baco. O trecho, no entanto, não apresenta 

características específicas para a representação destes elementos. O autor antigo escreveu: 

Na outra noite, verás da cretense a Coroa: 

O crime de Teseu fê-la uma deusa. 

[...] 

Excelindo em beleza, entre as jovens cativas,  

muito agradara a Baco uma princesa. 

Chorava a esposa amante vagando na praia, 

[...]  

(OVÍDIO, 2015, p.159). 

 

Não descreve a excelsa beleza ou detalhes como vestimentas, posturas corporais e etc. Charles 

Hope (2003) propõe que as principais fontes do texto ecfrástico para esta pintura tenham sido 

o Carmina, de Cátulo, e o Ars Amatoria, de Ovídio, cujas passagens foram provavelmente 

traduzidas para Ticiano por um consultor, uma vez que o artista não compreendia o latim. 

Sobre possíveis fontes visuais, Hope menciona referências sobre esboços e obras de Rafael. 

Comenta que o Baco de Baco e Ariadne se assemelha ao que havia no estudo para o Triunfo 

de Baco feito por Rafael e enviado a Alfonso. Na representação de Ariadne, o autor vê uma 

clara inspiração “Rafaelesca”. Defende também que nesta pintura, feita após a Oferta à 
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Vênus, Ticiano já teria desfrutado de mais liberdade artística perante a encomenda, em 

consequência do sucesso desfrutado pela primeira imagem. 

 

Figura 12 – Baco e Ariadne, Ticiano, 1520-1522, Londres, Galeria Nacional, Óleo sobre tela, 175 x 190 cm  

A terceira pintura que Ticiano realizou para o Gabinete foi a Bacanal dos Andrianos (Figura 

13), que trata da chegada de Baco à ilha de Andros, onde seu cortejo o aguarda em graus 

variados de embriaguez, e cuja iconografia também reflete um texto das Imagens de Filóstrato 

– o que trata dos Andros (KENNEDY, 2006; WILLIAMS, 1972). 

Sobre esta cena, segue abaixo o trecho de Filóstrato mais observável na imagem de Ticiano:  

O fluxo de vinho que existe na ilha de Andros, e os andros que se embriagaram do 

rio são o assunto desta pintura. Pois pela atuação de Dionísio, a terra do Andros é 

tão carregada de vinho que se rompe e envia para eles um rio; se você tem água em 

mente, a quantidade não é grande, mas se [tem] vinho, é um grande rio – sim divino. 

Porque aquele que extrai dele pode muito bem desprezar o Nilo e o Danúbio e pode 

dizer deles que eles também seriam mais altamente estimados se fossem pequenos, 

desde que seus fluxos fossem como este. Essas coisas, [eu] acho, os homens, 

coroados com hera e bryonia, estão cantando para suas esposas e crianças, algumas 

dançando em uma das margens, outras deitadas (PHILOSTRATUS,1931, p. 97 – 

acréscimos meus). 
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Figura 13– Bacanal dos Andrianos, Ticiano, 1523-24, Madri, Museu do Prado, Óleo sobre tela, 175 x 193 cm 

Nichols (2013) chama a atenção para a intenção do artista de trazer as ações descritas nos 

textos para “o momento presente”, um aspecto importante em sua “reconceitualização” da 

pintura de “história” ou do retrato. Esta “revitalização” do estilo antigo que Ticiano empregou 

nas Bacanais para Alfonso d’Este não tornaram as imagens “antiquárias” ou representantes de 

uma história nostálgica de uma “Era de Ouro” perdida; paradoxalmente, a invenção do 

passado clássico realizada por Ticiano proporcionou um retorno seguro ao presente imediato 

da corte de Ferrara, uma vez que: 

[...] o Duque era famoso por seus vinhos finos e que as duas Bacanais podem ser 

interpretadas como uma metáfora da perfeição de sua regência sobre Ferrara. As 

pinturas eram, de fato, repletas de alusões à corte de Afonso [...]. O ‘novo mundo” 

projetado nas miologias de Ticiano é, de fato, um substituto idealizado da vida da 

elite da sociedade na corte de Alfonso, uma fantasia imaginativa vinculada com seus 

principais valores e prazeres (NICHOLS, 2013, p.54). 

Com as mitologias para Alfonso d’Este, Ticiano estabeleceu um novo parâmetro para a 

pintura mitológica na Itália e na Europa.  

Na biografia que escreveram sobre Ticiano, Caroli e Zuffi (1990) introduzem o tópico sobre 

as Poesias para Felipe II comentando as diferentes interpretações que o artista deu aos temas 

mitológicos ao longo da carreira, e propondo uma relação destas com seu momento de vida:  
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Durante a juventude, tendo apenas vinte e cinco anos, ele havia agido sob a 

infulência de Giorgione, seguindo uma evolução que o levou da pura contemplação 

do acordo entre a natureza e a mulher, na Vênus de Dresden, ao charme da plenitude 

tonal em Amor Sacro e Amor Profano, passando por toda uma série de meias-figuras 

femininas acariciadas por sombras quentes. 

Sua segunda maneira está ligada às cintilantes Bacanais pintadas para Alfonso 

d’Este. Com a aprovação do Duque de Ferrara, ele [Ticiano] entregou-se a um 

prazer dionisíaco e, no entanto, jamais obsceno, nem gratuitamente pornográfico. 

Utilisando cores límpidas e puras e, sobretudo veladuras transparentes, Ticiano 

deixou livre o curso para os reflexos de uma luz plena, jovem e alegre. 

Por volta do final dos anos 1530, a Vênus de Urbino inaugura a época da 

maturidade. Aos primeiros períodos, caracterizados pela descoberta e pelo jogo do 

amor, segue a maturidade com uma sexualidade mais aberta, a presença carnal da 

sedução e a emoção de um olhar malicioso [...]. 

Neste momento, com as novas Poesias para Felipe II, começa o último período. 

Ticiano se aproxima dos sessenta e cinco anos e os temas mitológicos e eróticos 

tornam-se alegorias comoventes, e símbolos da condição humana. Melancolia e 

desencanto tomam o lugar ocupado sucessivamente pelas emoções do amor 

nascente, das alegrias da sexualidade, do prazer intenso dos jogos eróticos 

(CAROLI; ZUFFI, 1990, p.218 – 219 – acréscimo meu). 

Matthias Wivel, curador do Departamento de pinturas italianas do século XVI da Galeria 

Nacional de Londres, concorda com esta ideia. Ele escreveu no texto de abertura do catálogo 

da exposição de 2020 dedicada às poesias que nelas era possível observar: “[...] o pintor já 

envelhecido estendendo o alcance de seus recursos [pictóricos],enquanto sondava cada vez 

mais profundamente as questões do amor, desejo, poder e morte que o ocupavam desde seus 

primeiros dias” (WIVEL, 2020, p. 13 – acréscimo meu).  

Sobre a encomenda, explicou que o conjunto foi solicitado a Ticiano por Felipe de 

Habsburgo, inicialmente príncipe e, a partir de 1556, Rei da Espanha, “[...] em um arranjo que 

concedeu a Ticiano [...] liberdade incomum, praticamente concedendo a ele ‘carta branca’ 

no que diz respeito ao formato, assunto ou interpretação” (WIVEL, 2020, p. 13 – negritos 

meus). A ideia para uma série de pinturas mitológicas teria sido provavelmente de Felipe II, 

mas a escolha de Ovídio como fonte principal– e desta vez tendo como referência as 

Metamorfoses ao invés dos Fastos, ainda que interpretadas de forma livre, não “literal”, – 

teria sido de Ticiano.  

As Metamorfoses consistem em uma cosmogonia, uma narração sobre a origem do mundo. 

Ovídio, no entanto, estende esta narração até os “seus dias”. Além de cosmogônico, o texto é 

etiológico, ou seja, narra a causa ou a origem de vários fatos. Enquanto a cosmogonia faz 

referência, principalmente, à origem dos elementos primordiais e mais importantes – Céu, 

Terra, Oceano, Dia e Noite, etc e os seres que dela descendem – a etiologia refere-se a 



 

119 
 

elementos menores, como a origem de certas árvores, o surgimento do deserto, a origem de 

alguns costumes, de alguns nomes etc. Embora o termo Metamorfoses não conste no texto, 

este já era conhecido desta forma na Antiguidade, e fosse uma designação dada pelo próprio 

Ovídio, ou por outra pessoa, ela não deixa de ser adequada, uma vez que é de transformações 

que o poema trata acima de tudo. João Angelo Oliva Neto cita na Apresentação da edição em 

português, de 2017, das Metamorfoses: 

O ânimo me leva a narrar as formas mudadas em novos 

corpos. Deuses (pois vós também as mudastes), 

bafejai meu [intento] e desde a primeira origem do mundo 

Conduzi até meus tempos um canto contínuo  

(OVÍDIO, apud NETO, 2017, p. 12). 

 

Felipe II aprendeu latim e literatura com Calvete da Estrella, seu tutor humanista, e tinha 

conhecimento sobre mitologia clássica. Chegou a possuir quatro versões das Metamorfoses, 

incluindo a tradução de 1553, feita por Ludovico Dolce e dedicada a Charles V. Felipe II 

também teria considerado atraente a abordagem “palpável” de Ticiano dos mitos antigos, e 

não deve ser considerada uma coincidência o fato de Ticiano ter escolhido para as poesie, 

histórias que permitiriam a ele atender mais plenamente este interesse ardente de Felipe II por 

mulheres; e sua obsessão de toda a vida pela caça (WIVEL, 2020).  

Comentando as recomendações para as pinturas, Puttfarken reforçou a função decisória que 

Ticiano desempenhou em todas as etapas do processo, lembrando que: 

 [...] A natureza dos trabalhos [pinturas] a serem produzidos parece ter sido deixada 

relativamente vaga. Esta indeterminação na encomenda permitiu a Ticiano fazer 

suas próprias escolhas, não apenas no que diz respeito às atitudes de seus nus 

femininos, mas também, e mais importante, na escolha dos temas para as pinturas 

(PUTTFARKEN, 2005, p.4). 

O autor interpretou este nível de liberdade em relação a uma encomenda como indicativo de 

maior maturidade e prestígio artístico. Complementa esta possibilidade (da crescente 

independência sobre os temas e os tratamentos pictóricos destes nas encomendas), atribuindo-

a, além da fama crescente do pintor, a um desenvolvimento mais amplo que ocorreu no 

período, o qual Puttfarken disse ter sido percebido como uma “[...] crescente liberação das 

artes visuais, [uma] emancipação dos artistas da dominação de patronos, guildas, governos e 

da Igreja” (PUTTFARKEN, 2005, p. 4 – acréscimo meu) na sequência, o autor cita um trecho 

de Burkhardt, escrito em 1874, com relação ao Renascimento no Norte mas que, segundo 

Puttfarken, é aplicável também ao Sul: 
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Nos diferentes períodos nos quais a pintura atingiu um nível muito alto de 

desenvolvimento, ela foi – com o tempo – além de seus dois deveres oficiais, que 

são a glorificação da religião e do poder. Como ondas poderosas, esses dois 

colocaram a fantasia da pintura em ação, e esta ação agora reverbera 

independentemente, mais e mais longe [...] agora a vida é representada pelo valor da 

própria vida, a beleza, pelo da beleza (BURKHARDT apud PUTTFARKEN, 2005, 

p. 4).  

O autor complementa, defendendo que foi esta habilidade de ir além do que era meramente 

requerido que concedeu aos melhores artistas um novo sentimento de autoridade e liberdade. 

Acrescenta que houve uma área, no entanto, recentemente estabelecida, na qual este novo 

senso de autoridade e autonomia pôde mostrar-se com maior ímpeto, liberdade e 

independência sobre as obrigações das tradições religiosas e políticas: a das pinturas 

mitológicas e dos “temas poéticos”. Gombrich (1986) explicou que quando Botticelli pintou 

suas primeiras mitologiasainda não havia uma “categoria” de pinturas mitológicas, porque as 

suas estavam entre as primeirasdurante o Renascimento.  

Aqui se observa uma nítida mudança: as mitologias já desfrutam de status de “área” de 

pintura – para seguir Puttfarken –; ou de “gênero” pictórico, de acordo com Gombrich, e 

Puttfarken (2005) atribui esta maior liberdade no desenvolvimento das cenas mitológicas à 

ausência de um precedente visual fortemente estabelecido para estes temas. A fragilidade do 

repertório iconográfico existente, que falhava em estabelecer padrões visuais firmes para a 

representação mitológica ou poética, também dificultava a “aferição” da fidelidade da 

representação visual à fonte, diminuído o “controle” do comitente sobre a avaliação final do 

trabalho. As poucas encomendas respaldadas por recomendações escritas e esboços, como as 

de Alfonso e Isabella d’Este, visavam, precisamente, suprir esta lacuna e alinhar as 

expectativas de comitentes e artistas (PUTTFARKEN, 2005).  

Outro fator que pode ter influenciado a abordagem de Ticiano dos temas mitológicos, neste 

momento, teria sido o tratado de Ludovico Dolce sobre a pintura, Aretino (1447). No tratado, 

de acordo com Wivel (2020), Dolce criticou o simbolismo presente em pinturas de 

Michelangelo, dizendo que este era produto de uma “intelectualidade obscura”, e 

defendendoquea arte deveria comunicar com clareza e ser direta em sua abordagem. Wivel 

comenta que Dolce retoma a questão da relação entre pintura e poesia no que diz respeito a 

“[...] uma ambição de alcançar as qualidades estéticas da poesia na pintura [...]” (WIVEL, 

2020, p. 19), lembra ainda que Dolce repete a máxima que “[...] o ‘pintor é um poeta mudo’, e 

o poeta, ‘um pintor falante’[...]” (WIVEL, 2020, p. 19), retomando o conceito do Ut Pictura 

Poesis, já comentado. Repete também a ideia do paragone entre poesia e pintura como uma 
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etapa no processo de ascensão da pintura como arte livre, também abordado por Puttfarken 

(2005), Linchenstein (2008) e Kristeller (1990).  

Ainda sobre apostura de Ticiano durante a elaboração das poesias de Felipe II, Puttfarken 

acrescenta que esta estaria ainda de acordo com o momento de “liberação do artista”, um 

processo que já durava mais de um século e meio. Com relação à crescente liberação do 

artista perante as corporações de ofício, os comitentes e, em última instância, perante modelos 

iconográficos rigidamente estabelecidos, o autor comenta que não acredita que a crescente 

confiança de Ticiano possa ser atribuída a esta liberdade perante corporações e instituições, 

preferindo atribui-la a um estreitamento da relação entre a pintura e a poesia:  

[...] a qual tem sido tratada de forma muito marginal pela moderna história da arte 

[e] oferece, potencialmente, um número de insights úteis para a prática pictórica, 

para a teoria do Renascimento e para [o entendimento] de Ticiano, em particular 

(PUTTFARKEN, 2005, p. 8 – acréscimos meus, com adaptações). 

Defende também que: 

[...] a noção do pintor ser, assim como o poeta, um imitador da natureza humana 

tornou-se uma parte inalienável das teorias [artísticas] mais tardias. E o mesmo se 

deu com a ideia que, por meio da imitação da natureza humana, a obra de arte, 

pintura tanto quanto poema, deveria comover o observador ou o leitor 

(PUTTFARKEN, 2005, p. 32 – acréscimo meu). 

Mencionando novamente a Poética de Aristóteles, Puttfarken defendeu que este texto “[...] 

criou os meios para definir as artes imitativas, incluindo a pintura e a escultura, como artes do 

conhecimento, e como semelhantes à poesia” (PUTTFARKEN, 2005, p. 72). Uma vez que 

eram semelhantes à poesia, a pintura passaria, agora, a adotar uma hierarquia de gêneros. Para 

Puttfarken, é neste quesito, principalmente, “[...] que os críticos de 1550 vão além dos 

humanistas do Quattrocento; seu interesse não permanece no nível da multiplicidade da 

natureza por si, mas eleva-se para uma [natureza] em ação significativa” (PUTTFARKEN, 

2005, p. 72 – acréscimo e negritos meus). 

Charles Hope parece concordar com o argumento de Puttfarken, uma vez que defendeu que o 

termo indicava não apenas o gênero ao qual a pintura pertencia, mas também a forma como 

deveria ser interpretada: 

Assim como uma pintura com um tema histórico era frequentemente chamada 

“istoria” e uma com um tema religioso, uma “devozione”, uma poesia era uma obra 

baseada no repertório de lendas usado por poetas como Ovídio. Todas as Poesias de 

Ticiano, de fato, ilustram mitos narrados nas Metamorfoses (HOPE, 2003, p.142). 
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Tom Nichols (2016), que discordou da teoria de Puttfarken, que defende que Ticiano tenha 

sido influencido pelos conceitos derivados da Tragédia Clássica prestentes na Poética de 

Aristóteles, diz que: 

[...] é muito mais provável que Ticiano, um mestre, tenha se aproximado desta 

encomenda com uma ideia diferente em mente do que apenas categorias literárias. O 

que permanece excepcional com relação às Poesias é a forma com a qual 

convenções visuais distintas para o tratamento de temas pagãos e Cristãos têm a 

chance de contrastar, com resultados desestabilizadores. As Poesias de Ticiano 

combinam a abordagem naturalista, enfatizando a transitoriedade mundana, com os 

sofrimentos físicos e psicológicos relacionados, que têm suas raízes na longa 

tradição da arte Cristã, com a apresentação relativamente estática, como em um 

instantâneo, [característica] da arte mitológica, que coloca em primeiro plano a 

beleza figurativa e o eterno presente do desejo físico. Caracetrística deste ciclo é a 

forma pela qual estes dois modos aparentemente contraditórios competem sem 

cancelar um ao outro (NICHOLS, 2013, p.144– acréscimo meu). 

Ao tratar das Poesias, Ian Kennedy (2006) comentou que Ticiano aproximou-se dos episódios 

descritos por Ovídio com “liberdade poética” em relação à referência textual original, uma 

atitude equivalente à adotada pelos poetas, a qual teria permitido um afastamento maior da 

tradução literal da fonte. David Rosand (1972) acrescenta à opinião de Kennedy que, nas 

Poesias, Ticiano “[...] fala de sua própria arte e, consequentemente, dele próprio como poeta, 

usando o termo com conotações [bastante] significativas e pessoais” (ROSAND, 1972, p. 536 

– acréscimo meu).  

Tom Nichols encerra o capítulo sobre as poesias na biografia que escreveu sobre Ticiano 

dizendo que: 

O estilo pictórico das poesias é a expressão final da trajetória individualista da 

carreira de Ticiano. A maneira complexa nestas pinturas desafia as categorias 

visuais e os significados usualmente associados a elas, pronunciando-se a um só 

tempo como única e inimitável (NICHOLS, 2013, p. 146 – negritos meus). 

Outra chave importante para compreender a carreira de Ticiano, sobretudo na primeira década 

do século XVI, está relacionada ao desejo de melhorar a percepção, por parte dos comitentes, 

sobre o trabalho do artista, procurando elevá-lo ao status de “profissão”, e não mais de 

“ofício” (no sentido de uma arte manual, vinculada apenas a um processo executivo) 

(PUTTFARKEN, 2005). Ticiano defendia que um pintor não apenas poderia, mas deveria ter 

um papel social comparável àquele de um alto magistrado, e não ao de um artesão 

especializado em determinada atividade, uma postura na qual Caroli e Zuffi (1991) vêem uma 

mudança histórica fundamental, e ressaltam que Ticiano foi o protótipo de um novo gênero de 

artista; um que se posicionou como um contato de valor para seus clientes, não apenas como 

um mero executor de suas vontades, mas também – e principalmente – por seus dons 
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intelectuais e, (somente) depois disso, por seus talentos manuais. É certo que esta mudança de 

status já havia começado, desde que tratados de humanistas como Alberti começaram vincular 

o trabalho do pintor a uma atividade intelectual, do “artista-matemático”, e Caroli e Zuffi 

(1991) citam como exemplo também Piero della Francesca, que foi autor de um tratado sobre 

a construção da representação em perspectiva; de um outro, sobre a decomposição geométrica 

das imagens; e, por fim, de um tratado de “compatibilidade”.  

A partir de Ticiano, o artista não se apresentará mais ao cliente como um simples 

subordinado, pronto para atender “ao pé da letra” os desejos e as ordens daquele que o 

remunera, “[...] mas como um interlocutor situado em pé de igualdade, capaz de impor suas 

condições sobre os detalhes, a iconografia e as honrarias” (CAROLI; ZUFFI, 1991, p. 54). Na 

época em que pinta as mitologias para Felipe II da Espanha, a postura de Ticiano em relação 

ao comitente, às especificações do trabalho e à obediência delas já são sensivelmente 

distintas, se comparadas ao relacionamento de Ticiano com Alfonso d’Este durante a 

realização das mitologias para o Gabinete de Alabastro.  

 

3.4 A experiência nas cortes e o status de arte liberal 

Outro aspecto que parece ter tido influência sobre a crescente liberdade criativa do artista e 

sua progressiva mudança de status de “executor de uma arte mecânica” a um “profissional 

intelectual” foi a experiência adquirida fora das grandes cidades, nos ambientes de corte. 

Martin Warnke (2001) argumentou, contrariando opiniões anteriores de Curtius, Kristeller, 

Gombrich e outros, que a noção da pintura como uma arte liberal, e de “liberdade artística” de 

forma mais geral, desenvolveu-se não nas destacadas cidades toscanas, mas nas cortes 

setentrionais: em Mântua, Ferrara, Rimimi e Milão. Defendeu esta ideia argumentando que 

nas cidades-estado a estrutura antiga vinculada ao sistema medieval das guildas, muito 

próximas às administrações municipais e ao governo, haviam sobrevivido inalteradas, 

enquanto a república durou. Nas cortes, diferentemente, humanistas e pintores poderiam 

convergir em uma posição de membros de uma casa principesca, onde a estrutura e as práticas 

vigentes de patronato poderiam, facilmente, sob o ponto de vista de um humanista em busca 

de trabalho, aproximar-se das condições ideais almejadas (PUTTFARKEN, 2005). A maior 

parte dos “Senhores” das cortes desempenhava um papel duplo de regente e de condottieri, 

um comandante militar de aluguel, recebendo generosos salários e, a partir de 1420, tornou-se 
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costumeiro que estes regentes oferecessem a seus filhos uma educação humanista, de forma 

que os ideais da cavalaria de honra, glória e virtude cristã pudessem ser combinados com o 

conhecimento de estratégias militares. Era esperado que a exposição aos valores éticos dos 

antigos gregos e romanos fornecessem um quadro de referência moral a partir do qual 

deveriam construir suas vidas públicas e privadas, assim como desenvolver uma sensibilidade 

para a apreciação de coisas belas (COLE, 2016). 

Florença e Veneza tiveram uma enorme aristocracia urbana interessada em posicionar-se na 

sociedade por meio do patrocínio das artes e da educação. Outros centros na Itália também 

abrigaram grandes grupos de mecenas, especialmente as “cortes principescas” como Milão, 

Ferrara, Mântua, Urbino e Nápoles, onde era possível observar a imagem do governante 

estampada em moedas, erguida sobre casas e portas, gravada em joias e pintada em bandeiras 

e estandartes (MANN, 2006), uma consequência da necessidade de estabelecer visual e 

continuamente a legitimidade e a autoridade do governante, por não haver, em muitos casos, 

uma ascendência clara e “documentada”, que fornecesse uma base legal para a sucessão. Uma 

vez que muitos regentes eram filhos ilegítimos, havia disputas constantes pelo poder, e a 

necessidade de tornar patente a autoridade sobre seus territórios e de estabelecer um ambiente 

social hierarquicamente organizado era permanente. Com relação à estrutura social, as cortes 

basearam-se fortemente nos valores comuns da realeza francesa ou inglesa (COLE, 2016).  

Entre as consequências destas demandas, o papel da arte, do ritual sagrado, da erudição, da 

ostentação e das tradições aristocráticas foi fortalecido. Por um lado, buscaram forjar uma 

identidade cultural independente, inspirada pelos ideais humanistas e da cavalaria e que 

propusesse laços de precedência com figuras religiosas e regentes ideais do mundo cristão e 

do mundo antigo. No contexto da criação de uma imagem forte, a arte foi uma grande aliada 

na competição por prestígio. Enquanto centenas de grandes artistas, trabalhadores e artesãos 

eram absorvidos pelos projetos culturais destas cortes, a definição quanto à configuração 

formal da maior parte das solicitações permanecia a cargo da nobreza.  

“Magnificência” e “esplendor” deveriam ser empregados com moderação, e o regente sábio 

observava constantemente esta regra. De acordo com Alison Cole, as somas investidas no 

embelezamento das cortes deveriam ser não apenas altas, mas empregadas com competência e 

habilidade, a fim de atingir os melhores resultados na construção da imagem da corte. Deveria 

haver uma equiparação entre o montante e a eficiência de sua aplicação à finalidade 



 

125 
 

pretendida, mesmo que esta fosse impressionar pelo luxo e opulência – como no caso da visita 

de outros regentes e de altos dignatários (COLE, 2016). 

Sobre as “vantagens” de tornar-se um “artista de corte”, Puttfarken (2005) destaca várias 

liberdades disponíveis nas cortes, mas não nas cidades, a começar pela liberdade em relação 

ao “mercado”: a promessa de uma pensão anual, salário ou equivalente, ao invés do 

pagamento por obra de arte teria sido extremamente atraente. Com relativa liberdade em 

relação à demanda (e às preferências temáticas do momento), o que se espera do trabalho do 

artista é justamente uma dose de inventividade e de “inovação”, ao invés de meramente 

atender a uma encomenda – ao menos em tese. Sob este arranjo (do salário e não do 

pagamento por obra) o artista liberta-se das corporações de ofício e, uma vez que sua 

remuneração não corresponde mais à realização de um trabalho específico, mas sim ao 

reconhecimento do seu talento, fica isento das taxas. Ainda assim há, nas cortes, uma 

distinção entre a ideia do que seria trabalhar para uma corte, e o funcionamento deste vínculo 

na prática (PUTTFARKEN, 2005; WARNKE,2001).  

Príncipes e regentes com um ávido interesse por pinturas, como Isabella d’Este e o Duke 

Alfonso prescreviam detalhadamente o que esperavam de um trabalho, como os comitentes 

florentinos ou o clero. Isabella d’Este foi considerada uma princesa intruída que desenvolveu 

em mecenato quase “ditatorial” nas artes, com encomendas caprichosas e pedantes. O 

principal critério para a encomenda de suas pinturas eram os temas, sobre os quais insistia que 

suas instruções fossem rigorosamente seguidas (WIND, 1948). Contrapondo a situação real ao 

conceito de “arte liberal” Puttfarken conclui que:  

Se era condição de uma arte liberal que ela fosse exercida não para ganho ou para 

entretenimento público [...] mas para o próprio prazer [do comitente] [...] então 

grande parte do trabalho produzido nas cortes não se qualificava para o termo. 

(PUTTFARKEN, 2005, p. 26 – acréscimo meu) 

De fato, a “liberdade” concedida pelas cortes não era nem a das “artes liberais”, nem a da 

“arte moderna”. 

 

3.5 O mundo intelectual de Veneza - O “mito de Veneza” 

Veneza colocou a si mesma e a sua história no cento da temática dos livros escritos na cidade, 

assumindo-se como o principal assunto de seu esforço intelectual e promovendo pensadores 

que refletiam, prioritariamente sobre Veneza, resultando em: 
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[...] um ‘produto intelectual’ de notável coesão e uniformidade do século XIII ao 

XV, enquanto adaptou-se a novas correntes como o Helenismo, o Humanismo e a 

tecnologia de impressão, cuja superfície imperturbável [de Veneza] contrastava 

marcadamente com aquela de Florença e vários outros centros italianos como Milão, 

Nápoles e Roma (KING, 2013, p. 571 – acréscimo meu).  

Em 1352, Petrarca esteve em Veneza a serviço de Milão e estreitou laços de amizade com o 

doge Andrea Dandolo. Na opinião de Margaret L. King (2013) este evento, por si só, marcaria 

o início do Renascimento em Veneza, o momento a partir do qual Veneza adotaria o mundo 

cultural da Itália e da Europa Ocidental, do qual havia permanecido apartada até então. Para a 

autora “O casamento das tradições venezianas com o humanismo italiano concretizado pelo 

encontro entre Dandolo e Petrarca geraria o futuro” (KING, 2013, p. 572). 

Na época que Petrarca visitou Veneza, Dandolo já havia escrito uma história da cidade e 

estava trabalhando em uma segunda. Ambas pertenciam à tradição veneziana da crônica, a 

qual vinha desenvolvendo-se desde o século XI. Estas crônicas constituíram o principal 

produto intelectual da cultura literária veneziana anterior ao Renascimento, e narravam o Mito 

de Veneza, muito antes deste tornar-se um fator concreto nos esforços políticos da cidade.  

Celebravam as origens venezianas, a piedade veneziana, os triunfos, o destino 

veneziano em uma retórica desprovida de anedotas ou detalhes pessoais, mas repleta 

de citações extraídas de documentos escritos e gerenciados pelos notários e 

secretários que compunham os relatos (KING, 2013, p. 573).  

Latinista muito versado nas fontes clássicas, Dandolo admirava a cultura humanista de 

Petrarca, e os dois mantiveram uma ativa correspondência cheia de citações de autoridades 

antigas sobre os problemas presentes de guerra e paz. Dandolo faleceu em 1354, mas seus 

secretários deram andamento ao projeto da segunda crônica, sustentando o relacionamento 

entre Petrarca e o círculo da cúria; um relacionamento que levou a um convite para que 

Petrarca se estabelecesse em Veneza e trouxesse com ele sua biblioteca. O senado proveria o 

humanista com uma residência contanto que, após sua morte, Veneza herdasse seus livros 

(KING, 2013). Petrarca então mudou-se para a cidade e sua presença atraiu patrícios, 

cidadãos e estrangeiros, que buscavam adquirir, por meio das conversas que mantinham, “um 

pouco do brilho da sua presença” (KING, 2013, p.574). Em 1366, quatro jovens Aristotélicos, 

dois deles nobres venezianos que haviam estudado na Universidade de Pádua, foram ao 

encontro do humanista e disseram que:  

[...] ele era um bom homem, [...] mas não instruído – uma vez que, logicamente, ele 

desdenhava completamente os meandros da lógica escolástica. Como consequência, 

Petrarca deixou a cidade [...] e seus livros, transferidos para a proteção de Francesco 

da Carrara, Senhor de Pádua, dispersaram-se (KING, 2013, p.574).  
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Os opositores de Petrarca eram instruídos, de fato, mas nos livros de Aristóteles, no auge na 

época, na Universidade de Pádua, onde tantos venezianos estudaram. A Universidade de 

Pádua foi fundada em 1222, tornou-se faculdade de artes e medicina em 1300 – antes da 

introdução da metafísica e da teologia –, e deve sua celebridade ao desenvolvimento da escola 

aristotélica e, mas especificamente, ao pensamento averroísta (BOULÈGUE, 2003). De 

acordo com King (2013), Paul Oskar Kristeller (1990) averiguou que o estudo de Aristóteles 

nas universidades italianas era tão novo neste momento, quanto o estudo dos humanistas dos 

textos clássicos (no caso de Petrarca), o qual teve início fora do círculo das universidades. 

Estas duas abordagens intelectuais combateram-se no âmbito dos estudos da Renascença 

italiana e fora dele, e colidiram, definitivamente, quando os quatro aristotélicos que Petrarca 

considerava amigos, declararam sua ignorância para quem quisesse ouvir.  

Esta opinião maciça e consensual sobre os assuntos relacionados à Veneza – sintetizada no 

Mito de Veneza – fragmentou-se e ruiu na virada do século XVI. A partir daí, a cidade adotou 

e promoveu uma cultura intelectual diversa e vibrante, na qual membros dos grupos sociais 

não diretamente envolvidos com a vida e a produção intelectual da cidade assumiram uma 

posição central, fornecendo novos assuntos e visões variadas, que abasteceram e animaram as 

casas de impressão da cidade (KING, 2013).  

 

3.6 Movimento humanista em Veneza 

O humanismo chegou à Veneza no final do século XIV, quando uma nova geração de jovens 

patrícios abraçou o estudo da literatura antiga por vontade própria, e para o benefício do 

Estado. Desde o início este interesse esteve relacionado à intenção de fazer progredirem os 

esforços da cidade na diplomacia, na legislação, nos meios militares, e de aprimorar a 

habilidade de comunicar os valores venezianos empregando a “estimada linguagem e os 

temas humanistas” (KING, 2003).  

A primeira geração de humanistas venezianos (nascidos entre 1370 e 1399) introduziu a ideia 

dos estudos clássicos, adaptando os gêneros humanistas aos objetivos da cidade.  É desta 

época o envolvimento de Francesco Barbaro, que tornar-se-ia o mais alto oficial da 

magistratura do sistema dos doges. A segunda geração de humanistas venezianos (nascidos 

entre 1400 e 1429), atrelou seu destino à missão política da classe governante. Para a terceira 

geração de humanistas (nascidos entre 1430 e 1459), as questões políticas permaneceram 
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predominantes, embora neste momento surja, em uma chave diferente, a figura de Ermolao 

Barbaro, o jovem – neto de Francesco Barbaro – que dedica-se, prioritariamente, a interesses 

filosóficos e literários. Barbaro representou um primeiro movimento, entre os humanistas 

patrícios, da mudança cultural que seria efetivada por volta da passagem do século XIV para o 

XV. A partir de 1490, o humanismo tornou-se uma área de interesse entre muitas, em uma 

cultura intelectual plural e diversificada da qual ainda faziam parte muitos patrícios, mas há 

também a chegada crescente de cidadãos do povo e intelectuais vindos de outras partes – 

embora os patrícios predominassem tanto em número quanto em capacidade –, para moldar a 

direção da cultura local (KING, 2003). 

Entre os patrícios, também, a maioria estava intensamente envolvida nos eventos diplomáticos 

e militares da expansão veneziana pela terra firme, e fazia parte dos conselhos do governo 

que dirigiram a empreitada. Dadas estas características demográficas, não surpreende que a 

mensagem do humanismo veneziano tenha sido essencialmente política. King (2013) explica 

ainda que o empreendimento humanista em Veneza foi, de fato, um exercício de segurança 

nacional.  

Com frequência preventivamente, por vezes defensivamente, os autores 

apresentaram Veneza em seus tratados, cartas e discursos [...] como socialmente 

coesa, benevolente e justa: uma visão expandida, mais abundante em temas e rica 

em detalhes, da Veneza apresentada nas crônicas dos séculos XIII e XIV [...] 

(KING, 2013, p. 579). 

Estes textos eram centrados, principalmente, sobre dois temas principais: a excepcional 

harmonia social de Veneza e a benevolência e a eficácia do Estado Veneziano.  

No século XVI, gerações mais jovens de humanistas patrícios continuaram a dominar a 

discussão política em Veneza. Nela destacaram-se Gasparo Contarini e Paolo Paruta. Em La 

Republica e i magistrati di Vinegia, de 1544, Contarini descreveu o aparato dos conselhos 

governamentais de Veneza “como um sistema perfeito e o esqueleto de uma república ideal” 

(KING, 2013, p. 581). Lido por toda a Europa, a obra de Contarini foi o principal veículo para 

a ampla disseminação da imagem de Veneza como uma república de funcionamento 

impecável, encarnação da perfeição da justiça, conceito que os eruditos batizaram Mito de 

Veneza.  

Os historiadores, então, não precisaram construir um mito de Veneza; os venezianos 

já habitavam um Parnasso enevoado construído por eles mesmos. Este estado feliz 

foi resultado da simetria entre governança, cultura, especialmente a cultura 

humanista: em ambos os domínios, o patriarcado regia, sem tolerar resistência ou 

dissidência (KING, 2013, p. 582).  
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A produção e a publicação de “histórias oficiais de Veneza” seguindo estes critérios 

estabeleceu uma tradição de historiografia oficial que, uma vez iniciada, teve continuidade 

durante todo o Renascimento e era Barroca. Além da política, o humanismo veneziano 

inclinou-se para a religião – reafirmando valores tradicionais e mantendo a adaptação dos 

rituais religiosos para fins políticos – e para a filosofia. Na cidade lagunar, o humanismo e a 

filosofia fundiam-se nos indivíduos e em círculos comuns. A síntese se explica, por um lado, 

pela proximidade da Universidade de Pádua e, por outro, pela abertura da cidade para as 

tradições gregas. Já na época de Petrarca, os membros da elite veneziana recebiam sua 

formação em Pádua, a qual, de acordo com um decreto do senado de 1407, era a única 

universidade onde os nobres venezianos tinham permissão para estudar. A circulação de 

pessoas e ideias entre Veneza e Pádua, e seu resultante impacto sobre a cultura e a aristocracia 

venezianas é evidente tanto durante o Renascimento, quanto durante o Barroco (KING, 2013).  

O contato de Veneza com a tradição grega, por outro lado, tinha raízes muito antigas, uma vez 

que a cidade, em seus séculos iniciais esteve submetida a Bizâncio, e tanto nas relações 

comerciais quanto nas políticas, interagiu, frequentemente, com comerciantes e emissários 

gregos. Apesar disso, até o século XIV houve pouco conhecimento da tradição intelectual 

grega, a qual prosseguiu, continuamente, no estudo da filosofia e da literatura antigas. Este 

conhecimento teria chegado à Veneza com eruditos gregos que vinham para a cidade e para 

outros centros italianos, fugindo do avanço dos Otomanos na Ásia menor, e dos Balcãs, que 

ameaçavam Constantinopla (KING, 2013).  

Em um movimento inverso, eruditos italianos viajavam à Constantinopla para realizar estudos 

de grego e comprar livros, o que resultou em uma grande facilidade, por parte de vários 

humanistas venezianos, para ler e traduzir autores gregos. Os contatos com Pádua e com a 

cultura Bizantina também significaram que a cultura veneziana era especialmente aberta aos 

estudos de filosofia. Soma-se a isso o interesse dos escritores humanistas venezianos por 

discursos e textos sobre temas filosóficos. Bernardo Bembo (pai de Pietro Bembo) 

correspondia-se, com frequência com o Marsílio Ficino, enquanto Ermolao Barbaro, o jovem 

– que defendeu a retórica em detrimento da filosofia em um debate com Pico della Mirandola 

– escreveu comentários sobre a Etica, de Aristóteles e a Materia Medica, de Dioscrides. No 

século XVI, Sebastiano Erizzio traduziu vários diálogos de Platão; enquanto o cardeal Daniele 

Barbaro – tradutor para o italiano, da obra de Vitruvius sobre arquitetura – e ditou os 
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comentários de Aristóteles de seu tio-avô Ermolao Barbaro, o jovem, entre outras obras 

(KING, 2013). 

Bernardo Bembo foi um connaisseur refinado e colecionador magnífico. Durante seu período 

como embaixador da Sereníssima na corte da Borgonha em 1471-74, Bernardo comprou em 

Bruges, diretamente de Memling um díptico, atualmente dividido entre Washington e 

Munique; mais tarde, exercendo a mesma função em Florença entre 1475 e 1480, ele 

contratou Leonardo da Vinci para pintar um retrato de Ginevra de Benci e, enquanto servia 

como podestà de Veneza, ou governador, em Ravena, restaurou a tumba de Dante às suas 

próprias custas. No período que trabalhou em Florença, frequentou a Academia de Careggi e 

fez amizade Ficino, Landino e Poliziano, líderes do círculo neoplatônico de Florença. Tempos 

depois Bernardo recebe, em sua casa, em Veneza, Pico della Mirandola e Angelo Poliziano, 

que haviam partido, em junho de 1941, ao norte da Itália para procurar códices antigos. 

Durante a estada, Bernardo mostra a Poliziano sua coleção de obras de arte e de manuscritos. 

Na ocasião, Poliziano teria feito várias anotações complementares detalhadas e cuidadosas 

sobre um códice de Terêncio (atualmente na biblioteca do Vaticano) – cuja cópia impressa 

Angelo possuía e tinha consigo na viagem – onde fez os apontamentos adicionais a partir do 

original na biblioteca de Bembo (GIGANTE, 2018).  Na sequência, Claudio Gigante comenta 

em tom de anedota, qual não teria sido a reação do jovem Pietro Bembo, então com 21 anos, 

ao ver o ilustre humanista em sua casa, fazendo anotações a partir de volumes da biblioteca de 

seu pai, e o autor acrescente ainda que “[...] sem deixar por menos, Pietro teria anotado, 

diligentemente sobre a sua própria cópia impressa de Terêncio – idêntica à de Poliziano – as 

variações transcritas por Poliziano, assim como teria incorporado suas próprias anotações e, 

tempos depois e conquistada a competência necessária, Bembo estudaria novamente este 

códice, com as anotações de Poliziano e as suas anotações iniciais, incluindo correções e 

acréscimos (GIGANTE, 2018). Através de seu pai Bernardo, Pietro foi apresentado à elite da 

Itália em tenra idade. Nascido em 1470, Pietro viveu com Bernardo em Florença, de 1478 a 

1480, e aos 15 anos fez a primeira de várias visitas prolongadas com seu pai a Roma. 

Entre 1500 e 1510 Veneza era um dos mais florescentes centros humanísticos. A cultura, que 

na Universidade de Pádua havia, há tempos, se cristalizado em meio aos esquemas do 

aristotelismo escolástico, foi reavivada e adequada às “novas exigências do espírito” 

(PETROBELLI, 1966). Para isso, havia sido de máxima importância a atividade como 
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filólogo de Ermolao Barbaro, o jovem, que, segundo Elena Petrobelli (1966), foi o maior dos 

humanistas venezianos.  

Na escola para onde seguiam os jovens patrícios venezianos, Aristóteles era 

apresentado em seu texto genuíno, sem os prejuízos causados pelas mutilações ou 

superestrutura escolástica, e nos ensinamentos, estavam incluídas a retórica e a 

poesia, isto é aquela parte que a Universidade de Pádua havia repudiado. Estava 

amadurecendo o grande ideal ansiado por Barbaro: a harmonia da verdade com a 

beleza; da ciência e da filosofia com os estudos de humanidades (PETROBELLI, 

1966, p. 7-8). 

Segundo Argan, 

Veneza não vive, como Florença, o drama da liberdade política que reascendeu o 

ideal civil dos humanistas do princípio do Quinhentos; nem visa, como Roma, 

fundar uma autoridade universalista sobre a antiguidade. A sua política pretende 

estender e proteger os tráfegos marítimos e continentais; tem largos horizontes, mas 

também tem o sentido concreto das coisas presentes. Depois de Agnandello 

(1509), tende a constituir uma ideologia laica e a-histórica, baseada no mito do 

estado bem-organizado (ARGAN, 2003, p. 77 – negritos meus). 

No início do século XVI, os patrícios começaram a interessar-se por um novo lazer 

aristocrático que começa a encontrar seu locus amoenus numa exclusiva e privada 

propriedade de campo. Concomitantemente, suas atividades intelectuais desenvolviam-se, 

cada vez mais, em círculos fechados cujos integrantes partilhavam dos mesmos valores 

políticos e intelectuais – as reuniões que passariam a ser conhecidas como “academias” 

(CARROL, 2013). Estas primeiras academias venezianas: 

[...] tinham suas raízes nos círculos que se formaram em torno de Ermolao Barbaro, 

o jovem, do impressor Aldo Manúcio e não longe da capital, em Asolo, e 

frequentada por Pietro Bembo, do grupo reunido em torno da nobre veneziana 

Caterina Cornaro (KING, 2013, p. 596).  

Estes grupos nos quais os eruditos reuniam-se para debater sobre temas literários e científicos, 

eram mais elevados no tom e no conteúdo das discussões do que os grupos reunidos, 

posteriormente, em torno de Pietro Aretino, cuja produção privilegiaria conteúdos e 

abordagens bem mais polêmicas (KING, 2013). 

 

3.7 A literatura humanista em Veneza 

Do final do Trezentos até o final do Quatrocentos, o patriarcado apropriou-se do movimento 

humanista, estabelecendo um “domínio” sobre a vida cultural de Veneza. Suas obras, 

prioritariamente focadas em política e história, davam suporte à ortodoxia política 

predominante, não muito distante em seus postulados do chamado Mito de Veneza: uma 
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asserção de singularidade, justiça e benevolência do estado veneziano e a coesão, a lealdade e 

a piedade dos cidadãos de Veneza. Quando não estavam voltados para os temas políticos, 

dedicavam-se a temas religiosos ou filosóficos que se alinhassem com a visão de um cosmos 

perfeitamente ordenado, também em consonância com seus ideais políticos (KING, 2013).   

O Quatrocentos foi um “século sem poesia” em Veneza, e os interesses literários dos 

venezianos foram limitados, concentrando-se, sobretudo, em traduções de obras importantes 

para a língua vernácula. Com exceção de Pádua, os interesses literários das cidades 

continentais próximas à Veneza estavam ligados às cortes cujos senhores haviam sido 

depostos pelos patrícios e, consequentemente, declinaram após a conquista veneziana. A 

cultura das Villas, que posteriormente seria responsável por um impulso no desenvolvimento 

literário, estava, neste período, em um estágio muito incipiente de seu desenvolvimento 

(CARROL, 2013).  

Embora a cultura veneziana tenha sido, inicialmente, monitorada de perto pelos interesses da 

elite, a partir de 1500 ela alarga-se e diversifica-se, passando a abranger áreas que não eram 

dominadas pelo patriarcado – embora nobres pudessem participar, individualmente –, criando 

uma espécie de “contra-cultura” que se opunha à solidez e à coesão da construção intelectual 

patrícia. Como resultado, Veneza tornou-se a mais vibrante e tolerante das capitais da Europa 

católica. Entre as mudanças significativas que ocorreram entre o final do século XV e o início 

do XVI, o desenvolvimento da imprensa foi primordial (KING, 2013).  

De acordo com Linda Carrol (2013), uma característica dos esforços literários venezianos do 

Quatrocentos foi uma adaptação simultânea do toscano, com seus gêneros literários. Desde os 

primeiros anos do século XV os venezianos adquiriram e copiaram manuscritos com obras de 

Dante, Petrarca e Boccaccio (conhecidos pelo coletivo de “Três Coroas”), e mantiveram 

conexões pessoais com autores toscanos. O preferido, ainda de acordo com Carrol (2013), era 

Petrarca, em função das longas temporadas que havia passado em Veneza e em Pádua.  

A figura veneziana de maior destaque neste cenário literário foi Leonardo Giustinian, que 

traduziu as Canzoniere de Petrarca – a maior contribuição do poeta para a poesia lírica 

vernácula. Giustinian aventurou-se em obras inspiradas nos textos sobre o amor e sobre a 

religião escritos por Petrarca, fundindo características venezianas e toscanas. Havia também 

um forte componente vindo dos poemas de cavalaria (CARROL, 2013).  
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Desde 1470, quando Nicholas Jenson abriu uma casa de impressão em Veneza, e por mais 

150 anos depois disso, a cidade manteve a liderança desta atividade na Europa (KING, 2013). 

Em 1470 foram impressos: As Canzoniere e os Trionfi de Petrarca, pelo impressor alemão 

Vindelino da Spira; no ano seguinte, foi publicado o Decameron, de Boccaccio; e na 

sequência, A divina Comédia, de Dante. Os anos seguintes testemunharam o lançamento de 

novas edições destas grandes obras, acompanhadas por comentários e biografias, além de 

obras adicionais, em língua vernácula de autoria das “Três Coroas” (CARROL, 2013).  

O humanismo literário venezano foi fortemente impulsionado pelo estabelecimento da casa de 

impressão de Aldo Manúcio, em 1494. Manúcio tinha como objetivo publicar todos os textos 

latinos e gregos – e assim o fez, colocando à disposição, em edições portáteis, toda a tradição 

da Antiguidade Clássica sobre o qual o projeto intelectual do Renascimento se baseava 

(KING, 2013). Produziu edições elegantes de textos de Aristóteles, Averroes, Aristófanes, 

Ovídio, Virgílio e Cícero, assim como textos de peças clássicas; somados ao enigmático 

Sonho de Polífilo, de Franceso Colonna, (1499); e aos Assolanos (1505), de Pietro Bembo–  

um conjunto de diálogos vivenciado por um dos associados dos comitentes de Giorgione, que 

se desenrola no cenário idílico contemporâneo da “terra firme” (NICHOLS, 2016); além de 

obras de Petrarca, de prestigiosos e lucrativos textos sobre leis, e de livros religiosos 

(CARROL, 2013). A impressão dos textos gregos, em especial, atraiu os eruditos venezianos 

(KING, 2013).  

A guerra de Cambrai afetou o intenso desenvolvimento literário da cidade. A Liga de Cambrai 

foi fundada em dezembro de 1508, e incluía a França, a Espanha, o Sagrado Império Romano, 

os Estados Papais e os principados aliados destes poderes – um grupo de inimigos poderosos 

determinados a reverter as vantagens usufruídas por Veneza no século anterior (UNGLAUB, 

1997). Provocou uma guerra que durou até 1517 na qual, mais de uma vez, Veneza perdeu o 

controle de seus domínios continentais, constituindo uma das mais graves crises enfrentadas 

pela cidade no Quinhentos. Entre as consequências desta guerra destacaram-se a suspensão 

provisória da publicação de novas obras literárias; o fechamento da Universidade de Pádua; e 

a interrupção de muitas atividades comerciais, o que fez com que houvesse tempo livre 

disponível, o qual foi ocupado por atividades relacionadas ao teatro, à literatura e outras 

atividades intelectuais (CARROL, 2013). 

No século XVI, mais da metade dos livros publicados na Itália foi impressa em Veneza, um 

sucesso atribuível, além da qualidade das edições e do desenvolvimento de eficientes redes de 
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distribuição, à existência de um público letrado relativamente grande, principalmente se forem 

incluídos neste os professores e estudantes das universidades de Pádua, Ferrara, Bolonha e 

outras para consumir as edições. Uma decisão estratégica foi a padronização do idioma das 

edições, publicando os textos no idioma usado pela maior parcela possível do público leitor 

(CARROL, 2013). 

 

3.8 A Arcádia Veneziana 

Uma mudança social que influenciou fortemente a produção e o consumo literário na Veneza 

do século XVI esteve relacionada aos investimentos dos patrícios do Vêneto para a recriação, 

recuperação e agricultura de suas áreas rurais, que transformaram a terra firme em um espaço 

arcádico por volta da primeira metade de 1500, tornando o Vêneto famoso, também, por seus 

tesouros silvestres. A classe patrícia mantinha uma villa continental como um “refúgio 

arcádico” das agressões marítimas, nas áreas recentemente drenadas onde nobres e 

humanistas também haviam construído suas villas. Possuir um destes refúgios tornou-se um 

importante componente do status social de um patrício (UNGLAUB, 1997). Um exemplo da 

época, foi a corte que Caterina Cornaro estabeleceu ao seu redor, na propriedade em Asolo, 

cercando-se de artistas e literatos num ambiente sereno e bucólico, cercado de natureza, onde 

floresceram ideais de vida arcádica que ressurgem da tradição, e seduzem os espíritos hábeis 

pelo intelectualismo severo, porém ávidos por encontrar frescor e vigor na tranquilidade rural 

e na simplicidade da natureza. Esta foi, segundo Petrobelli (1966), a geração de Pietro Bembo 

e Giorgio Valla, dos Donatos, dos Contarinis, dos Grimanis e outros humanistas distintos que 

abriram outros horizontes na cultura veneziana. Uma cultura que foi difundida não apenas 

pelos textos escritos, mas também pelo vigor e pela arte da palavra, nas escolas, nos debates, 

nos “discursos”, nas festas e nos banquetes: como o ocorrido em Asolo, na corte de Caterina 

Cornaro, ex-rainha do Chipre. 

A propriedade de Caterina, que inspirou Os Assolanos de Pietro Bembo, torna-se um 

dos centros mais proeminentes da nova corrente pastoral que influi sobre a poesia e 

também sobre a pintura do renascimento veneziano. Não se pode excluir a hipótese 

que Giorgione tenha frequentado esta propriedade. As suas relações com o 

patriciado veneziano e com a cultura de seu tempo, e com a própria Caterina, 

nos induzem a admitir a possibilidade como mais do que uma hipótese. 

Sobretudo nos autoriza a creditar ao pintor a realização pictórica do ideal 

arcádico – evidente não apenas nas figuras –, mas também no novíssimo tipo de 

paisagem que surge em seus quadros (PETROBELLI, 1966, p. 9-10 – negritos 

meus).     
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Pignatti corrobora essa possibilidade comentando que “[...] as vozes da nova geração de 

intelectuais, literatos, músicos, filósofos e poetas podiam ser ouvidas ressoando nas pinturas 

de Giorgione” (PIGNATTI, 1979, p.18).  

A Renascença entendeu o pastoral como uma modalidade da poesia que abordava, 

humildemente, por meio de alegorias, tópicos que faziam parte dos “domínios” de gêneros 

literários superiores. Comentando a retomada do estilo pastoral em Veneza e sua origem, com 

os poetas antigos, Jonathan Unglaub (1997) defende que, entre as metas de Virgílo, estava a 

imitação não apenas de Homero, mas também de Teócrito. Conta que Sérvio (comentador de 

Virgílio do final do século IV) teria afirmado que “Virgílo transformou os Idílios de Teócrito 

em um veículo metafórico no qual preocupações políticas ficaram subentendidas na imagem 

da Arcádia” (UNGLAUB,1997, p.48). O comentador tornou-se um componente exegético 

essencial para a recepção de Virgílio, ao conceber suas Éclogas como alegorias, o que foi 

determinante para o desenvolvimento subsequente da poesia pastoral como uma modalidade 

propícia para o autobiográfico e o comentário social. O potencial alegórico da Écloga latina 

foi mais desenvolvido no início do Renascimento.  

Petrarca contribuiu para o cânone pastoral com seu Poemas Pastorais, de 1357, uma coleção 

de éclogas na qual retomou, deliberadamente, o modo alegórico de Virgílio. Mais importante 

ainda, Petrarca aplicou o comentário de Sérvio com relação às Éclogas de Virgílio às suas 

próprias circunstâncias de exilado na corte Papal de Avinhão, e como um beneficiário de 

patrocínio oficial. As éclogas de Petrarca estavam repletas de comentários cifrados sobre 

temas políticos, biográficos e artísticos. Boccaccio fez das Éclogas de Petrarca as suas 

referências para seu Poesias Pastorais, concluído em 1372. Em uma carta, Boccaccio teria 

escrito os parâmetros para decodificar as mensagens cifradas a partir de um código específico 

(UNGLAUB, 1997). O poeta também teria elogiado Petrarca por ter infundido a poesia 

pastoral com um estilo elevado e significados ocultos. As Éclogas de Petrarca e Boccaccio, 

embora obscuras, foram importantes por terem reestabelecido as convenções da poesia 

pastoral como passíveis de exposições alegóricas sobre a história (UNGLAUB, 1997).  

A partir de 1490, a literatura do Renascimento manifesta grande confiança em uma linguagem 

literária purificada, baseada no antigo vernáculo e nos êxitos da filosofia humanista, 

acreditando que esta: 

[...] podia produzir poesia e prosa que ultrapassasse os clássicos na sua transmissão 

de ideias com graça e imaginação, emoções e narração. Os interesses do humanismo 
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do século XV persistiram: principalmente a filosofia neoplatônica, a retórica clássica 

e a história romana [da qual era possível tirar lições]. Houve também um fascínio 

maior pela mitologia clássica, vista quase sempre através dos olhos de Ovídio, e 

pelo teatro clássico, sobretudo as comédias de Plauto. A filosofia platônica e a 

mitologia antiga tiveram influência também no conteúdo e nos significados da 

pintura e da escultura (MANN, 2006, p.78 – acréscimo meu).    

A composição de éclogas com alegorias de conteúdos políticos, porém, começa a aparecer 

com mais frequência apenas nos escritos em vernáculo, como a Pastoral de Boiardo, e a 

Arcádia de Sannazaro; ambas após a publicação da tradução comentada por Bernardo Pulci, 

da Bucoliche elegantissime, de Virgílio (1841). De acordo com Unglaub:  

Os desenvolvimentos na poesia pastoral ressoam intertextualmente com o 

precedente pastoral, e aludem, extratextualmente, à história atual como sancionada 

pela prática anterior [...] A recepção destes textos pela sociedade da época segue o 

mesmo modelo: o público identifica a continuidade de motivos, personagens e temas 

entre as poesias pastorais e espera por referências contemporâneas (UNGLAUB, 

1997, p. 49). 

A pintura também é vista como um meio para expressar as metáforas presentes nas éclogas. 

Por volta de 1500, na época em que Giorgione estava trabalhando na Tempestade, os debates 

sobre o status da poesia enquanto arte já se arrastavam por dois séculos, e chegavam a um 

ponto marcado por tentativas, cada vez mais elaboradas, para defender a moralidade, os 

benefícios civilizatórios e a reinvindicação da possibilidade de uso didático da verdadeira 

poesia. Estes debates estavam centrados, neste momento, na leitura e na imitação de um dos 

mais polêmicos e controversos textos poéticos: o Da Natureza das Coisas, de Lucrécio que 

estava, juntamente com Virgílio, por volta de 1500, tornando-se central para o conceito 

humanista que incluía a leitura de poesia como parte da formação moral do self, centrado na 

reflexão particular e na contemplação desinteressada (CAMPBELL, 2003).  

Em Veneza, a noção ética e pedagógica da importância e da utilidade da poesia ocorre como 

resposta a um longo desdém pela mesma, por parte dos intelectuais da cidade. Um dos 

produtos característicos do humanismo veneziano do Quatrocentos – o século sem poesia 

conforme Carrol (2013) –, foi Orationes contra poetas (1455), de Ermolao Barbaro, o Velho, 

que visava demonstrar a hipocrisia e a inutilidade da poesia (CAMPBELL, 2003). Nesta 

época havia também um pensamento dominante contra o hábito de colecionar livros e 

antiguidades. Esta tendência começa a se enfraquecer quando Paolo Manuzio escreve, em 

1522, uma carta para Andrea Loredan na qual argumenta que: 

[...] suas coleções de antiguidades ‘não eram bens materiais’, gemas que poderiam 

ser obtidas por um preço, mas sim ‘riquezas virtuosas’ as quais serviriam como 

testemunhas de sua boa qualidade mental e de seus pensamentos nobres para os 

séculos futuros (CAMPBELL, 2003, p. 6). 
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A literatura reflete os interesses dos patrícios e o Sonho de Polífilo, por exemplo, publicado 

nesta época por Aldo Manúcio, tem como temas dois assuntos em voga na época: o amor e as 

relíquias do passado clássico. Ambos se fundem em Polia, objeto de afeto de Polífilo. Em um 

cenário idílico, um jardim dos prazeres com orquídeas e fontes, Polífilo encontra cinco ninfas 

que prometem ajudá-lo na conquista de sua amada. Como indicado por seus nomes, as ninfas 

são personificações dos cinco sentidos e suas identidades são reveladas por seus atributos 

(NORDENFALK, 1985). Em uma de suas ilustrações aparece uma ninfa dormindo na base de 

uma fonte clássica. Fritz Saxl (1989) viu nesta gravura a referência iconográfica para a Vênus 

Adormecida, de Giorgione (MEISS, 1966). Acredita-se que o Sonho de Polífilo também tenha 

fornecido elementos de referência para a Tempestade (WILLIAMS, 1972). Ainda sobre a 

Vênus Adormecida, Os três filósofos e A Tempestade e sua relação com possíveis fontes 

textuais, Lionello Venturi comenta que elas não obedecem a um tema preciso, seja religioso 

ou mitológico. “Giorgione pintou estas três obras para cidadãos comuns, seus companheiros, 

jovens aristocratas venezianos que amavam a boa pintura e eram indiferentes ao tema” 

(VENTURI, 1960, p. 19-20). O indivíduo, com seus gostos e preferências, estava ficando 

cada vez mais evidente na vida criativa de Veneza, especialmente nas obras de Giorgione, 

seja em seus retratos serenos ou alegóricos; em seus temas pastorais, ou fábulas mitológicas. 

Com Giorgione, as pinturas:  

[...] não são mais uma expressão anônima de classe ou posição social, mas permitem 

que a mais individual e penetrante poesia lírica permeie sua estrutura: sentimentos 

de amor e sofrimento entre os seres humanos; mensagens encantadas da natureza 

expressas pelas luzes do amanhecer e do anoitecer; contemplação melancólica do 

cosmos [...] (PIGNATTI, 1979, p.18). 

Todos estes elementos fizeram parte da extraordinária mensagem poética do artista. Nesta 

época, a “incorporação” nas artes, das novas filosofias e das novas inspirações literárias, 

começa a acontecer de forma mais individualista – respondendo mais a anseios particulares, 

de comitentes e artistas, e o histórico de uma relação muito próxima entre a arte veneziana e a 

cultura pública da cidade torna-se cada vez menos relevante durante este processo. Os 

comitentes de Giorgione, por exemplo, tinham menos interesse que os de épocas anteriores 

em assuntos religiosos ou políticos. Seus interesses estavam focados em obras que 

estimulassem o debate, ou que estabelecessem uma relação pessoal com as obras da 

antiguidade. Um comitente letrado, como Girolamo Marcello teria certamente se empolgado, 

com uma alusão a uma gravura da Sonho de Polífilo (Figura 16) na sua Vênus Adormecida 

(Figura 24) (NICHOLS, 2016).  
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King (2013) menciona que durante o século XVI, entre 15.000 e 16.000 edições tenham sido 

impressas em Veneza, uma produção que atingiu o pico por volta de 1550, um período no 

qual aproximadamente 15% da população “comum” possuía livros, seguida por 23% do 

patriarcado e por 64% dos eclesiásticos. As bibliotecas privadas tornaram-se maiores e melhor 

abastecidas, por títulos mais significativos; as maiores chegando a contar com 800 volumes, 

incluindo temas clássicos, história, filosofia, legislação, medicina, astronomia, cosmografia e 

relatos de viagens. A autora fornece como exemplo a biblioteca de Bernardo Bembo, que 

contava, entre seus volumes, com 50 a 60 títulos consultados por Aldo durante seus trabalhos 

de edição. A coleção foi herdada por Pietro Bembo, filho de Bernardo que defendeu o uso da 

língua vernácula em seu Prose della vulgar lingua (1525), dando o exemplo de sua aplicação 

nos Assolanos. Na mesma época, a tradução dos textos clássicos para o italiano foi acelerada, 

uma vez que as casas de impressão lançavam volumes com sonetos e cartas – incluindo vários 

escritos por mulheres; livros sobre conduta, para instrução, sobre mágica, necromancia, 

pornografia, textos heréticos – entre outros temas proibidos –, obras sobre música e literatura 

sobre viagens, um gênero que teve um desenvolvimento significativo em Veneza, já que seus 

mercadores viajavam há muitos anos pelo norte da África, pelo Levante e leste da Ásia 

(KING, 2013). Esta profusão de títulos e temas foi possibilitada pelo suporte dos editores a 

um grande grupo de autores conhecidos como polígrafos – “escritores sobre muitas coisas”. 

Independentes de cortes e de mecanismos de comitência e patronato, estes autores “[...] 

escreviam para o mercado, aventurando-se nos domínios novos e arriscados da crítica social e 

da libertinagem (KING, 2013, p. 596). O grupo era liderado por Pietro Aretino: poeta, 

dramaturgo, jornalista e pornógrafo de alta classe. Foi uma das figuras literárias mais 

proeminentes do Renascimento Italiano. É largamente conhecido como autor de livros 

eróticos e poemas pornográficos, além de textos sobre política; mas também escreveu obras 

religiosas – como La humanità de Cristo – publicado em 1535, em Veneza, onde residiu de 

1527 até sua morte, em 1556 (LAND, 1986). Nicholas Mann (2006) acrescentou às obras 

importantes de Aretino a comédia “O Cortesão” (1525) – que satirizou as cortes papais–; e 

uma tragédia “Orazia” (1546), além de obras religiosas sérias. De acordo com Mann, “[...] 

religião e sexualidade misturavam-se facilmente em Veneza [...]” (MANN, 2006, p. 91). O 

autor menciona ainda numerosas cartas – muitas das quais foram publicadas em seu próprio 

tempo – e que continuam sendo perfeitamente legíveis como “jornalismo e comentário 

social”. Estas “Cartas” foram publicadas em seis volumes, entre 1527 e 1557; e mais de 

seiscentas delas cartas eram sobre arte ou artistas, algumas das quais – como as centradas 
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sobre o Juízo Final, de Michelangelo; ou sobre a descrição de uma cena no Grand Canal para 

Ticiano –, são muito conhecidas. Os eruditos destacaram também a apreciação crítica que 

Aretino fez do colorito de Ticiano, sobre o qual as cartas contêm vários exemplos (LAND, 

1986).  

Para Norman E. Land (1986), a importância de Aretino como crítico de arte ainda não foi 

plenamente apreciada, talvez por uma má compreensão de sua crítica, que teria sido 

interpretada de forma muito “literal”, desconsiderando que Aretino fez uso de “fórmulas” 

previamente utilizadas (como a de Plínio, o Velho para comentar as uvas que pareciam muito 

verdadeiras, pintadas por Zêuxis), que os leitores de hoje desqualificam como “elogios 

vazios”, esquecendo-se que a ideia de Aretino era expressar a sua reação à arte, e que ele 

empregou estas fórmulas antigas de apreciação como meios para atingir este objetivo (LAND, 

1986). Land acrescentou ainda, que o fato de Aretino ter igualado reação e crítica ficou 

implícito em uma carta de 1537, endereçada a Ticiano. A carta tratava da Anunciação da 

Virgem, realizada pelo artista, e nela Aretino analisou a pintura de Ticiano no contexto da 

natureza, dizendo que “[...] toda a cena é tão realista que parece ser uma representação exata 

da histórica Anunciação [...] (LAND, 1986, p.208). 

Outra área da literatura em que Aretino teria tido forte atuação foi na chamada literatura 

“expressionista” que, de acordo com Linda Carrol (2013), contava com um significativo 

elemento satírico, incluindo a ridicualrização dos gêneros eruditos. Aretino capitalizou, até 

sua morte, em 1557, sobre o crescente inconformismo desencadeado pelas guerras e pela 

consequente turbulência política. Nicholas Mann conta que Aretino teria:  

[...] enrubescido os críticos pelos seus sonetos eróticos (Sonetti Lussuriosi, 1524), os 

quais foram publicados com gravuras feitas por Giuliano Romano, e que foram 

censuradas pelo Papa Clemente VII. Igualmente controversos foram os diálogos de 

Aretino, os Ragionamenti (1534-1536), nos quais as prostitutas romanas falam dos 

clientes e das técnicas de sedução, e através dos quais Aretino satiriza os diálogos 

literários e as teorias neoplatônicas de seus contemporâneos mais sérios (MANN, 

2006, p. 90-91).  

Este elemento satírico e este “antipedantismo” são observáveis, na opinião de Saxl (1989), na 

Vênus de Urbino. O autor comenta que:  

[...] no quadro da Galeria dos Ofícios parece que a beleza escultural clássica foi 

vencida pelo que poderíamos chamar de realidade [...] nada mais distante do ideal do 

Cardeal Bembo e de todos os pedantes da sua época, que defendiam que somente se 

poderia criar a beleza imitando Cícero e os autores clássicos (SAXL, 1989, p. 153). 
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O autor atribui o tratamento à influência de Aretino e a seu enfrentamento ao “pedantismo 

humanista”, contando que o poligrafo de Arezzo... 

[...] orgulhava-se de ser inculto e persegue com sua mais amarga ironia os que 

tinham orgulho de sua erudição e achavam que poderiam criar arte pelo fato de 

serem instruídos. Tudo isso é de importância secundária pra ele, é só artiício. Em 

todos os seus pensamentos a liberdade é a ideia suprema e suas únicas guias são 

a verdade e a natureza (SAXL, 1989, p. 153 – negritos meus). 

Nesta época, em meados de 1550, os patrícios venezianos tornam-se mais pessoalmente 

envolvidos com a vida literária, alguns constituindo sub-grupos em torno de Bembo e 

Aretino, embora Aretino pareça ter influenciado ambos os círculos. 

Vários dos escritores envolvidos nos gêneros expressionista e satírico eram polígrafos 

estrangeiros, muitos dos quais haviam iniciado suas carreiras nos círculos de Aretino, e depois 

continuado seu trabalho com traços mais pessoais. Seus trabalhos eram disputados por 

editores e seus temas favoritos giravam em torno da rejeição do ensino humanista e da crítica 

sobre a falta de talento e liderança política que havia permitido as guerras e as perdas aos 

estados Italianos; os quais os polígrafos vinculavam a um subsequente declínio geral, 

incluindo decadência moral e negligência por parte da justiça (CARROL, 2013).  

Este grande aumento da produção de edições impressas despertou críticas com relação à 

possibilidade da difusão de versões incorretas por editores mais preocupados com lucros do 

que com a qualidade e a autenticidade do conteúdo publicado. A circulação de cópias baratas 

sobre a mitologia clássica e de volumes sobre poesias amorosas traduzidas rapidamente para a 

língua vernácula permitiu seu acesso a um público muito maior, incluindo leitores jovens, o 

que levou a uma preocupação, devido ao conteúdo que era visto como pagão, lascivo e que 

poderia conduzir a um “afrouxamento” da moral.  Até mesmo Os Assolanos de Pietro Bembo 

despertou este tipo de preocupação (CARROL, 2013). 

Em linhas gerais, a cultura do Renascimento em Veneza parece ter demonstrado que uma 

síntese entre históricos e culturas aparentemente irreconciliáveis era possível, o que foi muito 

significativo para transmitir uma mensagem que “[...] fossem quais fossem os conflitos 

internos, a cultura europeia adquiria uma coerência na sua relação com o resto do mundo” 

(MANN, 2006, p. 116-117). 
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4 Continuidades e variações nos Tratados sobre o amor 

 

A partir do Comentário sobre o Banquete, de Ficino, o tema do amor torna-se um dos 

assuntos de conversação favoritos da sociedade Italiana no século XVI (ARDURA, 2001). 

Antes do texto de Ficino, o tema havia sido marcado, ao mesmo tempo, pela poesia occitana; 

pelo amor cortês, herdeiro da tradição latina; e, mais precisamente, por meio das elegias de 

Ovídio – pelo prisma do platonismo de Petrarca. Desta forma, o tema do amor difundiu-se por 

toda a Itália até o lançameno do Comentário de Ficino, o qual propunha um debate filosófico 

e teológico (BOULÈGUE, 2003).  

O texto de Ficino foi o primeiro tratado completo e sistematizado sobre o assunto. Exerceu 

grande influência sobre os humanistas de sua época, mesmo fora da Itália, e encantou um 

público culto e refinado, que se deixou conquistar pelo interesse sobre a beleza, o amor e a 

cultura antiga (ARDURA, 2001). Os tratados sobre o amor inspirados pelo de Ficino foram 

extremamente numerosos, mas o fundo metafísico não acompanhou esta ampla difusão, e nas 

versões posteriores o tema for progressivamente banalizado. Situados em uma temática que 

tende ora à filosofia e ora ao tratado de corte, ocuparam-se de questões relacionadas a medos 

ou pensamentos da época como o papel das mulheres. A caracterização “geral” como 

“platonizantes” foi resultado da ligação que todos estabeleceram, em graus variados, com as 

ideias veiculadas, primeiramente, no texto de Ficino, apesar de a maioria deles nem ter uma 

inclinação filosófica clara (BOULÉGUE, 2003). Como disse Panofsky (1972a), o conteúdo 

dos tratados posteriores apresentou uma vulgarização e, frequentemente, uma distorção, dos 

conceitos ficinianos, por visarem ser mais uma leitura para entretenimento do que um texto 

com proposições mais instrutivas e aprofundadas.  

No tempo de Giorgione, assuntos relacionados ao amor, à beleza e à atração encantavam 

homens e mulheres, e eram debatidos em incontáveis poemas, diálogos e tratados, escritos a 

partir de perspectivas que variavam da mais “instintiva” e carnal, até a mais elevada(BAYER, 

2008a). Pensadores posteriores à Ficino reinterpretaram algumas de suas ideias, passando a 

defender que o “desejo superior” poderia, também, ser encontrado no desejo físico e, até 

mesmo no desejo voltado para a procriação.  

Entre os conteúdos mais citados, revisados e adaptados nos tratados está a “[...] cognição da 

beleza”. Para Otto Brendel, o tópico despertou uma atenção especial durante o Renascimento 

porque “[...] em nenhuma outra experiência humana o espírito e a matéria parecem tão 
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intimamente ligados, e as faculdades intelectuais e sensórias tão intrinsecamente combinadas” 

(BRENDEL, 1946, p. 68). O belo é uma categoria de julgamento, como o bom e o justo, mas, 

“[...] diferentemente dos últimos, deriva não apenas de noções abstratas da mente, mas 

também de informações sensórias” (BRENDEL, 1946, p. 68). O reconhecimento da beleza 

em dois níveis diferentes (um terreno e outro divino), que poderia conduzir a dois ou mais 

tipos de amor faz com que surja um considerável interesse sobre as sensações e intuições 

envolvidas no processo de apreensão do belo, seja em níveis físicos, metafísicos ou 

psicológicos, e o tema da “hierarquia dos sentidos” – que estabelece quais sentidos estariam 

mais aptos para a apreensão de qual beleza e para o desencadeamento de qual amor – ocupa 

cada vez mais espaço nas discussões sobre o tema (BRENDEL, 1946). Em linhas gerais, 

houve uma preferência pelos conceitos platônicos (que privilegiavam a visão e a audição), 

mas a unanimidade não foi tão grande assim. O interesse dedicado à beleza humana e ao amor 

que ela inspira em Bembo, por exemplo, parece ter autorizado autores posteriores a se 

posicionarem com mais flexibilidade, até romperem definitivamente com o platonismo. Mário 

Equícola, um dos mais audaciosos, coloca o tato em igualdade de importância em relação à 

visão e à audição. Baldassare Castiglione admira o ideal platônico, mas o considera 

inacessível. Percebe-se que os costumes da época e do local não se ajustam bem às restrições 

platônicas (BOULÈGUE, 2003). 

Os primeiros tratados derivados do Comentário de Ficino, no início do século XVI, foram O 

Comentário sobre uma canção de Amor, de Giovanni Pico della Mirandola, de 1500, e os 

Diálogos de amor, de Leone Ebreo, escritos entre 1501 e 1506, e publicados em Roma, em 

1535, duas tentativas reais de compreender o pensamento de Ficino. Estes dois textos 

representam, de certa forma, dois polos opostos do desenvolvimento do pensamento platônico 

sobre o tema do amor. O Tratado de Giovanni Pico della Mirandola retoma a distinção entre o 

belo e bom, operada por Tomás de Aquino, e desfeita por Ficino e retoma, no que diz respeito 

à definição da beleza, a fórmula: “[...] a beleza é correção nas proporções e harmonia das 

cores” (BOULÈGUE, 2003,p. LV). Como os platônicos, Pico distingue uma beleza em 

sentido geral, compreendida pela harmonia musical, e uma beleza propriamente dita, 

perceptível apenas pela visão. Dissocia totalmente a ideia da beleza daquela da luz, uma 

associação inquebrantável em Ficino. Faz isso porque entende que se trata de “separar Deus 

da Matéria” (BOULÈGUE, 2003, p. LV). Admite, no entanto, a existência de uma “beleza 

inteligível”, que desperta o amor celeste. Sobre o amor, distingue três tipos, onde Ficino 

distinguia apenas dois (uma vez que o “amor bestial” de Pico era considerado doença e uma 
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insanidade por Ficino): “[...] o amor celeste; o amor vulgar ou bestial, que é um simples 

desejo de sedução; e o amor humano vulgar, que tem consciência que o corpo não é a fonte da 

beleza (BOULÈGUE, 2003; PANOFSKY, 1972a).  

No tratado de Ficino, as mulheres são praticamente ausentes da discussão sobre o amor. 

Embora sejam mencionadas, os sentimentos que inspiram são relativos ao amor ‘vulgar’ e 

sensual, ao qual Pausânias, um dos interlocutores, opõe o amor celeste. Por outro lado, no 

discurso de Diotima, ainda que o desejo de imortalidade seja, em parte, realizado pela 

reprodução, a mulher não é evocada, nem como objeto de desejo, nem como alvo de um 

sentimento amoroso. Em revanche, o amor dos jovens rapazes, que deve ser mantido casto, 

pode conduzir mais facilmente ao amor em seu sentido superior. Contudo, embora os tratados 

posteriores sobre o amor falem de amor humano, ao qual atribuem um papel cada vez mais 

importante, entendem por tal, o amor entre homem e mulher. Uma revalorização que se deve, 

sem dúvida, às preocupações de ordem moral, uma vez que, segundo Boulègue, a 

homossexualidade era reprovada. Tendo isso em mente, era lógico que as mulheres passassem 

a ser o único objeto de desejo referido nos tratados posteriores, o que também tem como 

consequência, o descarte do amor platônico entre amigos  (BOULÈGUE, 2003).  

Nos tratados do século XVI, as mulheres são valorizadas sobretudo por sua beleza e não mais 

apenas por sua aptidão para perpetuar a espécie. A descrição desta beleza por Bembo, nos 

Assolanos, inclui, entre outros detalhes que serão apresentados posteriormente, “[...] uma 

cabeleira de ouro, a fronte lisa, uma pele de neve – símbolo de pureza – as sobrancelhas de 

ébano, os olhos negros ou claros, sempre brilhantes como as estrelas [...]” (BOULÈGUE, 

2003, p. LXXXIII). Boluègue comenta que ela deve muito a modelos literários anteriores, 

como as belezas descritas por Ovídio, ou por Petrarca. Esta orientação é perceptível nos dois 

primeiros livros dos Assolanos de Bembo. “Se as damas não são o fim supremo do amor, são 

celebradas na terra como um digno objeto de desejo: as descrições das belezas ideais, de 

acordo com os cânones estéticos do momento, se multiplicam” (BOULÈGUE, 2003, p. 88 

– negritos meus). 

 

4.1 Diálogos do Amor – Leão Hebreu 

O Tratado de Leone Ebreo, Diálogos do Amor (c.1502) apareceu em doze edições 

(MOULTON, 2010). Em três diálogos, Leone dedica-se a definir o amor e o desejo; na 
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sequência, trata da universalidade do amor e, por fim, da genealogia deste. O autor define o 

amor como “[...] desejo de se converter na coisa amada” (BOULÈGUE, 2003, p. 57). Esta 

definição permite a Leone,  

[...] apresentar a felicidade como a união do ser humano com Deus por meio do ato 

do amor [...] Se a hierarquia dos sentidos é conservada, se o gosto e o toque 

permanecem destinados a desempenhar uma função material, à saber a sustentação 

da vida do homem e da espécie humana, especialmente por permitir a reprodução, 

isto não impede que, segundo Leone Ebreo, se forem evitados os excessos, o ato 

carnal não anule o amor, porque assim como os espíritos desejam estar unidos em 

um, os corpos também assim aspiram a fim de que não reste nenhuma imperfeição e 

que a união seja perfeita em tudo. A concepção do amor é aqui fusional, do ser 

humano a Deus, mas também do homem à mulher. Dessa forma Leone Ebreoretoma 

a ideia do desejo de transformação do amante na amada e este desejo é 

acompanhado pela vontade que a amada, ela também, se transforme no amante. Uma 

tal fusão, total, implica a união dos espíritos e dos corpos (BOULÈGUE, 2003,p. 57-

58). 

Mencionando uma exaustiva exposição sobre a ‘hierarquia dos sentidos’ feita por Leone em 

um artigo sobre a Vênus Holkham de Ticiano, Brendel (1946) chama a atenção para um trecho 

do terceiro diálogo, onde o autor trata sobre o que ele chama de “sentidos espiriruais”, a visão 

e a audição, explicando-se com as seguintes palavras: 

Nos objetos de todos os sentidos exteriores encontram-se coisas boas, úteis, 

moderadas e deleitáveis, mas [uma] graça que deleita e move a alma em direção ao 

amor por si mesma [que se chama beleza] não é encontrada nos objetos dos três 

sentidos materiais que são o gosto, o odor, e o tato, mas somente nos objetos dos 

dois sentidos espirituais,a visão e a audição (BRENDEL, 1946, p. 68 – acréscimos 

meus). 

Laurence Boulègue (2003) defende que as referências usadas por Leone Ebreo são Platônicas 

e Aristotélicas, tendo o primeiro diálogo uma inspiração clara na distinção dos “três bens”, 

conforme constam na Ética a Nicômaco.   

No que diz respeito à beleza, Ebreo refuta a definição peripatética de Pico – de beleza como 

uma relação harmoniosa entre as proporções – porque, dessa forma, ela seria apenas corpórea, 

e as coisas simples (não compostas) não seriam belas. Para Ebreo todos os corpos são belos 

porque são formados pelo mundo superior, ainda que nem todos o sejam igualmente. Sua 

concepção leva além um sensualismo já presente em Ficino. Para Boulègue (2003), Ficino 

está no meio termo entre a austeridade de Pico e o sensualismo de Leone. Ainda na linha do 

debate proposto pelo texto de Ficino, o comentador menciona Mário Equícola e seu Livro 

sobre a natureza do amor (BOULÈGUE, 2003). 
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4.2 Livro sobre a natureza do amor – Mário Equícola 

O livro de Equícola foi escrito em latim, em 1507. Foi traduzido para o italiano e assim 

publicado em 1525 em Veneza, ano da morte do autor. Experimentou grande sucesso no 

século XVI, tendo sido reeditado treze vezes, entre 1526 e 1607. Tratou das questões de sua 

época como as mulheres, o amor, a corte, sem uma orientação filosófica única em todas as 

abordagens. Marca a passagem do tema do amor da Academia para as cortes, uma passagem 

carregada de significados e reveladora das aspirações da época, embora seja pouco estimado 

pelos críticos atuais por seu caráter “enciclopédico”, frequentemente interpretado como uma 

certa “superficialidade” no tratamento dos temas (BOULÈGUE, 2003).   

Equícola foi um erudito da corte de Isabella d’Este. O Livro sobre a natureza do amor foi 

dedicado à ela e escrito para um público de cortesãos e eruditos. Seu texto se afasta de 

postulados tradicionais do neoplatonismo e avança em direção a novas proposições. O autor 

recusou a prosa clara, defendida por Bembo, e optou por uma mistura arcaica e cortês de latim 

e italiano, com algumas expressões em grego (MOULTON, 2010). Contrariando o conjunto 

de tratados sobre o amor do século XVI, o conteúdo não é apresentado em forma de diálogo, 

mas sim como um tratado, dividido em seis livros. Uma das grandes diferenças no tratado de 

Equícola, segundo Boulègue (2003) é a defesa do “amor próprio”, ou do “amor a si mesmo”.  

No Livro I, o autor lida com vários poetas contemporâneos (MOULTON, 2010).  

No Livro II, comenta teorias filosóficas sobre o amor (MOULTON, 2010), menciona, no 

primeiro capítulo, a origem dos afetos e faz uma exposição dos diversos nomes que se dá ao 

amor. Encerra este capítulo afirmando que “[...] o amor próprio é o princípio e a origem de 

todas as afeições que podem nascer em nós” (EQUICOLA apud BOULÈGUE, 2003,p. 61). 

Na sequência (ainda no livro II), os diferentes amores: Vênus, Cupido, o amor natural, o 

sensível, o intelectual são metodicamente retomados para conduzir a uma definição geral de 

amor que, para Equícola, é: “[...] ‘o amor é o desejo de fruir daquilo que cremos belo’” 

(EQUICOLA apud BOULÈGUE, 2003,p. 61). Segue uma reflexão sobre o desejo e a beleza, 

os dois temas principais de sua definição do amor. O capítulo sobre o desejo permite ao autor 

introduzir um certo hedonismo: para ele, “[...] ‘o amor é o pai do desejo, de forma que toda a 

sensualidade começa com o amor: breve no desejo; desenvolve-se na esperança e encontra 

descanso na volúpia’” (EQUICOLA apud BOULÈGUE, 2003,p. 61). 

O Livro III é dedicado ao louvor a Deus.  
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No Livro IV,o foco muda para o amor humano e sensual. Desde o primeiro capítulo deste 

livro, Equícola discute sobre os sentidos e liberta-se da excelência do sentido da visão sobre 

os outros, lembrando que os sentidos são comuns ao homens e às feras, afirmando a utilidade 

de cada um deles e defendendo que devem ser usados com moderaçãona fruição dos prazeres 

carnais, para que não haja saturação (BOULÈGUE, 2003). As fontes deste capítulo IV vão 

desde Virgílio e Ovídio, entre os poetas, e Platão, Aristóteles e Sêneca, entre os filósofos. O 

livro IV lida também com a fisiologia e os aspectos médicos relacionados ao amor 

(MOULTON, 2010). 

OLivro V, fala sobre maneiras de tornar-se amado pelos demais, fala sobre amor e ódio, entre 

outras questões.  

No Livro VI, o autor questiona-se sobre as proposições e a finalidade do amor, e se ele é 

conveniente para os três tipos de vidas humanas – uma discussão que será retomada por 

Agostino Nifo mais adiante:  

[...] a vida afeitva [Equícola não retoma o termo ‘bestial’ dos neoplatônicos] cuja 

finalidade é útil; a vida virtuosa, cuja finalidade é a honra; e a vida do sábio, cuja 

finalidade é a contemplação; a finalidade comum a todas é o prazer. Recomenda 

moderação sempre em tudo, mas defende que aquele que ama [...], ama o corpo e o 

espírito juntos, porque os sentidos desejam a volúpia sensual e o espírito deseja ser 

amado [...] Aristóteles mostra que a ação do espírito é conjunta à do corpo, por que, 

então, o desejo deveria ficar restrito aos sentidos da visão e da audição? 

(BOULÈGUE, 2003, p. 63 – acréscimo do autor). 

A argumentação prossegue e em favor de um amor humano e sensual.  

Não há uma tese única e central no Livro sobre a natureza do Amor,o que o faz parecer mais 

uma sobreposição das opiniões de vários autores a respeito dos temas tratados, sobre os quais 

Equícola faz pouco esforço para criar uma síntese (MOULTON, 2010). Se alguns capítulos o 

aproximam do platonismo, uma leitura mais aprofundada irá afastá-los dos neoplatônicos de 

sua época. No conjunto, as inclinações de Equícola, por sua revalorização do amor humano e 

sensual, colocam, em um mesmo plano, filósofos, poetas, e outros autores que escreveram 

sobre o amor cortês, especialmente em textos como o Romance da Rosa (BOULÈGUE, 

2003).    

4.2.1 A hierarquia dos sentidos em Equícola 

Uma das inovações de Equícola em relação aos tratados anteriores foi sua opinião sobre a 

hierarquia dos sentidos – para ele, a ordem de importância de acordo com o papel 

desempenhado pelos sentidos na experiência humana do prazer. A hierarquia que propõe 
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reconstitui, ao invés de confirmar, a hierarquia tradicionalmente aceita nos textos platônicos 

sobre o amor: declara que o tato, e não a visão, é o principal sentido (EQUICOLA, 1525; 

JACOBS, 2000; MOULTON, 2010 ). 

Dos sentidos, alguns entendem que o principal é o tato. Cada sentido tem seu 

próprio elemento: visão, água; audição, ar; olfato, fogo; paladar, terra. Se me fosse 

permitido [se apenas a arrogância daqueles que prestam mais atenção às palavras do 

que a qualquer outra coisa, não me restringisse], eu diria que o tato corresponde a 

todas aquelas partes celestiais que Platão chamou de “éter” e Aristóteles chamou “o 

quinto elemento”. Mas porque eu não quero dar aos difamadores um motivo para 

demonstrar sua natureza maliciosa, eu direi, seguindo o senso comum que o tato 

corresponde à escória da terra; [mas] em sua defesa, que nós acreditamos que este 

[sentido] sozinho é necessário para a vida. Nós vemos que os outros sentidos nos são 

dados pela natureza para ornamentar nossa existência. Este é dado como uma 

necessidade para a existência. (EQUICOLA apud MOULTON, 2010 – acréscimos 

do autor) 

Entre as razões pelas quais Platão considerava a visão e a audição os mais nobres dos sentidos 

estava o fato de serem os que mais se afastavam da experiência física. A beleza defendida por 

Platão só podia ser apreendida pela visão e pela audição, os dois sentidos menos físicos. O 

texto de Ficino, ao defender a mesma hierarquia estava, na opinião de Ian Moulton, tentando 

separar a sexualidade do amor “[...] um apetite que segue os outros sentidos [gosto, toque, 

odor] não é chamado amor, mas luxúria ou loucura” (FICINO apud MOULTON, 2010, p. 122 

– acréscimos meus). Ainda sobre a separação entre prazer físico, amor e beleza, Moulton 

comenta que o argumento era estabelecido pela assertividadee não pela lógica, defendendo 

que “[...] prazer é mero estímulo, mas a beleza é moral” (MOULTON, 2010, p.123).  

A hierarquia defendida por Equícola, que estabelece que o tato é o mais importante entre os 

cinco sentidos, parte da amplificação de um argumento encontrado no Da Alma, de 

Aristóteles que, além de ter defendido que “[...] a função sensorial primária de todos os 

animais é o tato” (ARISTÓTELES, 2018, p. 75), incluindo no coletivo “animais”, os 

humanos, também relacionou o tato ao paladar, ao apetite e ao prazer, outra acepção aceita e 

desenvolvida por Equícola e, posteriormente, por Nifo, em função da ênfase que ambos 

concederam ao prazer em seus textos.  

Na verdade, o apetite inclui concomitantemente o desejo, o ardor e a vontade. Todos 

os animais possuem ao menos um sentido, o tato, e todo aquele que tem um sentido 

está capacitado a experimentar prazer e dor e, portanto, seus respectivos objetos [o 

prazeroso e o doloroso]; uma vez esses presentes, esses seres experimentam também 

o desejo, já que este é o apetite pelo prazeroso (ARISTÓTELES, 2018, p. 78 – 

acréscimos do autor). 

Moulton segue estabelecendo relações entre a valorização de Equícola do sentido do tato e os 

textos de Aristóteles:  
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Aristóteles também defende que o sentido humano do tato é muito mais refinado que 

o das outras criaturas [..] ele sugere também que o pensamento é, em certa medida, 

análogo ao tato, assim como ‘a alma é análoga à mão; uma vez que a mão é a 

ferramenta das ferramentas, assim também a mente é a forma das formas’ 

(ARISTÓTELES apud MOULTON, 2010,p. 123). 

Com relação à pouca ênfase colocada sobre o tato nos tratados antigos, o autor defende que 

isto teve a ver com o fato dos discursos clássicos sobre os sentidos visarem explicar como os 

órgãos dos sentidos percebiam um fenômeno à distância – a visão, a audição e o olfato 

operam sobre objetos que não tem contato físico com a pessoa que os percebe (MOULTON, 

2010), um argumento desenvolvido também por Aristóteles (2018), na obra já citada. 

Como Equícola pode comparar o tato, o mais material dos sentidos com a mais etérea das 

substâncias? Em parte porque o éter é incorruptível. “Equícola não defende que o toque seja 

incorruptível, mas que sem ele a vida não poderia se sustentar [...] ‘se o toque for destruído, a 

vida perece’ [...] ‘sem o toque a raça humana e outros animais seriam extintos’” (EQUÍCOLA 

apud MOULTON, 2010, p. 124)e, novamente, o autor relaciona a posição de Equícola no 

Livro sobre a natureza do Amor ao Da Alma, de Aristóteles. Moulton (2010) acrescenta que 

Equícola soma a esta definição a ideia que o tato é imprescindível ao sexo, responsável pela 

perpetuação das espécies, eescrevendo a partir deste ponto de vista – para um ambiente 

imerso em uma tradição intelectual fortemente dominada pela escola neoplatônica – o 

filósofo, muito provavelmente,sentiu-se constrangido ao enfatizar o tato desta forma, o que 

pode tê-lo feito não levar o assunto adiante, mudando rapidamente de abordagem.  

Apesar desta tradição platônica que defendia uma ‘beleza inteligível e espiritual’, e 

constrangia noções contrárias – Moulton cita, inclusive, que: “[...] a Equícola não era 

permitido afastar-se da ortodoxia platônica [...]” (MOULTON, 2010,p. 122 – negritos meus) 

–, havia um grande círculo cultural da Renascença Italiana que não era nem um pouco 

reticente em sua celebração dos prazeres táteis. E em um futuro breve, haveria “[...] pinturas 

de Ticiano e outros mestres, que seriam glorificados pela habilidade de representar diferentes 

texturas de tecidos, peles, metais, e o corpo humano em si” (MOULTON, 2010,p. 126 – com 

pequenas adaptações). 

Equícola foi o primeiro a estabelecer, claramente, as premissas de uma filosofia do amor 

humano sensualista. O Tratado de Leone Ebreo abriu o caminho, ao defender um certo grau 

de sensualidade, mas o amor humano ainda não havia sido plenamente valorizado. Equícola 

não se propõe a aprofundar as reflexões sobre uma visão de mundo e o lugar do homem, e seu 
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livro não tem a dimensão filosófica das obras de Ficino, Pico ou Leone Ebreo, mas inicia a 

moda, mais leve – e não insignificante –, dos tratados sobre o amor (BOULÈGUE, 2003).  

Entre as gradações de ligação com o platonismo e a literatura de corte que visam tratar dos 

costumes e das questões da época, os textos seguintes, liderados pelos Assolanos (1505), de 

Pietro Bembo – que teve sete edições – e pelo Livro do Cortesão, de Baldassare Castiglione, 

exibem diferentes graus de consistência. Brendel diz que Castiglione e Bembo nos aproximam 

mais do ambiente pessoal de Ticiano. “Nos escritos de ambos, a teoria da hierarquia dos 

sentidos pode ser identificada, apresentada em termos mais simples, porém com crescente 

elegância” (BRENDEL, 1946, p.68). Entre 1540 e 1590 nota-se o surgimento de uma grande 

quantidade de tratados sobre o amor e é possível perguntar-se se esta ênfase no gênero não 

estaria muito relacionada aos tratados de Mário Equícola e Agostino Nifo, que ao liberarem o 

amor humano das doutrinas platônicas, permitiram ao gênero existir por si mesmo. Defende 

também que o texto de Bembo (Os Assolanos), entre os tratados de corte sobre o amor em 

chave platônica publicados neste primeiro momento, é o que mais se aproxima da questão do 

amor humano. 

 

4.3 Os Assolanos – Pietro Bembo 

A formação humanista de Pietro Bembo fez dele um receptor natural para o neoplatonismo 

agostiniano de Petrarca. Diferente de muitos petrarquistas antes dele, Bembo estava 

familiarizado com pelo menos alguns dos textos em latim de Petrarca sobre filosofia moral. 

Outra influência importante sobre Bembo foi a dos filósofos especulativos do Neoplatonismo 

Florentino. Os longos questionamentos sobre o amor e sobre a imortalidade, e o aspecto 

divino da beleza nos Assolanos fizeram de Bembo um dos propagadores mais bem sucedidos 

do Neoplatonismo (MELCZER,1975). 

Os Assolanos é uma obra de um poeta e de um retórico, não de um filósofo. Um 

experimento na língua vulgar do diálogo Ciceroniano com a mesma reserva estética, 

com a mesma disponibilidade retórica para expor sucessivamente, e com aparente 

eficiência, doutrinas discordantes (DIONISOTTI apud BERRA, 1996,p.3). 

Foi escrito em um formato de “prosa rapsódica” intercalada à canções petrarquistas e constitui 

uma espécie de “guia” pelos três estágios do amor platônico. De acordo com Wind (1948), o 

Livro I trata do aspecto “caótico”; o Livro II, do Harmonioso e o Livro III do transcendente 

ou divino, sobre o qual os filósofos haviam discorrido em uma linguagem initeligível. O autor 
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comenta ainda que o “[...] seu débito [de Bembo] para com os ‘pedantes’ é tão grande quanto 

seu desdém por eles” (WIND, 1949, p. 22). 

O jovem Bembo, à época da redação dos Assolanos, ainda não “cortesão”, mas já conhecedor 

e expert sobre a vida e a cultura de corte; – educado na Florença Laurenciana, humanista e 

estudioso de filosofia –, concebeu a ideia ambiciosa de fazer confluir, em paralelo, os 

caminhos da ciência do amor e da promoção da língua vulgar. Berra (1996) menciona que, em 

uma introdução que não foi mantida, o texto era apresentado como uma obra “didática” que 

permitiria 

Que as damas pudessem, lendo Os Assolanos, conhecer o amor antes de tê-lo, de 

fato, experimentado. Refere-se ao motivo comum pelo qual o uso, mestre da vida, 

pode ser substituído pelo conhecimento mediado pela experiência de outros. As 

letras, neste ponto, são exaltadas como uma reserva enciclopédica de ensinamentos, 

em um delicado equilíbrio ciceroniano entre o infinito prazer estético das diversas 

lições e as finalidades morais. (BERRA, 1996,p.42) 

Bembo afirma que a leitura pode, com vantagens, substituir a experiência, sobretudo no amor. 

Ficino apresenta a revelação de Diotima como um remédio celeste ao obstinado erro humano 

– que ninguém ensina na prática – no campo amoroso. “À ‘salvadora’, porém extrínseca 

revelação neoplatônica, Bembo contrapõe uma posição que concede ao homem a 

possibilidade de melhorar, também no amor, com a experiência e com o conhecimento” 

(BERRA, 1996, p.43). De acordo com Claudia Berra (1996), Bembo sublinha o empenho 

doutrinal na obra conferindo particular relevo a dois elementos: o percurso em direção ao 

‘verdadeiro amor’, por meio das diversas exposições contra e a favor, e da estrutura que 

alterna poesia e prosa. Brendel destaca os pontos de contato entre a doutrina exposta por 

Ficino e algumas inovações propostas por Bembo.  

‘[...] o bom amor [é] desejo de beleza, como pode ver [...] da alma e também do 

corpo, e [...] assim como seu verdadeiro objeto, bate e estende suas asas para andar: 

em cujo voo, duas janelas há: uma que o envia àquele da alma, e esta é a audição. A 

outra, que à do corpo envia, e esta é a da visão. Por isso que assim como pela forma, 

que aos olhos manifestam quanta é a beleza do corpo, conhecemos, assim, com as 

vozes, que com os ouvidos recebemos, quão bela seja aquela da alma’... (BEMBO 

apud BRENDEL, 1946, p. 68). 

O autor enfatiza a repetição de Bembo do conceito de “amor como um desejo de beleza” e 

argumenta que a presença da beleza é assinalada pela agitação (referência ao voo) que causa 

na alma acrescentando, no entanto, que, com a metáfora das duas janelas, Bembo introduz um 

novo pensamento, que o “amor tem asas”: “[...] pela janela dos ouvidos, comunica-se com a 

beleza ‘da alma’, e pela dos olhos, com a beleza ‘do corpo” (BRENDEL, 1946, p. 69). Nas 

linhas que antecedem essa citação, o autor destaca a menção de Bembo da beleza “com o 
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sentido de gratia” (BRENDEL, 1946, p. 69), empregando o termo com o mesmo sentido de 

Ficino, de uma harmonia de atributos que se acham tanto nos corpos, quanto nas almas e, das 

duas formas, desperta “o bom amor”. Um conceito que será repetido por Agostino Nifo, 

porém com uma significativa diferença de abordagem uma vez que, para Nifo, a graça é 

corpórea, é inerente ao corpo, mesmo quando se trata da “graça da alma”, como será visto 

posteriormente. Para Brendel, Bembo: 

[...] simplifica a teoria neoplatônica ao omitir a referência aos dois níveis da beleza: 

o material e o imaterial. Ele distingue entre a beleza ‘do corpo’ e ‘da alma’, mas não 

há menção de que uma é inferior à outra. A única diferença é na maneira pela qual 

as duas são percebidas. Esta interpretação não muda realmente o conceito 

neoplatônico, porque ambas as sensações: visual e auditiva, são necessárias no nível 

corporal, uma leve inconsistência, no entanto, pode ser encontrada na 

correspondência entre a beleza auditiva com a ‘beleza da alma’, conforme 

presumida por Bembo (BRENDEL, 1946, p. 69). 

Apesar desta insistência no conteúdo doutrinal relacionado aos tratados neoplatônicos, no 

geral, a atmosfera do texto é muito mais realista e voltada para o entretenimento. O cenário, 

especialmente os “belos jardins” e a fonte para onde as personagens se encaminham, no livro 

I, para se acomodar e discutir sobre o amor até a hora do casamento, são mencionados com 

frequência (BEMBO,1966). E, mesmo que se discuta se o jardim é um lugar real ou fictício, o 

local a céu aberto, com alguns pergolados, rodeado por natureza que acolhe os interlocutores 

e seus ouvintes nunca é esquecido, e a valorização desta proximidade, desta integração, entre 

homem e natureza fica subentendida, e é retomada periodicamente durante o texto 

(BEMBO,1966). Na opinião de Berra (1996), embora Bembo localize a corte de Asolo, com 

precisão, no tempo e no espaço, ele o faz apresentando-a por meio de uma lente idealizante da 

imitação literária, que garante validade universal ao fundo histórico das argumentações 

sobre o amor. O livro não privilegia as festividades para o casamento, mas sim, seguindo a 

tradição humanística, um lugar agradável, que o autor constrói sintetizando referências sobre 

“[...] um jardim boccaciano, enriquecido por sugestões petrarquistas e neoplatônicas, fechado 

e muito ordenado, cuja existência [...] literária assegura, simbolicamente, a autonomia da 

validade do debate” (BERRA, 1996,p.55). 

No Livro I, que é contra o amor, a todo o instante o interlocutor, Perotino, diz que não se 

pode separar o amor da amargura “amare senza amaro non si può” (BEMBO, 1966, p. 10). O 

amor é apresentado como a maior turbulência que se pode imaginar, acarretando, com certeza, 

infelicidade e sofrimento (BAYER, 2008a). Diz que nenhuma dor, nenhuma contrariedade há 

na vida que não possa ser relacionada ao amor. Propõe então uma consequência “lógica” para 
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sua declaração sobre a amargura do amor defendendo que se, das boas coisas não pode 

resultar nenhuma dor – e o amor causa dor – ele não pode ser bom (BEMBO,1966).  

No Livro II, o amor é enaltecido, as mulheres elogiadas por sua beleza e o autor reconhece o 

poder de atração da sensualidade (BAYER, 2008a). Tem como interlocutor Gismondo, que 

defende uma posição oposta, defendendo “a doçura” do amor – outra sensação relacionada ao 

paladar. Usa a mesma “lógica” da exposição anterior para desmontá-la, e defender a ideia 

oposta. Para aceitarmos que o amor é amargo, o ódio (que é o seu contrário) precisaria ser 

doce, uma afirmação inaceitável. Com base nela, Gismondo começa a rebater as 

argumentações de Perotino. Entre as vantagens do amor, menciona a preservação da espécie 

(BEMBO, 1966).  

No Livro III, o amor não físico é exaltado. O amor puro e espiritual é entendido como o que 

traz as melhores contribuições ao homem, uma vez que nele “sua alma está livre de todos os 

apetites” e alcança um estado no qual o intelecto guia os sentidos (BAYER, 2008a). 

Sobre as influências literárias mais evidentes nos Assolanos e seu diálogo com autores como 

Petrarca, Boccacicio e Dante, James Kriesel destaca a “[...] imitação linguística de Boccacio e 

Petrarca, além do stilnuovismo florentino” (KRIESEL, 2011, p.368). Para Kriesel, Bembo 

dialoga com Boccaccio ao revisar alguns aspectos do Decameron.  

Enquanto Boccaccio mostrará do que fugir e o que seguir [com relação aos tipos de 

‘uso literário’ do amor] Bembo mostrará qual amor é bom e qual é ruim. [...] Bembo 

declara que a literatura deveria ajudar a evitar os perigosos percalços da vida, e nos 

ensinar os exemplos dos outros quase como se olhássemos em um espelho 

(KRIESEL, 2011, p. 369 – acréscimos meus). 

Em Asolo, “[...] a existência de uma corte é fruto de uma convenção que a retira da realidade 

política da Sereníssima; no texto, a dialética entre a realidade e o modelo Boccacciano retira a 

representação de um realismo limitado e limitante [...]” (BERRA, 1996,p.55) Sobre a 

influência de Boccaccio nas descrições (mais físicas) das personagens, Kriesel explica: 

Bembo [...] quer que seus leitores notem que as poéticas de Gismondo [o segundo 

interlocutor] e de Boccaccio dependem de ‘vaghezza visual e corpórea, conforme 

constam nas descrições das ninfas do Ameto [...] Ao invés de representar a verdade 

[celeste], Bembo sugere que a poética de Boccaccio apenas deleita os sentidos. Por 

exemplo, Gismondo repete a descrição do Ameto dos corpos das ninfas, mas ao 

fazer isso ele elimina as ideias do que seus corpos representam alegoricamente. 

Como no Ameto, Gismondo conta que um amante olha o corpo feminino de 

cima a baixo: trança, têmporas, bochechas, olhos negros, boca, antes de se 

demorar um pouco mais no alvíssimo seio, momento em que seus ouvintes olham 

para o peito de uma participante dos discursosque, em resposta, desperta a objeção 

de Berenice (KRIESEL, 2011, p. 369 – primeiro acréscimoe negritos meus). 
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Kriesel acrescenta que Bembo criticou Boccaccio por achar que ele tinha representado o 

divino. No Ameto, seus protagonistas rudes... 

[...] tinham passado dos sentidos ao pensamento e tinham tido uma visão [...] Ameto 

nunca apreende completamente a imagem divina, mas se dá conta que as ninfas 

representam o divino no mundo e que a imagem delas deve permanecer em sua 

mente [...] Bembo teria entendido as colocações de Boccaccio devido à recente 

teorização de Ficino sobre o papel dos sentidos e do pensamento no processo 

neoplatônico da compreensão. Ficino havia explicado que havia três tipos de beleza 

e três tipos de caminhos para o conhecimento [...] Da mesma forma, Gismondo, após 

fruir da doçura da poética física [...] passa para outro sentido, a doçura dos ouvidos 

[...] a qual ele explica que nos torna desejosos da harmonia celeste. Então 

Gismondo descreve o pensamento, e aconselha manter a dama na mente [...] 

uma vez que sua imagem pode produzir doçura como uma pintura ou um livro 

[...] diferentemente de Amaro, que revê mentalmente a imagem das ninfas para 

contemplar o divino, Gismondo aconselha a relembrar a imagem do corpo 

feminino apenas para ter prazer[dolcezza] (KRIESEL, 2011, p. 380 – acréscimos 

do autor – negritos meus). 

Boulègue (2003) faz uma síntese da descrição da mulher perfeita, conforme enunciada por 

Gismondo, no Livro II, dos Assolanos: 

[...] um cabelo de ouro, uma testa lisa, uma compleição de neve, símbolo de pureza, 

as sobrancelhas finas, dois olhos negros ou claros, sempre brilhantes como as 

estrelas, as bochechas arredondadas e delicadas, brancas como leite, ou comparadas 

ao frescor vermelho das rosas da manhã, a boca, pequena, lembra um rubi (BEMBO 

apud BOULÉGUE, 2003, p. LXXXIII). 

Boulègue também ressalta a influência de um modelo literário, que faz referência às belezas 

de Ovídio, ou as descritas por Petrarca. “Quase todos os tratados sobre o amor, em um 

momento ou outro, rendem-se a uma descrição física da beleza feminina” (BOULÈGE, 2003, 

p. LXXXIII). 

Quanto mais os tratados sobre o amor se centram sobre a mulher, mais se 

aproximam do tratado de corte, e são caracterizados pela poesia amorosa, sobretudo 

a de Petrarca. Dessa forma, a mulher conquista seu espaço na discussão amorosa, na 

medida em que as discussões filosóficas se enfraquecem, face a uma literatura mais 

leve. Este é também o reflexo de uma sociedade culta e aristocrática em cujo meio 

muitas mulheres também contratavam escritores, poetas e filósofos (BOULÈGUE, 

2003, p. LXXXIV).   

Uma característica inovadora do texto de Bembo é a inclusão das damas não apenas como 

objetos de amor e ouvintes das exposições, mas como sujeitos ativos, cujos papéis consistem 

em regular o progresso do diálogo, especialmente no que diz respeito ao ajuste do tema e sua 

adequação à realidade da vida, atribuindo os excessos dos interlocutores à experiência 

concreta do amor e ao senso comum. À frente da doutrina e da técnica dialética dos homens 

coloca-se o realismo sentimental feminino. As damas de Bembo, portanto, exibem, em suas 

objeções, competências argumentativas e literárias (BERRA, 1996, p.63). 
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O afastamento e o empobrecimento da reflexão neoplatônica original chegando, inclusive, a 

sua contestação, foi sensível. Em 1529, Nifo reaviva abertamente esta polêmica, com a 

publicação de seu De Pulchro et Amore (BOULÈGUE, 2003).  

 

4.4 De Pulchro et Amore – Agostino Nifo 

Agostino Nifo aparece ainda como fortemente ligado à tradição aristotélica e averroísta da 

Escola de Pádua. No De Amore, Nifo apresenta-se, desde o início, como um filósofo da 

família dos peripatéticos. Aristóteles, diferentemente de Platão e dos neoplatônicos, não 

escreveu um tratado exclusivamente consagrado aos temas do amor e da beleza. Nifo se 

propôs, então, a desenvolver uma síntese, a partir de diversos textos de Aristóteles e dos 

Peripatéticos, e a deduzir, de certa forma, qual teria sido o pensamento de Aristóteles sobre 

esses temas. Para Boulègue (2003) tradutor e comentador do De Pulchro para o Francês, isto 

fica evidente pela forma adotada pelo filósofo que, contrariando a grande maioria dos tratados 

sobre o amor – apresentada em forma de diálogo, seguindo uma preferência dos Platônicos –

,organiza sua exposição como um tratado contínuo, organizado em capítulos. Boulègue vê 

nesta decisão uma forma que distingue o texto de Nifo dos demais tratados sobre o amor, ou 

dos tratados de corte, que afeitos à variedade de assuntos e ao aspecto lúdico, davam 

preferência ao formato de diálogo.   

Uma das características mais marcantes do tratado de Nifo sobre o Belo é ter rompido, como é 

costume dos peripatéticos, a unidade entre belo e bom, associando o “belo” ao domínio do 

belo natural do Da Natureza das coisas, deixando de lado todo o aspecto transcendente. Nifo 

defendia a possibilidade de uma beleza física existente, por si só, na natureza – 

independentemente de “origens” e “finalidades” metafísicas. Apregoava também um processo 

de apreensão do belo que, para o filósofo, se dá com a participação de todos os órgãos dos 

sentidos, e não apenas da visão e da audição, conforme defendido por todos os autores que 

aceitaram o conceito platônico da beleza inteligível e incorpórea (NIFO, 2003; BOULÉGUE, 

2003). 

Reconhece, no entanto, a existência de três belezas passíveis de contemplação a partir da 

admiração de um mesmo corpo: a apreciação de uma beleza intelectual, que permitiria a 

apreciação do próprio belo divino, e que seria inerente à coisa bela; a apreciação da alma pela 

conversação – uma vez que esta precede, necessariamente à apreciação física/corporal – e a 



 

155 
 

apreciação do corpo. Ao falar da beleza de Tullia d’Aragona, Nifo dedica bastante espaço aos 

elogios à “beleza da sua alma”, e não apenas às suas características físicas (BOULÈGUE, 

2003). Descreve Tullia como: 

Totalmente bela de corpo e de alma [...] beleza da alma com certeza, porque desta 

heroína, a excelência e a doçura do caráter [que são a beleza mesma da alma] são 

tais que ela parece ter sido gerada a partir de uma semente não humana, mas divina. 

Beleza do corpo porque a perfeição das linhas, que é a beleza do corpo, é tão bela 

quanto a de Zeuxis [...] De porte médio, adequado e gracioso, ela tem os membros 

construídos a partir de um admirável cálculo de proporções; sua carne não é nem 

gorda nem magra, mas repleta de suco; sua cor não é pálida, mas tende ao rosado e 

ao branco, seus cabelos são longos e dourados; suas orelhas são pequenas e têm as 

mesmas dimensões daquela do círculo da boca; suas sobrancelhas marrons, polidas e 

escovadas [...] em meios círculos; seus olhos, que tendem para o verde, são mais 

luminosos que as estrelas e propagam por tudo um brilho, um sopro de graça e de 

alegria, suas pálpebras, até os cílios pouco numerosos mas dispostos em um desenho 

regular, são tingidas de azul, desenhado verticalmente, a partir da raiz das 

sobrancelhas, o nariz é belo, regular e de tamanho médio. O pequeno vale que separa 

o nariz e a boca foi definido pela divina proporção; sua boca é mais para pequena, 

sempre com um doce sorriso, de forma a atrair pra ela muitos beijos alados [...] Os 

dentes também são pequenos, polidos, cor de marfim e bem alinhados; o hálito que 

escapa por eles exala um perfume de admirável doçura; sua voz tem o timbre não de 

uma mortal, mas de uma deusa [...] (NIFO, 2003, p. 15-16). 

E a descrição ainda se estende por outros detalhes: menciona o formato do queixo, o branco 

com toques rosados nas bochechas etc, permitindo que alguns autores vissem em Nifo o 

estabelecimento das bases para uma “estética moderna”, baseada em uma beleza naturalista, 

defendendo que esta ruptura também teria afetado intensamente a pintura veneziana. Para 

estes autores, Nifo teria, com seu texto sobre o belo, estabelecido os fundamentos filosóficos 

desta “escola”, oriunda do naturalismo de Pádua. Estas interpretações “estetizantes” do 

tratado de Nifo são resultantes da ruptura com o contexto neoplatônico dos tratados sobre o 

amor, circunscrevendo, no Da Natureza das Coisas, de Lucrécio, o lugar adequado para a 

beleza e oferecendo assim, ao sensível, uma legitimidade própria, separada do inteligível 

(BOULÉGUE, 2003).   

Além dos temas já mencionados – o amor e a beleza – a terceira questão de maior destaque no 

texto é a dos sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato). É este tema que permite a Nifo 

estabelecer a ligação entre os dois (amor e beleza) sendo, precisamente neste aspecto, que se 

encontra um dos maiores pontos discordantes entre Nifo e os platônicos. Da definição 

platônica, Nifo mantém apenas os termos principais (a beleza é uma certa graça que 

impressiona a alma do amante e o leva a amar) apenas para redefini-los, defendendo uma 

beleza e um amor sensuais (corpóreos). De acordo com Boulègue, “[...] no capítulo XL do De 

Puchro, insiste sobre as qualidades do tato e do olfato que permitem, eles também, a 
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percepção da beleza [...]” (BOULÈGUE, 2003,p. CIV). Estas teses são repetidas no De Amore 

e perfeitamente ilustradas pela paráfrase que segue a citação dos versos de Ovídio sobre a 

beleza da Galatéa. Em Nifo, as citações de poetas antigos tem um papel de “ilustrar os 

comportamentos amorosos”, e não de fornecer conteúdos relevantes à construção da 

argumentação. Do repertório poético antigo, Boulègue destaca os textos sobre o Amor de 

Ovídio, que Nifo cita em mais de um momento de seu tratado sobre o amor, embora não dê os 

créditos da citação ao poeta antigo. Boluègue (2003) defende que a recusa em reconhecer a 

dívida com Ovídio– em especial – estaria relacionada a uma desconfiança sobre a validade da 

poesia como ferramenta de argumentação – embora Nifo a use, quando conveniente. O 

comentador acrescenta que Agostino raramente recorreu a mitos ou alegorias (como os 

platônicos) para expressar suas ideias. 

A fim de justificar suas opiniões, Nifo coloca-se, frequentemente, sob a autoridade de 

Aristóteles, cuja fonte Boulègue localiza, em grande parte, na Ética a Nicômaco, onde o 

comentador diz constarem citações que defendem que: “[...] os prazeres, venham do aroma, 

do gosto ou do toque, são moralmente indiferentes, se são fruídos com moderação” 

(BOULÈGUE, 2003, p. 106). O tradutor e comentador prossegue explicando que o prazer está 

igualmente justificado por Aristóteles na Retórica:  

O prazer é também um bem; todos os seres vivos o têm naturalmente: as coisas 

agradáveis e as coisas belas são, então, naturalmente boas [...] a teoria dos sentidos 

de Nifo está de acordo com as teses de Aristóteles. A partir destas passagens sobre a 

beleza, sobre a amizade e sobre os sentidos e o prazer, Nifo elabora sua teoria do 

‘Amor-desejo’. Apoia-se também em outras fontes peripatéticas (BOULÈGUE, 

2003,p. CV).  

Entre as fontes contemporâneas de Nifo e as peripatéticas, Boulègue destaca Mario Equícola, 

também muito interessado no tema do amor e da beleza, e ao qual Nifo recorre com 

frequência, e de várias formas, em seu texto.  

Ele [Nifo] inspira-se também, para suas próprias teses, nas de Equícola, 

especialmente a sobre a reabilitação dos sentidos e a valorização do amor carnal. 

Mas, neste caso, Nifo aprofunda nitidamente a reflexão e a argumentação 

filosóficas, e relaciona seus pensamentos de forma a criar uma noção de conjunto, 

onde Equícola se contenta, em geral, com desenvolvimento por justaposição de uns 

aos outros em um conjunto enciclopédico, no qual nem sempre é fácil entender a 

posição pessoal do autor (BOULÈGUE, 2003,p. CVI – acréscimo meu).  

A refutação da concepção neoplatônica da Beleza como “esplendor”, e o questionamento 

sobre a “hierarquia dos amores” e de suas definições também inscrevem o tratado de Nifo 

numa tradição que remonta à Escola Peripatética. Em comum com o tratado platônico, resta 

apenas a ligação entre o amor e a beleza (ainda que sob interpretação e ênfase bem distintas). 
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O objetivo final de Nifo foi, a partir da articulação de fontes peripatéticas de trechos extraídos 

de textos de Aristóteles construir uma síntese que se opusesse às teses de Ficino 

(especialmente sobre a característica espiritual da beleza e sua capacidade de transcendência) 

(BOULÈGUE, 2003). A contestação das teses de Ficino passa também por uma contestação 

do método platônico e de suas implicações sobre o processo de conhecimento. Para Ficino, 

“[...] nós fruímos a beleza por meio das mesmas faculdades pelas quais aprendemos: nós 

aprendemos com nossas mentes, nossa visão, e nossa audição. Com estes três sentidos nós 

apreciamos a beleza” (FICINO, 1944, p. 131). Em Ficino também, as operações do intelecto e 

da memória predominam e prevalecem para obter o conhecimento e a satisfação. Nifo opõe-se 

a Ficino e defende o primor e a primazia do conhecimento que chega até nós por todos os 

cinco sentidos. Para Nifo, a operação dos sentidos é o primeiro princípio do conhecimento 

(BOULÉGUE, 2003). Opõe a fenomenologia ao idealismo platônico.   

No que se refere ao uso das imagens no processo do conhecimento, Nifo mantém o conceito 

de fantasma
11

 e defende uma função puramente intelectiva, negando toda forma de 

transcendência. Mesmo admitindo a importância das imagens em sua teoria do conhecimento 

(na qual segue Aristóteles), Nifo sustenta que é possível um salto do intelecto à abstração, 

uma capacidade perfeitamente humana (BOULÈGUE, 2003). O papel da imaginação na 

reflexão sobre o processode cognição terá destaque no De Amore de Nifo, e Boulègue explica: 

De fato, se seguirmos Paul Oskar Kristeller, poderemos resumir assim as etapas da 

cognição, de acordo com os peripatéticos: os cinco sentidos, o sentido interno, quer 

dizer a imaginação, a fantasia que é o julgamento sobre as imagens recebidas pelos 

sentidos e agrupadas pela imaginação, e o pensamento que é o verdadeiro 

conhecimento dos objetos empíricos. Para os platônicos e, em particular para Ficino, 

no Banquete, três dos cinco sentidos [o gosto, o odor e o toque] são excluídos do 

conhecimento/apreensão da beleza (BOULÈGUE, 2003, p. CXI). 

Ao comentar a noção de “graça” em seu texto – totalmente distinta da noção cristã adotada 

por Ficino –, Nifo parte da refutação dos critérios platônicos expostos no Comentário, 

relembrando a afirmação platônica que “A beleza é incorpórea e espiritual”, conceito ao qual 

Nifo contrapõe a sua visão – que ela é tanto física quanto espiritual – e propõe-se a detalhar a 

classificação a partir da noção de “graça” com a qual está de acordo: 

                                                           
11

 De acordo com David Summers, Fantasma dizia respeito aos dados captados pelos sentidos, especialmente o 

da visão; eram aparências das coisas na luz, em si mesmas não verdadeiras e talvez até mesmo ilusórias e 

irreais/fantásticas. Summers acrescenta que, [...] para autores que adotavam este conceito, fossem cristãos ou 

pagãos, as imagens que pareceriam para nós revelar observações perspicazes na pintura ou na poesia, eram tidas 

como ‘fantasmas’, como exemplos da não fidedignidade dos sentidos, e ainda, implícita ou explicitamente, como 

evidência da dificuldade de obter qualquer conhecimento ou sabedoria ou salvação neste mundo (SUMMERS, 

2007, p. 43). 
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[...] a graça em um belo corpo não ocupa um local certo e determinado a ponto de 

não estar “localizada” em nenhum lugar em um corpo. [...] em algumas jovens a 

graça reside na voz, em outras na doçura das palavras, em outras na boca, ou nas 

mãos [...] (NIFO, 2003, p. 32). 

Segue comentando que foi em função desta “indeterminação” da graça, que não “residiria 

fixamente” em parte alguma, que Platão teria estabelecido que ela seria incorpórea e 

espiritual, e não vinculada nem ao corpo como um todo, nem a alguma de suas partes. Nifo 

contesta a explicação dizendo que: 

[...] ela [a graça] é bem corpórea, uma vez que após a conquista da alma, todo o 

corpo parece gracioso e amável ao amante, ao que se segue que a graça ocupa o 

corpo todo da amada. Ora, tudo aquilo que ocupa todo um corpo é corpóreo e 

coextensivo ao próprio corpo. É por isto que, após o rapto da alma, a graça, que é 

beleza, deve ser definida como corpórea” (NIFO, 2003, p. 33-34 – acréscimo meu).  

Complementa que em Tullia d’Aragona, “A graça e a beleza são, ao mesmo tempo, corpóreos 

e incorpóreos” (NIFO, 2003, p. 34) e, na sequência, rebate a noção de beleza platônica 

segundo a qual é possível atribuir a algo “simples” (não composto) a qualidade de belo. 

Relembra que, para os neoplatônicos, a definição de beleza como: “[...] uma disposição 

determinada de todos os membros ou [para empregar seus termos] uma simetria e uma 

proporção conjuntas a uma certa doçura nas cores” (NIFO, 2003, p. 34 – acréscimo do autor) 

não poderia ser aceita, uma vez que tal definição seria adequada apenas para classificar como 

belas coisas compostas e que, considerando isso, nenhuma das coisas simples poderia ser 

bela: a luz, uma cor isolada, uma voz especial, o brilho do ouro, nada disso poderia ser 

considerado belo a partir desta definição. Além disso a “proporção”, para os platônicos, faria 

referência a todos os membros de um corpo “composto”, e a nenhum deles “em particular” – 

sem contar o fato de a “proporção, a ordem e a medida” serem, para estes últimos, 

“preparações incorpóreas”, anteriores à manifestação física (FICINO, 1944 ). 

 

4.4.1 Sobre a hierarquia dos sentidos em Nifo 

Um pouco mais adiante, Nifo comenta a apreensão da beleza a partir das definições platônicas 

que preveem que a beleza por vezes é apreendida pelos olhos (como a beleza do céu), às 

vezes pelos ouvidos (como a beleza de uma bela voz), e, por vezes pelos dois – como no caso 

de beleza de uma jovem – criticando o fato desta noção não levar em consideração que a 

beleza possa ser fruída a partir de todos os cinco sentidos, um dos principais pontos 

discordantes entre a sua filosofia e a neoplatônica. Na sequência, Nifo faz uma transição para 
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a relação entre estas formas de apreensão da beleza (por meio de quais órgãos dos sentidos) e 

os tipos de amor que esta desperta, em consequência do estímulo que os desencadeiam 

(NIFO, 2003).  

Inicialmente retoma o tópico platônico sobre “os três amores” e o “tipo de vida” mais 

característico de cada um: A vida contemplativa estaria relacionada a uma fruição intelectual 

de um belo divino e espiritual; a vida ativa e moral estaria relacionada a uma preferência pela 

fruição a partir da “imagem” da beleza, por meio da visão e da conversação, por meio da 

audição. Por último, a vida “voluptuosa” estaria relacionada à fruição da forma física 

propriamente dita, principalmente a partir da “concupiscência da fruição tátil” (NIFO, 2003, 

p. 42).  Segue comentando que, para os platônicos, há somente dois tipos de beleza: um 

relativo à inteligência e outro à alma. O relativo à inteligência move a alma e conduz à fruição 

intelectual pelo espírito, e é por este tipo de beleza que Deus, os anjos e as almas são belas. 

Em seguida contrapõe a classificação platônica à peripatética e retoma ideia de Equícola de 

conceder ao tato uma função primordial na hierarquia dos sentidos, uma vez que para ambos, 

além do belo espiritual e do intelectual, há também o belo corporal, o qual necessita do tato 

para fruição plena. Nifo explica: 

A beleza relativa à alma move a alma e estimula a fruição seja pela vista, seja pela 

audição, seja pelos dois; e é por este tipo de beleza que o céu, os edifícios e os 

discursos, os cantos, os deveres e todas as outras coisas deste gênero são belas. É por 

este tipo de beleza também que as belas moças virtuosas, nas quais a beleza da alma 

é a harmonia do caráter, movem a alma e incitam à fruição realizada pela vista, pelo 

ouvido, em uma troca recíproca. Mas os peripatéticos acrescentam um terceiro tipo, 

a beleza corporal, que move a alma por meio de todos os sentidos, ou pela maioria 

deles, e incita ao gozo corporal que é obtido pelo abraço e pelo toque. Com efeito, 

uma vez que o aspecto belo [como nós dissemos] pode ser conduzido à alma pelo 

tangível, o gustativo, o olfativo, o visível e o audível por meio da visão, do ouvido, 

do olfato, do toque ou do paladar, seja por todos, seja pela maior parte deles, seja 

por um apenas, ele move a alma e incita à fruição que, uma vez que é corporal, não 

pode realizar-se sem o abraço e o toque. E os peripatéticos classificam este belo 

como pertencente, unicamente, ao gênero humano (NIFO, 2003, p. 87-88). 

O capítulo XV do De Amore estabelece que a beleza é apreendida por todos os sentidos. 

Coloca-se dessa forma, novamente, a questão do processo de cognição:  

[...] os sentidos e a faculdade imaginativa precedem, então, a memória e o intelecto 

dos platônicos. E é pela imaginação ou fantasia [...], que se forma a imagem da 

mulher amada, que se cristaliza o sentimento amoroso [...] quanto à memória, seu 

papel é importante, mas ela não faz mais do que conservar a imagem da amada, e 

não a ideia preexistente de outra forma na alma antes de sua queda no mundo 

sensível. É o intelecto que, na sequência, ‘trabalhará’, a partir dos dados 

transmitidos pelos sentidos, a imaginação e a memória (BOULÈGUE, 2003, p. 

CXVIII).   
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A exaltação da memória e do intelecto como princípios fundamentais para o conhecimento, 

que leva Ficino a recorrer às fábulas e aos mitos em suas demonstrações, é completamente 

refutada por Nifo;e o mesmo se dá com relação ao uso dos mitos e alegorias em si. A negação 

da memória e do intelecto pelo filósofo – e a afirmação da importância dos sentidos no 

processo de conhecimento – não implica, no entanto, em uma concepção puramente 

materialista do homem (BOULÈGUE, 2003). Ainda sobre a possibilidade de uma fruição 

intelectual da beleza, Nifo cita um texto de Aristóteles extraído do – Das partes dos Animais 

– no qual o antigo filósofo defende o belo criado pelo homem – pelo artista –, cuja fruição e 

reconhecimento do talento para imitar a natureza não implicam a perda da capacidade de 

admirar a habilidade criadora da natureza que concebe, “originalmente”, as coisas que as artes 

da pintura ou da escultura buscariam imitar: 

[...] em todas as coisas fabricadas, por menores que sejam, está representada a beleza 

do artista, que é a graça pela qual a coisa foi composta. A arte, com efeito, é a beleza 

do artista, enquanto forma da obra: de onde é absurdo e absolutamente inadmissível, 

diz ele, pensar que se nós contemplamos as imagens das coisas da natureza [feitas 

pela arte] com um certo prazer, porque nós consideramos, ao mesmo tempo o talento 

que as criou, entenda-se a arte de pintar ou de esculpir, então nós não procuraríamos 

e [não] veneraríamos mais a contemplação das coisas mesmas, que existem pelo 

gênio e pela habilidade admirável da natureza, dado que somos capazes de conhecer 

suas causas (NIFO, 2003, p.97-98 – acréscimos meus). 

O reconhecimento da validade do belo do artista é importante para a ruptura decisiva com a 

condenação das artes miméticas, de acordo com os conceitos platônicos que consideravam 

pinturas e esculturas como imitações de imitações (referindo-se à relação com a ideia 

“original”, situada em um domínio extrafísico). Castiglione retomará esta noção, da 

valorização do belo conforme concebido pelo artista citando uma famosa carta de Rafael 

sobre a beleza da sua Galatéa.  

 

4.5 O Livro do Cortesão – Baldassare Castiglione 

O Livro do Cortesão é um livro fundamental para estudar a mudança de gosto e os padrões de 

comportamento no Quinhentos. As cinquenta edições na Itália durante o século XVI mostram 

o sucesso que suas ideias tiveram. Na opinião de Serrano (2006), o Livro do Cortesão deixou 

traços na redação do tratado de arquitetura de Sebastiano Serlio (cujo primeiro livro foi 

escrito oito anos depois) e nas Vidas dos Artistas que Vasari começava a redigir na mesma 

época. O texto tem como objetivo formular um tratado sobre o “Perfeito Cortesão”, tanto no 
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que se refere à formação quanto aos costumes, padrões de comportamento, qualidade da fala e 

traquejo social.  

O Cortesão, de Baldassare Castiglione narra conversas ocorridas em quatro noites, de 3 a 7 de 

março de 1506, nos aposentos do Duque de Urbino, Guidobaldo da Montefeltro. Como sofria 

com a gota, recolhia-se cedo devido às dores e deixava os convidados aos cuidados da esposa, 

Elisabetta Gonzaga – cunhada e amiga da célebre Isabella d’Este, de Mântua –, e ela os 

entretinha extraordinariamente, como narra O Cortesão. As descrições dos serões também 

servem, pelo conteúdo, para apresentar o modelo da “Perfeita Cortesania”. Assim como nos 

Assolanos, “[...] o documento histórico é superado pelo halo poético [...] e tudo se transforma 

na tentativa de fixar uma sociedade e subtraí-la à ação do tempo”(CORDIÈ, 2018, p. XXX). 

O Cortesão desenvolve-se em quatro livros: o livro I trata, principalmente, da origem do 

cortesão, comentando questões como nobreza de nascimento, qualidades e habilidades 

necessárias. Entre elas, há o destaque para a formação intelectual, com conhecimento de 

letras, retórica, música e artes figurativas. O livro II trata de faculdades do caráter e da 

experiência de várias circunstâncias palacianas, recomendando que o cortesão exercite 

virtudes políticas e intelectuais como a prudência e a discrição, ambas pressupostas na ideia 

de dignidade. O livro III aplica o que foi recomendado aos cortesãos às damas do palácio, 

consideradas possuidoras de grandeza e inteligência similares, a ponto de entreter, com o 

cortesão, uma relação amorosa baseada também no desejo de saber e na elevação 

característica dos espíritos da elite. A quarta parte é dedicada ao debate amoroso em si, e o 

interlocutor é o próprio Pietro Bembo – que já havia tratado do assunto no seu Os Assolanos – 

a personagem que o homenageia no Cortesão defende, também, a doutrina do amor platônico, 

o qual pressupõe que, por meio da contemplação da beleza, é possível aproximar-se da 

contemplação divina, e que este sim, seria o verdadeiro amor (CORDIÈ, 2018).   

Em termos gerais, admite-se que a primeira redação do Cortesão tenha ocorrido entre 1508 e 

1516; a segunda, nos anos 1520-1521; e a terceira, em 1521-1524.Esta última, finalmente 

publicada (oficialmente, pelo menos, uma vez que o texto tinha circulado, anteriormente, sem 

autorização e na versão manuscrita) em 1524 (PÉCORA, 2018). Entre os conceitos mais 

importantes no que tange ao foco desta dissertação estão o de Graça e o de sprezzatura.  

A sprezzatura foi considerada “a arma mais eficaz do cortesão” e Pécora comenta que o termo 

foi explicado como a: 
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[...] faculdade ou facilidade espontânea para fazer, ou, como diz ainda, pelo 

aroma da superioridade sem esforço. [...] mas a disposição para o belo gesto, 

afetado como natural a ponto de assemelhar-se a certa negligência ou altivez 

descuidada, não se esgota nela mesma: a ação do cortesão deve tender para a 

virtude afetiva, moral, espiritual que incorpora a ambição estóica da 

imperturbabilidade, do domínio de si diante dos altos e baixos da vida 

mundana. Em qualquer caso, importa que razão concilie-se com elegância 

(PÉCORA, 2018, p XI – negritos meus) 

Quando o próprio Castiglione explica o conceito de sprezzatura, no Livro I ele diz:  

[...] usar em cada coisa uma certasprezzatura [displicência] que oculte a arte e 

demonstre que o que se faz e diz é feito sem esforço e quase sem pensar. É disso, 

creio eu, que deriva boa parte da graça, pois das coisas raras e bem feitas, cada um 

sabe das dificuldades, por isso nelas a facilidade provoca grande maravilha [...] é 

arte verdadeira aquela que não parece ser arte (CASTIGLIONE, 2018, p.42). 

Mais adiante no texto e comentando o fato de alguns artistas (como Protógenes) não saberem 

“quando parar”, indicando “falta de moderação” e “afetação”, uma característica 

frequentemente criticada no texto, Castiglione esclarece que a sprezzatura é: 

[...] a virtude contrária à afetação, a qual, por enquanto chamaremos displicência, 

além de ser a verdadeira fonte de que deriva a graça, traz ainda consigo uma outra 

qualidade, a qual, acompanhando qualquer ação humana, por mínima que seja, não 

somente logo revela o saber de quem a realiza, mas frequentemente faz com que seja 

considerado muito maior do que de fato é: porque nos espíritos dos circundantes 

imprime a opinião segundo a qual aquele que tão facilmente faz bem, sabe muito 

mais [...] (CASTIGLIONE, 2018, p. 45).   

Já o conceito de Graça, para Castilgione, é bem distinto do conceito ficiniano, empregado 

também por Bembo. Para Castiglione, a graça é um “modo adequado de comportamento” que 

deriva “da simplicidade e da displicência”, e não mais o resultado de uma harmonia de 

virtudes; de cores e linhas; ou de tons, como em Ficino. Castiglione comenta:  

[...] a graça em muitos homens e mulheres aqui presentes, daquela displicente desenvoltura 

(que muitos assim denominam quanto aos movimentos do corpo), com um falar, rir ou 

seguir a música, simulando não cuidar do que faz e pensar mais em outra coisa que naquilo, 

para fazer quem vê acreditar quase que não sabe e que pode errar [...] (CASTIGLIONE, 

2018, p. 43). 

Também é notável, segundo Cordiè (2018), na solução dada por Castigilone à figura do 

cortesão, uma matização melancólica, saturnina, típica do humanismo neoplatônico. Na época 

da redação do Cortesão, a Itália das cortes humanistas estava sendo ultrapassada pelas 

conquistas dos estados nacionais.  

O indivíduo podia executar ações dignas de admiração, herdadas da civilização 

antiga, mas o valor dos indivíduos não contava mais nos meandros da política, nem 

nos campos de guerra [...] nem o perfeito orador consegue vencer com os dons da 

sabedoria e da persuasão num mundo de intrigas como o da política (CORDIÈ, 

2018, p. XXVI). 
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Cordiè destaca ainda um aspecto de “inovação” no Livro do Cortesão. Defende que 

Castiglione teve consciência, em seu próprio tempo, da importância do livro que tinha escrito 

e que soube também da importância da novidade de expressar-se: 

[...] em uma língua que não dependesse apenas do exemplo de Boccaccio e dos 

esquemas de língua toscana. Na realidade, Castiglione não seguia os preceitos de seu 

caríssimo Bembo. A civilização italiana do Renascimento buscava uma expressão 

original, que lhe fosse própria. Mântua, Milão, Veneza, Roma e Urbino eram 

cidades cuja experiência histórica culminara na formação de uma política 

evidentemente ora grandiosa, ora aventurosa, ora baseada em recuos, ora inspirada 

em grandes exemplos da Antiguidade. Porém, na maioria dos casos ela visava 

restaurar os benefícios de uma liberdade perdida. Assim se inscrevia nos ideais dos 

melhores (CORDIÈ, 2018, p. XXX). 

As opiniões de Castiglione inscrevem-se na concepção clássica da beleza – conforme definida 

por Aristóteles e Cícero – como “[...] harmonia e proporção das partes com o todo e destas 

entre si” (SERRANO, 2006, p.57), uma definição retomada, no Renascimento, por Alberti em 

seu tratado sobre a pintura. Na opinião de Serrano (2006), para Castiglione esta definição 

mostra-se insuficiente, muito restrita e, “[...] adaptando-a às ideias de Platão, nos dirá que a 

beleza não é apenas harmonia e concordância, mas também requer uma espécie de graça que 

dê certo brilho ou esplendor à pessoa em seu agir” (SERRANO, 2006,p. 57). Este conceito de 

beleza, derivado do contexto neoplatônico e cristão, e que inclui a noção de graça, converter-

se-á, graças ao “Cortesão”, em: 

[...] um dos critérios mais valorizados para julgar as obras de arte ou a verdadeira 

beleza das pessoas. Seu impacto sobre Vasari é enorme, de tal forma que a graça é a 

qualidade que distingue as obras dos grandes artistas do Quatrocentos – Perugino, 

Ghirlandaio, Verrochio, Botticelli – das obras primas dos mestres Leonardo, Rafael 

e Michelangelo. De fato, para Vasari, Rafael seria o artista que com maior perfeição 

soube plasmar essa graça em suas pinturas (SERRANO, 2006, p. 57). 

Falando sobre Ippolito d’Este no Livro I, Castiglione menciona que este... 

[...] exibe uma certa doçura e tão gráceis costumes, que cada um que a ele se dirige, 

ou o vê lhe fica por força perpetuamente afeiçoado. [...] Assim o cortesão, além da 

nobreza, pretendo que seja favorecido nesse aspecto e tenha por natureza não só 

inteligência e bela forma de físico e rosto, mas uma certa graça e, como se diz, uma 

expressão que o torne à primeira vista grácil e amável, e seja esse um elemento que 

harmonize e acompanhe todas as suas ações, e o identifique imediatamente como 

digno de convivência e dos favores de todo grande senhor (CASTIGLIONE, 2018, 

p. 29). 

E o conceito de graça permeia as descrições de beleza de Castiglione, assim como as de Nifo, 

embora com sentidos diferentes. Para Serrano, os critérios e reflexões de Castiglione sobre a 

beleza propõem uma grande mudança no conceito que se tinha dela, até então, nas artes 

visuais.  
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Já não é suficiente a perfeição da composição, ou da invenção, é necessário algo 

mais: a graça. Qualidade difícil de definir, baseada em critérios escorregadios, mas 

que terão muito a ver com os valores que temos analisado em Cícero, como a 

elegância, o decoro, a fluidez, a liberdade frente às normas, a naturalidade sem 

artifício, a facilidade, a variedade etc (SERRANO, 2006,p. 57). 

A beleza exterior, somente, não é mais suficiente:  

Não basta a beleza exterior, com o domínio das normas ou dos ornamentos do estilo 

[...] em sua atuação devem mostrar em tudo uma graça especial que se deixa ver na 

dignidade, naturalidade, simplicidade, senso de oportunidade e comedimento da 

conduta. E é precisamente com este tipo de naturalidade, moderando a 

ornamentação, evitando o artifício e as coisas fora de lugar, como se manifesta na 

autêntica graça, sempre unida à simplicidade e à sprezzatura (SERRANO, 2006,p. 

58). 

A personagem do Cortesão com o nome do Cardeal Bernardo Bibiena diz que “o cortesão 

deveria ser dotado pela natureza de bela forma [...] com tamanha graça que o fizesse bastante 

amável” (CASTIGLIONE, 2018, 35). Quanto às qualidades do corpo, enfatiza a necessidade 

que não seja, nem muito grande, nem muito pequeno, argumentando que tanto um, quanto 

outro exagero provoca desprezo. Acrescenta que homens grandes muitas vezes são: 

[...] de obtuso engenho, além de inábeis para atividades físicas – uma habilidade 

importante para o cortesão, que ainda deve ter boa compleição e membros bem 

formados, deve demonstrar força, leveza e desenvoltura e saber todos os exercícios 

corporais que são exigidos de um homem de guerra (CASTIGLIONE, 2018, p. 36 – 

com adaptações). 

Sobre a beleza das mulheres, o texto diz que a afetação traz sempre “suma desgraciosidade” e 

que, ao contrário, a graça extrema estaria relacionada à simplicidade e à displicência. Critica a 

tentativa de tentar corrigir possíveis “defeitos” com artifício, condenando o excesso destes 

recursos.  

Não vos dais conta de quanto mais graça tem uma mulher que, embora se penteie, o 

faça tão parcamente e tão pouco, que quem a vê fica em dúvida se está penteada ou 

não; do que outra tão empastada, que parece ter posto na face uma espécie de 

máscara e não ousa rir para não a fazer rebentar, nem muda jamais a cor a não ser 

quando, pela manhã, se veste e depois, todo o restante do dia, permanece como 

estátua de madeira imóvel (CASTIGLIONE, 2018, p. 63) 

Segue defendendo que mais agrada uma: 

[...] que não carrega nada no rosto, mesmo não sendo tão branca nem tão vermelha, 

mas com sua tez normal um tanto pálida [...] com os cabelos propositalmente não 

ornados e mal-arrumados, com gestos simples e naturais e sem demonstrar 

preocupação (CASTILGIONE, 2018, p. 63). 

Bem no final do Livro I, aparece uma discussão sobre o paragone entre as artes. Parte do 

critério que ambas, pintura e escultura, surgem de um “bom desenho”, o que as faria 

igualmente nobres; comenta a durabilidade da escultura, o que conferiria a ela maior 
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dignidade; contra argumenta que a pintura é capaz de “mais artifício”; depois lembra que uma 

e outra visam imitar a natureza: 

[...] mas não é que a pintura pareça e a escultura seja. Pois, embora as estátuas sejam 

todas redondas como na realidade, e a pintura somente se veja na superfície, faltam 

muitas coisas às esculturas que não faltam às pinturas, em especial as luzes e as 

sombras; porque uma luz faz a carne, e outra faz o mármore, o que o pintor imita 

naturalmente com o claro e o escuro, mais ou menos conforme a necessidade; coisa 

que não pode fazer o escultor.  

[...] 

E vos parece de pouca monta a imitação das cores naturais para representar as 

carnes, os panos e todas as outras coisas coloridas? Isso já não pode fazer o escultor, 

nem tampouco exprimir graciosa visão dos olhos negros ou azuis, com o esplendor 

daqueles olhares amorosos. Não se pode mostrar a cor dos cabelos louros, nem o 

esplendor das armas, nem uma noite escura, nem uma tempestade no mar [...]. 

(CASTIGLIONE, 2018, p. 76-77) 

Nas últimas páginas do Livro I, aparece a noção já mencionada de “Amor como um desejo de 

beleza” com uma ligeira variação no enunciado. Castiglione comenta que mais importante que 

“a beleza é a afeição em vosso prazer. [...] [e que] o prazer nasce da afeição, assim a afeição 

nasce da beleza: portanto pode-se dizer que a beleza é a causa do prazer” (CASTIGLIONE, 

2018, p. 79 – acréscimo meu), retomando a relação beleza-amor-prazer que aparece, pela 

primeira vez, com grande ênfase sobre o prazer, no Livro sobre a Natureza do Amor de Mário 

Equícola.   

No início do Livro II, a discussão passa da descrição de atributos como beleza, graça, 

elegância, displicência e simplicidade, para a forma como estas qualidades devem estar 

presentes e expressas em todas as ações do cortesão ideal, e Castiglione chama a atenção para 

a necessidade de fazer esta adequação de seus modos, valendo-se destas qualidades universais 

sem provocar inveja. Ressalta que é um resultado muito difícil de atingir, apoiando-se na 

raridade dos que o conseguiram. Nesse ponto faz uma analogia interessante entre as 

qualidades inerentes ao belo – partes e condições excelentes – e uma aplicação destes critérios 

à vida de uma maneira geral. Ele diz: 

[...] e não se preocupe apenas em ter partes e condições excelentes, mas em ordenar 

seu tipo de vida de tal modo que o todo corresponda a estas partes, e trate sempre, e 

em todas as coisas, de ser tal que não discorde de si mesmo, fazendo um corpo só de 

todas essas boas condições; de sorte que cada ato seu resulte e seja composto de 

todas as virtudes, conforme dizem os estóicos ser ofício de quem é sábio, se bem 

que em cada operação sempre exista uma virtude principal; mas todas se acham tão 

concatenadas entre si que confluem para uma finalidade e todas podem contribuir e 

servir a cada efeito (CASTIGLIONE, 2018, p. 91). 
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No Livro III, comentando o que seria adequado às damas, Castiglione diz que à mulher “[...] 

cai bem uma ternura suave e delicada, com modos, em cada movimento seu, de doçura 

feminina, pois ao andar, estar em pé e falar deve parecer mulher sem nenhuma semelhança 

com o homem” (CASTIGLIONE, 2018, p. 192), acrescentando que, em relação ao que foi 

dito anteriormente sobre as recomendações para um cortesão ideal, julga que: 

[...] muitas virtudes do espírito são tão necessárias à mulher quanto ao homem; 

igualmente a nobreza, a recusa da afetação e o fato de possuir graça natural em todos 

os seus atos, ter bons costumes, ser engenhosa, prudente, não soberba,não invejosa, 

não maledicente, não fútil, não litigiosa, não inepta, saber ganhar e conservar a graça 

de sua senhora e de todos os demais, fazer bem e graciosamente os exercícios que 

convém às mulheres (CASTIGLIONE, 2018, p. 192). 

 Ainda sobre as virtudes partilhadas com o perfeito cortesão, Castiglione fala em prudência, 

magnanimidade, continência (moderação), entre outras. Um conjunto muito semelhante de 

virtudes ao que expressava a “Humanitas” de Ficino, ao qual Castiglione (2018) acrescenta 

outras habilidades mais “operacionais” como ser boa e discreta, administrar bem os bens do 

marido, a casa e os filhos, e todas as qualidades que são exigidas, normalmente, de uma mãe 

de família.  

Mais adiante no livro III, retoma a ideia presente tanto no Banquete, de Platão, quanto no 

Comentário sobre o Banquete, de Ficino, com relação à função da mulher na perpetuação da 

espécie. Ao comentário de um interlocutor que diz que  

[...] como dissestes que a intenção da natureza é produzir sempre as coisas mais 

perfeitas e, por isso, se pudesse, ela sempre produziria homens, e que produzir a 

mulher é antes um erro ou defeito da natureza do que uma intenção [...] 

(CASTIGLIONE, 2018, p. 201).  

Outro interlocutor responde que a proposição não tem fundamento, argumentando que sem as 

mulheres a espécie não se conservaria, e que é através do conjunto “do macho e da fêmea” 

que se produzem os filhos,  

[...] os quais retribuem os benefícios recebidos na infância aos pais já velhos, porque 

os alimentam, depois os renovam ao gerar outros filhos, dos quais esperam receber 

na velhice aquilo que deram aos pais quando jovens; destarte, a natureza, como se 

girasse em círculo, executa um movimento eterno, e de tal maneira, doa a 

imortalidade aos mortais (CASTIGLIONE, 2018, p. 201). 

Um trecho que remete diretamente ao discurso de Diotima, tanto no Banquete, quanto no 

Comentário sobre o Banquete, quando faz referência ao papel da geração, de conceder 

“imortalidade aos mortais”, por meio da reprodução. No Banquete, lê-se: 

É desse modo que tudo o que é mortal se conserva, e não pelo fato de absolutamente 

ser o mesmo, como o que é divino, mas pelo fato de deixar o que parte e envelhece 
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um outro ser novo, tal que ele mesmo era. É por esse meio ó Sócrates, que o mortal 

participa da imortalidade, no corpo como em tudo mais; [...] (PLATÃO, 2016, p. 

137) 

Na sequência, Castiglione retoma outro ponto discutido nos dois textos platônicos, desta vez 

no capítulo IX do discurso IV do Comentário, de Ficino, sobre a união do masculino e do 

feminino na síntese de um ser “perfeito”. Inicialmente aplica a analogia ao processo de 

geração, comentando que da união entre macho e fêmea “[...] produz um composto que 

preserva a espécie humana, sem o qual as partes se destruiriam” (CASTIGLIONE, 2018, p. 

202), comentando na sequência que como “[...] um só sexo demonstraria imperfeição, os 

antigos teólogos atribuem um e outro a Deus; daí Orfeu dizia que Júpiter era macho e fêmea 

[...]” (CASTIGLIONE, 2018, p. 202). Comentário ao qual um interlocutor responde que “[...] 

o homem se assemelha à forma e a mulher à matéria: por isso a forma é mais perfeita que a 

matéria, ou melhor, lhe dá a existência, assim o homem é muito mais perfeito que a mulher” 

(CASTIGLIONE, 2018, p.201), uma noção que retoma o conceito conforme expresso por 

Atistóteles e citado, via David Summers, por Rona Goffen: 

[...] as coisas são a união de matéria e forma – mas estes dois elementos não são 

iguais. Matéria, percebida como feminina, é amorfa, até que seja moldada/formatada 

pela forma masculina; matéria interior é relacionada ao físico ou material, forma 

superior é associada à alma (SUMMERS apud GOFFEN, 1997ª, p. 14). 

Aplicando este conceito à pintura, estabelece-se, de acordo com Goffen, uma relação entre o 

desenho com o masculino e o colorido, com o feminino. Ela diz: 

O desenho era considerado, pelos italianos da Itália central, ao menos, como 

primordial e essencial – portanto masculino [...] A cor, ao contrário, era considerada 

secundária e feminina: é mera decoração, não essencial para a compreensão da 

forma. Pior ainda, a cor podia estar ligada ao engano, como a cor dos cosméticos 

femininos que podem conferir um rubor charmoso e sedutor a uma bochecha cinza. 

Disegno é intelecto e razão; colorito é prazer e emoção – e perigo potencial – para o 

homem que comprou e fez a maior parte das pinturas renascentistas e que teorizaram 

sobre elas (GOFFEN, 1997a, p. 15).   

No Livro IV, o interlocutor é Pietro Bembo e ele retoma as proposições feitas pelo 

“verdadeiro Bembo” nos Assolanos voltando, então, à discussão sobre o amor a partir dos 

termos da doutrina neoplatônica. Aqui aparece, com a mesma formulação, a definição de 

amor presente tanto no Banquete, quanto no Comentário e nos Assolanos, de “Amor como um 

desejo de fruir a beleza” (CASTIGLIONE, 2018, p.316). Segue comentando que como só se 

deseja aquilo que se conhece, é necessário que a cognição preceda o desejo “[...] o qual, por 

natureza, quer o bem, mas por si é cego e não o conhece” (CASTIGLIONE, 2018, p.316), e 

menciona os três modos de conhecer: pelo sentido, pela razão e pela inteligência,  
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[...] do sentido nasce o instinto [...] da razão nasce a escolha [...] do intelecto, por 

meio do qual  homem pode se comunicar com os anjos, nasce a vontade. Portanto, 

assim como o sentido conhece apenas as coisas sensíveis, o instinto apenas deseja 

estas mesmas coisas; e assim como o intelecto não se destina a nada mais que à 

contemplação de coisas inteligíveis, a vontade só se nutre de bens espirituais. O 

homem, de natureza racional, colocado no meio destes dois extemos pode, por 

escolha pessoal, inclinando-se para o sentido, ou elevando-se para o intelecto, 

acercar-se dos desejos, ora num, ora noutro extremo. Destarte pode-se desses modos 

desejar a beleza, cujo nome universal convém a todas as coisas naturais ou artificiais 

que são compostas com boa proporção e o devido equilíbrio que comporta sua 

natureza (CASTIGLIONE, 2018, p.317). 

Na sequência continua comentando a beleza e a apreciação desta nos termos do 

neoplatonismo de Ficino, retomando as noções de “influxo divino” e “esplendor reluzente”. 

Diz que a: 

[...] beleza é um influxo da bondade divina, a qual embora se derrame sobre todas as 

coisas criadas como a luz do Sol, mesmo quando encontra um rosto bem 

proporcionado e composto com uma certa e agradável harmonia de cores diferentes 

valorizadas por luzes e sombras, e por ordenação de distâncias e delimitação de 

linhas, nele se infunde e exibe toda a sua beleza. E aquele sujeito, quando reluz, 

adorna e ilumina com uma graça admirável (CASTIGLIONE, 2018, p. 317). 

Complementa advertindo que incorre em erro gravíssimo, quem atribui à beleza um aspecto 

físico apenas, acreditando que para frui-la seria necessário unir-se intimamente, o mais que 

puder, com aquele corpo, um entendimento que o autor declara ser equivocado e que 

conduziria, não ao verdadeiro conhecimento, resultado de uma escolha racional, mas a uma 

falsa opinião provocada pelo instinto. Acrescenta que a causa de tal calamidade nos espíritos 

humanos (ser guiado pelos instintos) é o apelo dos sentidos, que seria muito intenso na 

juventude, quando “[...] o vigor da carne e do sangue naquela estação lhe dá tanta força 

quanto lhe reduz a razão e, por isso, induz facilmente a alma a acompanhar o instinto” 

(CASTIGLIONE, 2018, p. 318-319). 

Em resposta a um interlocutor que discorda da associação entre a beleza e a bondade 

defendida por Bembo, argumentando que há muitas mulheres belas e cruéis, Bembo responde 

que a beleza é algo sagrado, que ela emana de Deus, e é como um círculo do qual a bondade é 

o centro. Assim como não pode haver círculo sem centro, não pode existir beleza sem 

bondade (embora raramente uma alma ruim possa, de fato, habitar um corpo belo), o que faria 

da beleza externa um indício quase certo de uma bondade interna. Segue dizendo que “[...] 

nos corpos, acha-se impressa uma graça, mais ou menos como uma característica da alma, 

pela qual ela [a alma] se dá a conhecer externamente” (CASTIGLIONE, 2018, p. 322 – 

acréscimo meu). No trecho seguinte arremata: 
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Em suma, essa graciosa e sacra beleza proporciona supremo ornamento a cada coisa; 

e, pode-se dizer que o bom e o belo, e certo modo, são a mesma coisa, em especial 

nos corpos humanos, de cuja beleza creio ser a causa mais próxima da beleza da 

alma  

que, como partícipe daquela verdadeira beleza divina, ilustra e torna belo tudo o que 

toca [...] por isso a beleza é o verdadeiro troféu da beleza da alma, quando ela, com a 

virtude divina, domina a natureza material e com seu lume vence as trevas do corpo 

(CASTIGLIONE, 2018, p. 324). 

Com relação à cognição da beleza e sua relação com os órgãos dos sentidos e com sua 

“hierarquia”, Castiglione não repete a metáfora das janelas, proposta por Pietro Bembo 

(1966), mas faz a mesma distinção entre a visão e a audição, no que diz respeito às suas 

respectivas funções na apreensão da beleza, embora evite chamar “beleza da alma” o objeto 

do prazer auditivo. Menos teórico que os florentinos e menos exato em seus esforços 

filosóficos, Castiglione dirige seus esforços para um elogio à beleza, conforme encontrado na 

voz e na aparência da personagem imaginária de uma “dama admirável” (BRENDEL, 1946).  

Brendel explica que “A beleza é percebida como ‘um atributo da [pessoa] amada’ e quando o 

cortesão se entrega aos prazeres da audição [da voz da amada], ele é advertido a fruir, não a 

música em si, mas a harmonia da sua música [a da dama]” (BRENDEL, 1946, p. 69 – 

acréscimos meus). Cita um trecho da versão veneziana e explica que ele se volta para a 

experiência sensória, pessoal e romântica: 

[o cortesão] deve considerar que, assim como não se pode ouvir com o paladar, ou 

cheirar com os ouvidos, assim também não se pode, de forma nenhuma, nem 

apreciar a beleza, nem satisfazer o desejo que esta desperta em nossas mentes, por 

meio do tato, mas pelo sentido para o qual esta beleza é o próprio objeto, 

nomeadamente, o poder da visão. Consequentemente, ele deve evitar o julgamento 

cego dos sentidos, e, com os olhos apenas, apreciar o esplendor da sua dama, sua 

graça, sua encantadora cintilância, as risadas e os outros agradáveis adornos de sua 

beleza. Da mesma forma, com sua [do cortesão] audição, deixe-o apreciar a doçura 

da sua voz [da dama], a concordância de suas palavras, a harmonia de sua música [se 

sua amada for uma musicista], dessa forma ele alimentará sua alma, com o mais 

doce alimento, por meio destes dois sentidos (BRENDEL, 1946, p. 69 – acréscimos 

meus). 

Sobre esta parte do Livro do Cortesão, Quattrocchi comenta que, “Durante a discussão, Pietro 

Bembo, aqui um personagem fictício que participa do diálogo, exibe o humor e o charme do 

cortesão ideal” (QUATTROCCHI, 2005, p. 3). 

[...] Profere então uma exposição séria e, por vezes quase mística, da doutrina 

platônica do amor, como entendida pelos humanistas do renascimento: a origem 

divina da beleza, as distinções entre as dimensões dos sentidos e do intelecto, os 

vários estágios por meio dos quais o amor sensual por uma dama é finalmente 

transformado no amor espiritual por Deus. Este fragmento mais famoso do Cortesão 

revela as reflexões maduras de Pietro sobre o amor platônico, mais profunda e 

sucintamente, do que a exposição pueril de suas ideias nos Assolanos 

(QUATTROCCHI, 2005, p. 3).  
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Para Panofsky (1972a) Bembo e Castiglione não evoluíram com aprofundamentos ou novas 

reflexões sobre o tema do amor. Buscaram apenas, deliberadamente, entreter seus leitores pela 

atração de uma atmosfera social distinta e com bela redação. 

A diferença entre Ficino e Pico, por um lado, e Bembo e Castilgione, por outro é 

indicativa da diferença entre Florença e Veneza. Enquanto a arte florentina é 

baseada em disegno, na firmeza plástica e em estruturas sólidas; a arte 

veneziana é baseada na cor, na atmosfera, na “suculência pictórica” e na 

harmonia musical. O ideal florentino de beleza encontra seu exemplo nas 

estátuas dos Davids heroicos, orgulhosamente verticais; o veneziano, nas 

pinturas das Vênus reclinadas. (PANOFSKY, 1972a ,p. 147 – negritos meus). 
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5 Reflexos dos tratados e diálogos sobre o amor do século XVI sobre a linguagem 

artística e as teorias da arte  

Assim como na Antiguidade, também durante o século XVI houve uma mudança nas 

preferências artísticas, e alguns dos refinamentos e virtuosismos alcançados na pintura e na 

arquitetura no final do quatrocentos “[...] começam a produzir um certo cansaço e a ser alvo 

de críticas, pelo excesso de artifício e artificialidade, por sua rigidez e excessiva submissão às 

regras e convenções estabelecidas” (SERRANO, 2006, p.55). É possível que este fenômeno 

se explique por uma evolução natural do estilo, pelo cansaço no emprego das recomendações 

ou, por fim, “[...] pelo desejo de renovação e mudança por parte dos artistas, sempre 

estimulados por um público ávido por novidades [...]” (SERRANO, 2006, p.55). 

Nos séculos XVI e XVII, o que passa a ocupar artistas e teóricos é o debate entre a beleza 

natural e a beleza artística. A busca por um paradigma da beleza ideal torna-se constante nas 

discussões da teoria artística, uma vez que as questões práticas – como a representação do 

corpo de acordo com a anatomia, e o modelado possibilitado pela tinta a óleo e pela técnica 

do sfumato,os quais permitiram representações cada vez mais verossímeis da figura humana – 

são, no século XVI, um estágio praticamente superado. Resta agora incorporá-las às teorias 

artísticas propriamente ditas (VENTURA, 2009). No início do quinhentos, o cânone da beleza 

feminina se transforma:  

[...] em vez da ninfa flexível de Botticelli, da suave silhueta de Perugino, surgem 

figuras resplandecentes de carnação calorosa.O ideal definido por Veneza já 

não é mais o da adolescente e da virgem, e sim o da mulher desabrochada. 

Poemas e tratados em homenagem à beleza feminina iriam multiplicar-se. O 

discurso dos pintores é ainda mais sensual, mas o vocabulário da moda 

continua celebrando a beleza feminina nos termos do neoplatonismo, o que as 

representações das Vênus deitadas, das Vênus com música, parecem bem 

demonstrar (CHASTEL, 2012, p. 388 – negritos meus).     

No século XVI “Rafael, Correggio e Ticiano celebrarão, sem tormentos, Vênus e a beleza 

feminina no exato momento em que o neoplatonismo se torna, em Urbino, Ferrara e nas cortes 

setentrionais, a doutrina do amor mundano” (PANOFSKY, 1972a, p. 147).Agostino Nifo, por 

exemplo, em seu tratado sobre o “belo”, escrito em homenagem à Tullia d’Aragona,  

[...] não esquece nenhum dos dados que interessam os cinco sentidos: forma, 

harmonia, suavidade, doçura e maciez. Já não é considerado inconveniente, e sim, 

amável, associar a fineza e o acetinado da pele ao encanto das proporções. As 

lembranças literárias e filosóficas atulham os tratados da moda, mas a virtude 

‘espiritual’ do amor socrático não passou ao amor platônico do Quinhentos 

(CHASTEL, 2012, p. 389 – negritos meus).       
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Um aspecto importante deste novo impulso na arte, em direção à pesquisa e à representação 

destas novas “belezas ideais” foi a alteração no sentido do termo ideia para “acomodar” 

noções bastante diferentes das definições originais presentes nos escritos de Platão. Puttfarken 

(2005) comenta esta inversão de sentido, conforme abordada por Panofsky. 

Em seu livro Idea: A Evolução do Conceito do Belo, Panofsky (1994) comenta a crítica à arte 

mimética feita por Platão no Livro X da República, explicando que as pinturas e esculturas 

que estavam de acordo com os ideais originais platônicos seriam as egípcias, uma vez que os 

artistas egípcios mantinham-se: 

[...] imutavelmente fiéis a fórmulas solidamente estabelecidas, [...] [e] também 

rejeitavam a menor concessão à percepção ótica; afinal, para Platão, não era o 

artista, e sim o dialético, que tinha a missão de revelar o mundo das ideias. Pois 

enquanto a arte se instala na produção das imagens, a filosofia possui o supremo 

privilégio de utilizar as ‘palavras’ apenas como degraus conduzindo ao 

caminho do conhecimento que permanece interdito ao artista, justamente porque 

este apenas produz uma imagem (PANOFSKY, 1994, p. 11– negritos meus). 

A este ponto de vista, Panofsky contrapõe, para que se possa observar uma significativa 

mudança no conceito, as palavras de Melanchton, pensador do século XVI, que embora ainda 

entenda a arte sobretudo como “imitação”, já estabelece um vínculo diferente entre a ideia e o 

artista.  

‘É certo que Platão designa sempre sob o termo Ideias uma noção clara e perfeita, 

análoga à imagem incomparavelmente bela do corpo humano que se encontra 

encerrada na alma de Apeles’(MELANCHTON apud PANOFSKY, 1994, p. 12 – 

negritos meus).  

Uma interpretação que, de acordo com Panofsky, procura reconciliar Platão e Aristóteles uma 

vez que nela:  

[...] as ideias já não são substâncias metafísicas que existem fora do mundo das 

aparências sensíveis, e nem mesmo fora do intelecto, num local ‘supraceleste’; são, 

ao contrário, representações ou intuições que residem no espírito do próprio 

homem(PANOFSKY, 1994, p. 12 – negritos meus).  

Um segundo ponto discordante, em relação à teoria platônica original estava relacionada à 

crença de Melanchton de que fosse possível e “[...] perfeitamente natural que as 

Ideiasfossem reveladas preferencialmente na atividade do artista. É sobretudo no pintor, 

e não mais no dialético, que se pensa agora quando se discute o conceito de Idea” 

(PANOFSKY, 1994, p. 12 – negritos meus). Sobre esta grande mudança (ou distorção) do 

pensamento platônico original, Panofsky (1944) explica que ela permitirá à teoria da arte 

anexar a Doutrina das Ideias e que, a partir desta distorção do conceito de Ideia – que em 

Platão havia sido o argumento para expor a inferioridade da atividade artística – permitirá 
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que, no século XVI, a Ideia entre para a teoria da arte como um elemento fundamental, 

inclusive, para o posicionamento da pintura como superior às outras artes, sobretudo à arte da 

palavra.  

Puttfarken descreve a “manobra” como “[...] uma mudança perversa que fez com que o artista 

visual se tornasse o paradigma do pensador platônico” (PUTTFARKEN, 2005, p. 46), e que, 

considerando isso, não é surpreendente que os escritores sobre poética invocassem a pintura e, 

em menor medida, a escultura como a arte modelar, no sentido que elas não imitam apenas 

aparências externas, mas “ideias internas”, e conclui dizendo que “A ‘fantasia’ do humanista 

foi agora metamorfoseada em abundantes ideias pseudo-platônicas” (PUTTFARKEN, 2005, 

p. 46).  

Rafael tornará ainda mais célebre este posicionamento na famosa carta à Castiglione em 

resposta à beleza da sua Galateia (Figura 14). 

 

Figura14 – A Viagem do Galatéia, Detalhe, Rafael Sanzio, 1511,Roma, Villa Farnesina, afresco, 295 x 225cm 
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Para Argan (2011), a ideia do belo de Rafael se relaciona à teoria do amor discutida no Livro 

IV do ‘Cortesão’ de Baldassare Castiglione, e à ideia da beleza na pintura de Giorgione. Por 

esta razão, sua atividade em Roma será brevemente mencionada aqui.  

Por volta de 1508, Rafael organiza seu ateliê em Roma. Ao fazer isso, opta por uma estrutura 

bem diferente da que era o costume na época, adotando uma espécie de conjunto de 

“consultores sobre o antigo”, que permitisse a ele desenvolver, com mais fiedignidade, seu 

trabalho. Entre seus colaboradores mais próximos estavam literatos, homens ligados à cúria e 

humanistas como Castiglione, Bembo, Teobaldo, Bibbiena e o próprio Aretino. Esta 

proximidade levou a avaliações e comparações contínuas entre comunicação visual e verbal, e 

Argan conta que: 

[...] para Rafael, o belo era específico da arte e de cada uma delas. Por isso, a muitos 

críticos pareceu no mínimo sugestiva a ideia de uma consonância à distância, pelo 

menos quanto à ordem de grandeza, entre Rafael e Giorgione, que, mais ou menos 

nos mesmos anos, buscaram uma beleza que fosse apenas da pintura, e não do 

desenho.  

Antes de citar a carta de Rafael a Castiglione explicando como conseguiu elaborar a beleza da 

sua Galateia, Panofsky faz uma breve introdução retomando a mudança de sentido no termo 

Ideia e a tentativa de conciliação entre concepções opostas. Conta que: 

[...] para um autêntico neoplatônico como Petrarca, o poder de tornar visível a beleza 

pelo desenho e pela cor só parecia explicável por uma visão celeste. Alberti 

acreditava, por sua vez, que a faculdade de perceber em espírito a beleza, só podia 

ser adquirida pela experiência e pelo exercício (PANOFSKY, 1994, p. 58).  

Mais adiante, o autor alemão lembra que Castiglione em seu Livro do Cortesão baseia seu 

julgamento sobre a arte unicamente no critério da imitação adequada da natureza e diz que, 

somente Rafael, em uma carta endereçada ao humanista mencionaria a noção da Ideia, mas 

acrescenta que este:  

[...] explica menos ainda do que Alberti o modo como deveríamos conceber as 

relações da ‘ideia’ com a ‘experiência’ [...] ‘Para pintar uma bela mulher’, diz ele, 

‘eu deveria olhar mulheres mais belas ainda e, evidentemente, coma condição de que 

me ajudeis nessa escolha; mas como existem tão poucas belas mulheres quanto bons 

juízes para decidir a respeito, sirvo-me pois de uma certa ideia que me vem ao 

espírito. Não posso dizer se ela contém algum valor artístico; já peno o suficiente 

para possuí-la’ (RAFAEL apud PANOFSKY, 1994, p. 59).  

Sobre este modo de “construir uma beleza” e sua menção no livro de Castiglione, Argan 

complementa que: 

A concepção do belo que emerge da pintura de Rafael influiu sem dúvida sobre 

Castiglione, e especialmente sobre a teoria do amor discutida no Livro IV do 

‘Cortesão’, onde o interlocutor principal é Bembo. O belo não é imagem do divino, 
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mas sinal da bondade divina, algo dado ao mundo, à medida do mundo. É graça. O 

ato com que é recebido não é um ato cognitivo, mas uma sensação de prazer que se 

desfruta e que, evidentemente influi sobre o caráter, os sentimentos e a conduta 

moral: o belo enfim, não é conhecido, mas é fruído (ARGAN, 2011, p.290). 

Ao comentar a ênfase crescente sobre uma arte mais erótica que surge durante o 

Renascimento, e se potencializa precisamente com os temas mitológicos pintados por Rafael, 

entre 1483 e 1520, para os espaços privados da Villa Farnesina, propriedade do banqueiro 

papal Agostino Chigi, e para a sala de banho do Cardeal Bernardo Bibbiena, executados por 

volta de 1516, no Vaticano, ambos amplamente difundidos por gravuras, James Turner (2008) 

elabora um longo comentáriodedicado à influência dos tratados sobre o amor e suas variações 

como iniciadores, incentivadores e endossadores da nova “moda”. Seu argumento parte da 

distinção feita pelos filósofos renascentistas sobre os amores “sagrado” e “profano”, repetindo 

a classificação dos desejos proposta por Platão e seus seguidores, entre superior e inferior. 

Repete que a: 

[...] Afrodite vulgar rege os domínios terrestres do desejo físico e da reprodução 

biológica, enquanto a Afrodite ‘celeste’ ascende, por etapas, ao domínio puro das 

formas ideais, prescindido inteiramente do corpo. Sexo e casamento pertencem à 

deusa inferior [sempre chamada por seu nome romano Vênus, na Renascença ], 

então, de acordo com filósofos como Marsilio Ficino [1433-1499] e Pico della 

Mirandola [1463-1494], ela deve ser rejeitada por todos procurando a beleza 

superior; a Vênus etérea ‘casta, regrada, superior, divina e espiritual’ é a causa de 

todas as boas coisas, a outra Vênus, ‘inferior, desregrada, variável, lasciva, animal, 

obscena’ é a raiz de todo o mal (TURNER, 2008, p. 178 – acréscimos do autor). 

Turner (2008) confirma que esta classificação exerceu forte influência não apenas sobre os 

artistas do Renascimento, como também sobre os historiadores da arte do século XX, e que 

em um ambiente dominado por ideias como estas seria uma grande contradição tratar com 

“seriedade artística” os aspectos físicos da sexualidade. Acrescenta, no entanto, que as teorias 

a respeito do amor e do corpo começavam a mudar e que, em pouco tempo, até mesmo 

pensadores sérios admitiriam que “Eros poderia ser encontrado [também] no desejo físico, e 

até mesmo no reprodutivo” (TURNER, 2008, p. 179 – acréscimo meu). Neste contexto,  

Ao aspirar à nobreza e à beleza, o sexo torna-se compatível com a arte. É claro que 

estas teorias foram propostas sobretudo por homens da elite, porém importantes 

contribuições para esta “guinada sensual” encontram-se nos textos de um intelectual 

judeu [Judah Léon Abravanel, c. 1465-1530] e uma cortesã [Tullia d’Aragona 1510-

1556]. Abravanel [Leone Ebreo] reconheceu o sexo entre homem e mulher como um 

efeito natural do amor sagrado [...] e Tullia d’Aragona partiu de sua própria 

‘experiência’ para defender que a união sexual corpórea é necessária para que se 

atinja o mais elevado estágio do amor, a fusão de dois corpos e duas almas; dessa 

forma, o ‘lascivo’ pode tornar-se virtuoso e honrável’ (TURNER, 2008, p. 179 – 

acréscimos do autor). 
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Declarações como estas e outras já analisadas foram convenientes à expressão mais literal dos 

gostos de muitos comitentes e críticos de arte, que valorizavam o Eros “profano” e 

estimularam uma maior intensidade sensual nas representações, além de um aumento nos 

temas de cunho sexual nas obras que encomendavam ou promoviam. Turner comenta que “As 

cartas que Pietro Aretino escrevia para governantes poderosos equiparavam estimulação 

sexual e qualidade estética, enquanto nós as separaríamos, sem dúvida, como má 

‘pornografia’ e boa ‘arte’” (TURNER, 2008, p. 179). Acrescenta ainda que “[...] a escrita 

sobre arte do século XV adotou, gradualmente, a linguagem da paixão sexual, embora as 

imagens às quais se referissem tenham permanecido, de certa forma, inibidas” (TURNER, 

2008, p. 179), o autor acrescenta que: 

O visual e o erótico não teriam estado tão ligados sem a influência da antiguidade 

clássica. Os artistas e os pensadores do Renascimento conceberam os romanos 

antigos como livres da vergonha, glorificando o corpo nu e santificando temas 

sexuais explícitos [...] eles [artistas e pensadores do renascimento] liam avidamente 

a literatura erótica e a mitologia, ao mesmo tempo em que garimpavam tudo de novo 

que podiam sobre as recém-descobertas esculturas, moedas, gemas e fragmentos de 

cerâmica (TURNER, 2008, p. 181 – acréscimo meu). 

A procura por mais realismo e menos erudição também esteve relacionada à influência de 

Pietro Aretino sobre o círculo veneziano. Aretino nasceu em Arezzo, passou a juventude em 

Roma onde permaneceu próximo a Agostino Chigi, mecenas de Rafael. Ainda que presumido 

“inculto e inimigo dos pedantes”, isto nunca quis dizer que, como um autêntico pensador 

toscano, não estivera em contato com a sabedoria clássica e com os autores clássicos que, na 

época, eram lidos por uma grande maioria. O que ocorre é que lia estes autores com uma 

mentalidade distinta da do grupo de eruditos que considerava “pedantes” (SAXL, 1989). 

 

5.1 O surgimento do “Nu clássico Veneziano” 

A Galateia (Figura 14) foi, na opinião de Clark (1984) a mais bela obra de Rafael na Villa 

Farnesina, de Agostino Chigi, e a única executada inteiramente pela mão do mestre. O autor 

defende que “[...] de fato, a Galateia não parece ter sido inspirada pela natureza, mas por 

outras obras de arte” (CLARK, 1984, p. 111) e, ao enumerar quais teriam sido as referências 

artísticas para sua elaboração destaca “[...] a tipologia da Vênus de Cápua, sobre a qual Rafael 

teria colocado a cabeça de uma de suas santas. Ao invés de estar olhando para baixo, para seu 

reflexo no escudo de Marte, ela olha para cima, para o céu [...]” (CLARK, 1984, p. 111) e 

Clark ressalta que foi: 
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[...] a mesma virada de cabeça que Giovanni Pisano deu à Vênus Pudica na figura da 

Temperança, que prova, por esta “apropriação” de um motivo pagão,o quão 

profundamente o desejo por outro mundo havia penetrado o espírito ‘pós-Cristão 

(CLARK, 1984, p. 111).    

Clark acrescenta que a Galateia não constitui um “tipo dominante” na figuração de uma 

Vênus, e que a imagem madura da Vênus surge nas duas primeiras décadas do século XVI, 

em Veneza. Atribui o amadurecimento na figuração da deusa à ampla difusão das gravuras de 

Marcantonio Raimondi e seus imitadores, os quais tornaram acessíveis as reproduções de 

peças antigas recém-descobertas, e às invenções de Rafael e dos venezianos (CLARK, 1984). 

Os fragmentos antigos eram expostos, nas gravuras, como figuras completas, por vezes de 

forma pouco fidedigna. Na opinião de Clark (1984), o estudo das gravuras de Marcantonio 

Raimondi confirma a impressão que as Vênus do Alto Renascimento não foram inventadas 

em Roma, mas em Veneza. 

Com relação às fontes que podem ter contribuído para o surgimento de uma versão veneziana 

do “nu clássico à antiga” durante o Renascimento, Emile Séris (2011) explica que o nu 

reaparece na redescoberta das grandes obras antigas, – tanto textuais, quanto visuais –, mas 

também em consequência da reavaliação do corpo proposta pelos humanistas. No final da 

Idade Média, a redescoberta de estátuas antigas completamente nuas, assim como dos textos 

que elogiavam a nudez, estimularam a imaginação de artistas e poetas. Em termos de 

desenvolvimento social,  

O desenvolvimento da medicina e da anatomia, o novo interesse pela higiene 

corporal ou pela ginástica colaboraram na exaltação do corpo. A idealização da 

dama, que se inicia com a literatura de cavalaria, e a feminização do público que se 

interessa por arte, também contribuíram para a proeminência do nu feminino, 

bastante negligenciado na antiguidade e na época medieval (SÉRIS, 2011, p. 202). 

É certamente em Veneza, e na arte da cor de Giorgione, de Ticiano e de Tintoretto que a 

sensualidade do corpo é celebrada com mais entusiasmo. Séris acrescenta que os poemas de 

Pietro Bembo também teriam lançado nova luz sobre o tópico da nudez, e defende que 

comparações entre estes poemas e as pinturas de Ticiano revelam uma série de “tipos” em 

comum. Entre eles, destaca: o cupido como uma criança nua; a mulher nua no banho, ou na 

privacidade de seu quarto; e o nu masculino relacionado tanto ao mártir cristão, quanto à 

divindade pagã. Segue explicando que estes arranjos correspondem fortemente a preceitos 

estéticos da época, conforme explicados por dois teóricos e críticos da arte contemporâneos: 

Ludovico Dolce e Pietro Aretino.  
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Estes preceitos teriam sido: maciez, delicadeza, força, terribilità e graça, e foram Dolce e 

Aretino que, de acordo com Séris (2011), estabeleceram os critérios do que viria a ser, no 

século seguinte, uma “Teoria do nu”. Dolce definiu, inicialmente, três categorias: o nu 

infantil, o feminino e o masculino, ao qual vinculou os respectivos conceitos estéticos: 

doçura, delicadeza e robustez. Opondo os nus de Rafael aos de Michelangelo, Dolce propôs 

ainda uma classificação baseada “nos afetos” suscitados no espectador, dividindo os 

relacionáveis ao estilo de Michelangelo, classificados como “terríveis”; e os ligados ao de 

Rafael, entendidos como “agradáveis e graciosos” (SERIS, 2011).      

No Coro dos Pastores, de Bembo, dedicado ao deus Pan e que abre seus Poemas, Séris 

compara a evocação da chegada da primavera,de acordo com a descrição de Bembo, com a 

dos poetas anteriores do Renascimento, no que diz respeito à imagem do corpo feminino que 

se desnuda. Nas versões florentinas, principalmente, esse “desabrochar” da primavera é 

representado sempre em meio a muitas cores, associadas ao desabrochar das flores. Em 

Bembo, o cenário é uma “[...] colina verde que se desnuda de seu cobertor de inverno, e 

revela seus encantos naturais” (SÉRIS, 2011, p. 202). Na sequência, Séris (2011) retoma os 

“tipos” mais frequentes de nus observáveis nos Poemas de Bembo. No caso deste trabalho, o 

foco recairá sobre a variação do nu feminino no quarto, em função da semelhança inegável 

com a cena representada na Vênus de Urbino, de Ticiano, e de haver aí, uma possível fonte 

para a composição da pintura como um todo. Esta variação de nu feminino (apresentado no 

quarto) aparece nos Poemas de Bembo, em uma elegia a uma dama casada, – e é fácil pensar 

em Lucrézia Borgea, esposa do duque de Ferrara e por quem Bembo teria se apaixonado e 

dedicado, inclusive, a primeira edição dos Assolanos (BERRA,1996) –; além de outra elegia 

pertencente ao mesmo ciclo dos Poemas (SÉRIS, 2011).  

No poema mencionado por Séris (2011), Bembo retoma o tema do ciúme do amante em 

relação ao esposo, tomando como modelo a elegia I, 4 dos Amores de Ovídio. A jovem dama 

é apresentada ao levantar-se da cama e na desordem do quarto após o sono noturno.  

[...] os versos 13 e 14 têm como fonte uma passagem da Arte de Amar na qual 

Ovídio descreve Ariadne levantando-se na Ilha do Dia e descobrindo a fuga de 

Teseu. O texto a partir do qual Erwin Panofsky demonstrou que ele [Ovídio] havia 

servido de fonte para Baco e Ariadne e para sua última Bacanal. Portanto, Pietro 

Bembo estende a nudez que Ovídio havia confinado ao pé de Ariadne a todo o seu 

seio [da dama], fonte e sede da feminilidade e da fecundidade (SÉRIS, 2011, p. 215 

– acréscimos meus).  

De acordo com Séris (2011) Ludovico Dolce recorre à elegia latina, mais particularmente a de 

Propércio, para qualificar os nus pintados em sua época. Frisa que o “[...] efeito pretendido é 
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um brilho natural que imite a vida” (DOLCE apud SÉRIS, 2011, p. 216), e recuse cores muito 

vivas, que transformariam a figura em uma “máscara” e as sombras muito pronunciadas, que 

confeririam à pintura uma “dureza escultural”, e elogia, na sequência, a beleza natural da 

nudez feminina. Comentando os nus de Rafael, Séris explica que Dolce batizou esta “arte da 

cor” – de reproduzir adequadamente o tom da pele – de “Vénusté”, em homenagem à Vênus 

de Apeles, um pintor que, segundo Dolce, teve pleno domínio da reprodução da pele pelas 

nuances da cor. Acrescenta que reconhece em Rafael esta mesma habilidade de representação 

habilidosa cor da pele e conclui a passagem dizendo que Rafael, que já era considerado um 

mestre da delicadeza e da elegância, passará a ser também reconhecido como o que 

reconquistou, para a pintura, a qualidade da “graça”.  

Em Veneza, o nu feminino retratado em ambiente interior privado tornou-se um dos temas de 

pintura mais apreciados pelos colecionadores particulares. Para Séris (2011), a Vênus de 

Urbino, pintada por Ticiano em 1538, é um exemplo claro desta preferência, um nu feminino 

reclinado, ambientado em um quarto de corte, que fascina geração após geração pela 

luminosidade incomparável, ao destacar o ventre e as coxas, e deixar rosados os joelhos, os 

cotovelos e os arcos dos pés pelo esfumado do marrom do desenho. “O corpo da Vênus de 

Urbino parece tão perfeitamente redondo e liso que parece vivo e o contraste entre as cores 

desta pele e o branco opaco e frio dos lençóis é quase tátil” (SÉRIS, 2011, p. 217). 

Com relação ao debate entre a beleza natural e a beleza artística, central para a discussão da 

arte nos séculos XVI e XVII, Ludovico Dolce teria comentado que “O único objeto que o 

artista visual poderia idealizar, por meio de suas proporções, era a forma humana. Em todos 

os outros quesitos, a natureza era superior à arte” (DOLCE apud PUTTFARKEN, 2005, p. 

47). Um posicionamento que, na opinião de Puttfarken (2005), colocava a “escola Florentina-

Romana” em evidência, em função do tratamento “idealizado” que privilegiava o disegno e a 

preocupação com o aspecto matemático e proporcional na construção da forma nua do corpo 

humano, em detrimento do tratamento dado pelos venezianos, que buscaram representar a 

“[...] aparência real diante de seus olhos, o que faria com que Ticiano, por exemplo, fosse 

visto, neste contexto, como um mero imitador das aparências naturais” (PUTTFARKEN, 

2005, p. 47). Na sequência o autor comenta “[...] as dificuldades que os humanistas 

experimentavam, neste clima de neoplatonismo, para elogiar um pintor como Ticiano” 

(PUTTFARKEN, 2005, p. 47) e transcreve um trecho do Diálogo sobre o Amor escrito por 

Sperone Speroni, o qual teria sido lido no palácio de Aretino em Veneza, em 1537, um texto 
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mais leve, embora os termos gerais do diálogo ainda fossem os do Banquete de Platão. No 

diálogo de Speroni, Tullia d’Aragona fez o papel da Diotima, no Banquete. Segue o trecho: 

Tullia: Mas o que é o mundo se não uma adorável coleção dos retratos da 

natureza?...o mundo, como um todo, então, é um retrato de Deus feito pela mão da 

natureza. O amante é retratado, o espelho retrata, e o artista retrata; mas o retrato do 

pintor [que por si só é comumente chamado ‘retrato’] é o menos perfeito destes, uma 

vez que representa, de toda a vida do homem, a cor da pele e nada mais. 

Tasso: Você ofende a Ticiano, cujas imagens são tais que é melhor ser pintado por 

ele do que ser produzido pela natureza. 

Tullia: Ticiano não é um pintor, e sua virtude não é arte, mas milagre; e é minha 

opinião que as cores dele são compostas por maravilhosas ervas que, quando Glauco 

experimentou, transformou-se de homem em um Deus. Por que, verdadeiramente, 

seus retratos tem um non so che de divindade tal que, assim como o paraíso das 

almas está no céu, assim me parece que, nas cores de Ticiano, Deus colocou o 

paraíso dos nossos corpos, os quais não são pintados, mas santificados e glorificados 

por suas mãos (SPERONI apud PUTTFARKEN, 2005, 47 – acréscimos do autor).  

Outro diálogo, publicado em 1548, menos amplo e aprofundado que o Diálogo da Pintura, de 

Ludovico Dolce foi o de Paolo Pino, que pretendeu ser uma resposta às Vidas de Vasari ao 

colocar em xeque a superioridade absoluta dos artistas florentinos por meio de um 

questionamento da autoridade das regras perspectivas e proporcionais, isto é, da teoria 

florentina do desenho, e de sustentar a superioridade da pintura vêneta em relação à romana 

(ARGAN, 2003). 

Argan escreveu, a respeito da pintura veneziana madura, que nela “[...] o visto precede o 

pensado: isso, exatamente, a opõe ao maneirismo toscano e romano, para o qual a forma 

artística torna visível uma ideia abstrata [por exemplo a relação numérica entre as 

proporções]” (ARGAN, 2003, p. 148 – acréscimo do autor). 

Mencionando uma relação entre o conceito renascentista de giudizio e a noção moderna de 

gosto, a partir de um texto escrito por Robert Klein em 1961, David Summers explica que este 

autor defendeu que a noção moderna substituiu a renascentista de giudizio, e que, no 

Renascimento, o julgamento (de uma ideia) não era um ato puramente intelectual, mas 

pertencia, diferentemente, a um “[...] domínio intermediário entre a mente e os sentidos. 

Relacionava o sensível particular, ao inteligível universal ou, inversamente, o universal, ao 

particular” (KLEIN apud SUMMERS, 2007, p. 21). Menção à qual Summers acrescenta um 

esclarecimento sobre a psicologia de Aristóteles que teria defendido que, “[...] a imaginação é 

onde os sentidos e a razão se encontram” (SUMMERS, 2007, p. 24), dizendo que o filósofo 

antigo também havia mencionado o pensamento como a transição entre o sensível e a razão; 

ou entre movimento e repouso, uma ascese por meio da abstração na qual o sensível torna-se 
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mais parecido com o inteligível/racional. Esta noção nos conduz novamente à questão do 

julgamento: imaginação, sensação e razão seriam, então, cada uma, uma faculdade do 

julgamento.  

A capacidade de julgar, que é a função do pensamento e da percepção ‘é comum aos 

dois pensamento e percepção e é, consequentemente, difícil de classificar o sensível 

como irracional ou racional’(ARISTOTELES, De Anima, apud SUMMERS, 2007, 

p.24).  

Sobre a representação desta nova beleza ideal, que é cada vez mais tátil, real e “viva”, 

Frederika Jakobs (2000) diz que a pintura procura traduzir as qualidades táteis, a solidez 

formal e a volumetria da escultura em termos visuais. Reconhecer a importância das 

sensações táteis para o aprimoramento do registro da experiência visual constitui uma 

inovação e uma mudança de postura em relação às teorias anteriores.  

Em Veneza, o aristotelismo tinha preferência sobre o platonismo em função da proximidade 

com a Universidade de Pádua, cuja celebridade foi fortemente ligada ao desenvolvimento e 

difusão da filosofia aristotélica, o que facilitou a aceitação de conceitos da teoria da arte mais 

alinhados com o pensamento de Aristóteles que já havia...  

[...]substituído o dualismo que opunha, no plano da teoria do conhecimento, o 

mundo inteligível e o mundo sensível por uma síntese recíproca entre a 

universalidade do conceito e a singularidade da representação individual, no 

plano de uma filosofia da natureza e da arte, e também por uma relação 

recíproca entre a forma e a matéria: ‘Tudo é produto do suporte e da forma’, o 

que significa, para todos os efeitos, que o produto da natureza ou da mão do homem 

não provém de que uma ideia determinada seja imitada por uma existência 

determinada, mas de que uma forma determinada penetre numa matéria determinada 

[...] a única diferença entre as obras de arte e as produções da natureza é que 

sua forma, antes de penetrar na matéria, reside na alma humana: ‘É um 

produto da arte tudo aquilo cuja forma reside na alma’ (ARISTÓTELES apud 

PANOFSKY, 1994, p. 22). 

Considerando isto, passar a defender que a apreensão da beleza – para uma representação 

mais persuasiva e uma resposta mais contundente – requer também a consideração da matéria, 

privilegiando seu caráter “concreto” e de “realidade palpável”; e a incorporação, nas pinturas, 

dos estímulos táteis provocados por tecidos, metais, joias, peles e cabelos, a partir da sua 

“tradução” visualpelo jogo de luz e sombra,e pelas finas camadas de tinta, constituiu uma 

nova etapa da renovação da linguagem visual durante o século XVI (JACOBS, 2000).  

No jogo da destreza artística as regras da percepção reafirmam identidades mesmo 

quando o mais nobre dos sentidos [a visão] admite a satisfação fenomenológica do 

sentido mais inferior [o tato], aumentando, desta forma, a apreciação da exibição 

virtuosística com consequente aumento da admiração pelo artista que tinha feito a 

imagem (JACOBS, 2000, p.82 – acréscimos meus). 
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Jacobs segue sua argumentação explicando que os prazeres oferecidos por este tipo de pintura 

foram identificados como pertencendo a duas categorias: “[...] uma reside no que é 

representado [...] a outra, no artifício que é o ato da representação em si mesma” (JACOBS, 

2000, p.82 – negritos meus). Defende que o espectador tem plena consciência deste arranjo: 

“[...] o prazer do observador é circunscrito pelo conhecimento deste fato [...].” (JACOBS, 

2000, p.82) – de que trata-se de uma beleza representada (de uma “beleza artística”) – e, 

mais ainda, que este conceito de apreciação estética e fenomenológica estava presente nos 

elogios de teóricos a artistas, como os de Aretino a Michelângelo. Também não é surpresa, 

continua Jacobs (2000), que os críticos da época tenham reconhecido – e verbalizado – a 

intensificação do efeito das imagens quando um tema sensual era representado por um estilo 

que gratificasse os sentidos, dada a capacidade das imagens de estimular a imaginação erótica. 

Embora os temas determinem, em grande parte, o que está de acordo com um imaginário 

‘erótico’, não se pode negar que o estilo artístico escolhido para sua representação 

desempenhe um importante papel na impressão final. Em outras palavras: 

[...] assunto e estilo conspiram a fim de engajar o espectador. É inegável que um 

estilo sensual – uma riqueza na cor e uma rendondeza na linha – é particularmente 

atraente quando as experiências visuais estimulam o sentido do tato e evocam os 

prazeres das [...] sensações tácteis (JACOBS, 2000, p.84). 

Retomando a ênfase sobre o tato defendida por Equícola em seu Livro, Jacobs relembra a 

associação que o humanista fez do tato com o éter, mas propõe – para continuar tratando 

sobre o tátil na representação visual – uma interpretação a partir de termos correntes na teoria 

artística da época. Ela diz:  

[...] o aparente paradoxo de associar o tato a alguma coisa que é tão intangível e 

impalpável não é tão estranha quanto pode parecer. Non so che, aquele algo 

indefinível associado à estética da graça [grazia] e à elegância encantadora 

[leggiadria], foi reconhecido como essência da beleza e do amor. No Livro da 

Família Alberti descreve o non so che como ‘um certo algo... que atrai os homens e 

os faz amar uma pessoa mais do que outra’ (ALBERTI apud JACOBS, 2000, p. 55 – 

acréscimos da autora)  

Falando da beleza, Jacobs (2000) lembra que Equícola defendeu que a beleza perfeita não 

pode ser encontrada em um só lugar.  

Ela está dispersa e, portanto, deve ser recolhida combinada ou reconstituída. Como 

muitos antes dele, Equícola celebrou o exemplo da pintura de Helena feita por 

Zeuxis, definindo-a como o arquétipo de uma bela imagem que foi belamente 

representada (JACOBS, 2000, p. 55).   

Os valores da graça e da beleza substituíram naturalmente as normas éticas e 

intelectuais e rapidamente encontrou-se neles licença para desenvolver um 

hedonismo de que temos múltiplos testemunhos ao longo de todo o período, e que se 

expressaria em uma famosa página do Livro do Cortesão: ‘Em suma, essa santa e 
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deliciosa beleza confere a todas as coisas um ornamento supremo, e pode-se dizer 

que o bem e o belo de certa forma se confundem’ (CASTIGLIONE apud 

CHASTEL, 2012, p. 368).   

A abordagem mais erótica defendida por Aretino influenciou progressivamente o gosto de 

comitentes como o dos Gonzaga, em Mântua, e o do Rei Francis I, da França, enfraquecendo 

a distinção entre as “gravuras indignas” e as “pinturas superiores” – referindo-se às gravuras 

explícitas de Giulio Romano nos I Modi.  

 

5.2 Iconografia Veneziana da Vênus: a Adormecida, de Giorgione, e a de Urbino, de 

Ticiano 

Sobre a elaboração da iconografia veneziana da Vênus, Clark (1984) observa um intercâmbio 

com modelos da Alemanha e do Tirol, que teria dado às primeiras Vênus uma característica 

mais gótica do que a encontrada em outras partes da Itália. Defende que o nu clássico 

Veneziano foi inventado por Giorgione, e que isto foi motivado por um 

[...] grande apetite pela beleza física, mais disposto e mais delicado do que havia 

sido concedido a qualquer artista, desde o século IV na Grécia [...] [Giorgione], 

repentinamente encontrou a forma e a cor daqueles desejos que estavam flutuando, 

‘meio formados’ nas mentes de seus contemporâneos” (CLARK, 1984, p. 114 – 

acréscimo meu).  

No nu, Clark assegura que podemos estar certos de que ele foi o primeiro inventor. Faz esta 

afirmação baseado em estudos para o Armazém dos Alemães, que exibiam nus femininos 

praticamente pela primeira vez, como partes de um esquema decorativo. Acrescenta que,  

[...] na pintura europeia, a Vênus de Dresden [Vênus Adormecida] ocupa 

praticamente o mesmo lugar que o ocupado, na estatuária antiga, pela Afrodite 

Cnídia. Sua pose é tão satisfatória que por mais de quatrocentos anos os maiores 

pintores do nu, Ticiano, Rubens, Courbet, Renoir, e até Cranach, continuaram a 

compor variações sobre o mesmo tema (CLARK, 1984, p. 145 – acréscimo meu). 

Millard Meiss escreveu que a iconografia da Vênus reclinada tornou-se tão popular que é fácil 

ignorar a novidade que deve ter representado em seu próprio tempo. No intervalo de uma 

geração, artistas e patronos venezianos abraçaram o tema e sua representação com grande 

entusiasmo. Meiss comenta, no entanto, que “[...] embora a pintura se apresente, sem dúvida 

como um tema mitológico à antiga, a Vênus nunca havia sido representada deitada e 

adormecida na arte greco-romana, e que nenhuma concepção como esta teria sido citada na 

literatura antiga” (MEISS, 1966, p. 348). A única circunstância, o autor esclarece, que 

implicaria a representação de nus reclinados ou deitados referia-se, normalmente, “[...] a 
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forças da natureza como ninfas, faunos ou cupidos – que são muito novos –, ou hermafroditas, 

– que são anormais –” (MEISS, 1966, p. 348); e no que diz respeito a uma deusa reclinada – 

mas vestida –, Meiss cita como antecedente renascentista, a Vênus de Botticelli (em Vênus e 

Marte), acrescentando que, na Toscana, a figura feminina da Vênus reclinada despertou pouco 

interesse.   

As imagens mitológicas foram, de acordo com Carlo Ginzburg (1997), um código 

culturalmente elevado e sofisticado para camuflar imagens eróticas nos circuitos icônicos 

privados da elite, independentemente de reproduzir imagens antigas ou serem imagens criadas 

– tanto pintadas quanto esculpidas – por artistas da época. Para o autor,  

A fantasia erótica do século XVI descobriu na mitologia clássica um repositório de 

temas e formas prontas para usar, as quais seriam instantaneamente compreensíveis 

por aquela clientela internacional das poesias de Ticiano. Mesmo uma corrente mais 

fortemente vinculada à pintura de gênero, o retrato veneziano de corte, 

frequentemente disfarçava-se sob um fino véu mitológico (GINSZBURG, 1997, p. 

26). 

Ginzburg (1997) questiona-se também se estaria realmente correto atribuir às pinturas 

mitológicas de Ticiano um caráter “intencionalmente erótico”, questionamento ao qual o autor 

responde que ultimamente, em resposta à abordagem iconológica de Panofsky, vários 

estudiosos têm rechaçado esta hipótese, identificando nas imagens uma gama de símbolos e 

de alegorias de caráter filosófico. O livro póstumo de Panofsky Problems in Titian - mostly 

iconographic teria fornecido grande suporte teórico a estas opiniões. Uma opinião da qual 

Ginzburg (1997) discorda, ao defender que, antes de mais nada, para os clientes e os 

contemporâneos de Ticiano, os “poemas mitológicos” eram vistos, essencialmente, como 

pinturas eróticas, acrescentando que o próprio artista teria concordado com esta colocação. 

Apoia-se, para tal, no destaque observado, em cartas entre Ludovico Dolce – grande 

admirador de Ticiano – e Alessandro Contarini, sobre a possibilidade de visualização dos 

corpos das Dânaes e das Vênus nas pinturas, representados, à cada vez, a partir de um ângulo 

diferente, enfatizando a carga erótica das imagens e valorizando sobremaneira, ainda mais que 

os próprios temas, a aparência “real”, “carnal” e “viva” das representações femininas de 

Ticiano. Sobre a aparência mais real e menos idealizada das mitologias de Ticiano, Saxl 

(1989) pergunta-se como as figurações teriam se desenvolvido acrescentando que, certamente, 

as opiniões e os escritos de Pietro Aretino teriam tido influência sobre as caracterizações 

destas deusas, embora o ideal romano representado por Aretino, cujo “deus” era Michelangelo 

e sua “terribilità”, fosse mais poderoso, mais heroico e mais clássico, do que o ideal expresso 

por esta “tranquila Vênus de Ticiano”. De acordo com Saxl,  
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[...] percebe-se que a um quadro como a Vênus de Urbino, apesar do esforço para 

modernizar o tema clássico e seu ideal, faz falta parte do poder que Aretino trouxe 

consigo do entorno classicista de sua juventude [em Roma] (SAXL, 1989, p. 154 – 

acréscimo meu).   

A atitude de Ticiano em relação ao Antigo e à escultura clássica foi muito distinta da daqueles 

que o precederam. Saxl (1989) explica que o costume veneziano era que somente algumas 

figuras em uma composição adotassem características à antiga, remetendo diretamente à 

antiguidade. Acrescenta que, até onde pôde observar, Ticiano foi o primeiro que olhou para os 

mármores clássicos como “ruínas” que pertenciam, inteiramente, a um passado remoto (e 

encerrado), mesmo que ainda fizessem parte do entorno presente. Ticiano “[...] não é um 

arqueólogo e, portanto, não tenta restaurá-los ao estado em que poderiam estar antes, olha 

para eles como olha para as árvores, as plantas e as casas a sua volta” (SAXL, 1989, p. 151).  

 

5.3 Sobre as Vênus venezianas: a Adormecida, de Giorgione; e a de Urbino, de Ticiano 

As Vênus vinculadas ao contexto de Veneza encontram-se, também, ao menos em 

parte, relacionadas ao tema das duas belezas e dos dois amores – celeste e terrestre. As 

associações estabelecidas por eruditos, artistas e comitentes venezianos com os temas do amor 

e da beleza refletem a cultura e os gostos locais, e resultam em uma abordagem distinta da 

florentina (BERENSON, 1894). Além de integrar o tema clássico aos interesses e preferências 

dos patrícios, como a poesia pastoral, estabelece-se uma relação diferente com o tema 

mitológico, que afasta-se da filosofia, e aproxima-se dos manuais de conduta cortês e da 

“poesia’, que se restabelece com força no ambiente veneziano da época (NICHOLS, 2016). 

Na cidade lagunar, a beleza manifesta-se de forma mais original e natural, devido à pouca 

influência clássica e humanista até o século XV, o que permitiu uma abordagem mais física 

do belo, entendido como algo que visava, sobretudo, deleitar o olhar (BERENSON, 1894). 

Um belo que poderia ser apreendido e fruído por todos os cinco sentidos, e não apenas pelo 

intelecto, pelos olhos e ouvidos, como defendiam os neoplatônicos. Uma transição 

identificável também nas pinturas que procuram, cada vez mais, incorporar e reproduzir, 

visualmente, estímulos táteis, os quais passam a ser, além de uma preferência dos comitentes, 

um critério de avaliação da maestria técnica dos artistas (JACOBS, 2000).  

Quanto à associação com a filosofia, nos tratados que circulam em Veneza, esta tende 

a ser: ou uma síntese entre abordagens físicas e metafísicas, como nos Assolanos; ou uma 

abordagem puramente material, que reflete ideias como as de Nifo – que estabelece, por sua 

concepção puramente física da beleza, as bases de uma teoria naturalista do belo 
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(BOULÉGUE, 2003) – ou as de Pietro Aretino, escritor próximo a Ticiano que considerava a 

verdade e a natureza as principais guias de um artista, além de defender o afastamento total do 

“pedantismo” do humanismo florentino; conceitos que, de acordo com Fritz Saxl, são visíveis 

na figuração da Vênus de Urbino (SAXL, 1989).   

 

5.4 Histórico e Síntese de Análises sobre a Vênus Adormecida, de Giorgione 

 

Figura 15 – Vênus Adormecida,Giorgione da Castelfrano,c. 1510, Dresden,Gemäldegalerie, Óleo sobre tela, 

108 x 175 cm. 

A análise da Vênus Adormecida (Figura 15) foi feita partir das definições de beleza presentes 

nos Assolanos. No texto de Bembo, as definições de beleza alternam-se, entre algumas bem 

físicas, nas quais o autor aproxima-se de Equícola privilegiando o humano e o sensual, e 

outras conceituais e abstratas, nas quais segue Ficino.  

Nas físicas, há menções sobre detalhes do rosto, a cor da pele, o formato dos lábios, entre 

outras, que se aproximam bastante da figuração da Vênus de Giorgione. As descrições mais 

conceituais seguem a caracterização de beleza apresentada no Comentário, eressaltam a 

beleza da alma e uma busca de transcendência pela contemplação do belo; o destaque 

concedido ao ambiente bucólico durante o texto também está de acordo com o que se vê na 

imagem. A análise da pintura em paralelo à do texto evidencia a mesma síntese entre uma 
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beleza física e uma espiritual, na representação de uma personagem que também parece 

pertencer ou aos dois domínios, ou a um domínio intermediário, e que encontra-se integrada a 

um ambiente natural. 

Marcantônio Michiel (o“Anônimo de Morelli
12

”) escreveu,em seu relato da visita às coleções 

de arte dos patrícios venezianos, a respeito da pintura de “uma Vênus nua dormindo em um 

campo com um pequeno cupido”, da mão de Zorzo da Castelfranco, que viu na casa de 

Girolamo Marcello em Veneza, em 1525 – a paisagem e o cupido finalizados por Ticiano – 

referindo-se, muito provavelmente, à tela que está agora em Dresden, onde teria chegado em 

1697, “[...] logo depois de ter sido comprada, em nome do Rei Augusto da Saxônia, pelo 

mercador Le Roy” (ZAMPETTI, 1968, p. 94).Morelli
13

 (1886) acrescenta que Anônimo 

(Michiel) escreve que o quadro estaria, na época da publicação das Notizie, desaparecido, mas 

o autor defende que este é o quadro que se encontra, no momento da publicação do seu livro, 

em Dresden, na Alemanha. “Com segurança posso dar o testemunho de ter visto neste quadro 

encantador o gênio e a mão de Giorgione, antes de ter sabido que era já referido como obra 

sua no catálogo do ‘Anônimo de Morelli’” (MORELLI, 1886, p. 166).De acordo com Bayer, 

a Vênus Adormecida teria sido “[...] encomendada por um dos principais clientes de 

Giorgione – o veneziano Girolamo Marcello – talvez na ocasião de seu casamento com 

Morosina Pisani, em outubro de 1507” (BAYER, 2008b, p. 232).  

A observação sobre a existência de um cupido e o fato de ele estar segurando um pequeno 

pássaro foi mencionada por Ridolfi em 1648, mas foi apenas em uma restauração de 1843 que 

a figura do cupido apareceu nos pés da deusa. Zampetti (1968) diz que não se sabe quando ele 

foi repintado, mas que parecia estar em um estado tão ruim de conservação, que acabou sendo 

coberto pela paisagem. Em 1932, a existência do cupido foi confirmada por fotografias com 

raio-X. O que também colaborou para a identificação definitiva da personagem na pintura 

                                                           
12

 Em 1800 o abade Don Jacopo Morelli descobriu, entre os manuscritos da marciana, o texto que hoje se atribui 

a Marcantonio Michiel e que constitui um “relatório de visitas” às mais ilustres coleções de arte de 

colecionadores venezianos da primeira metade do século XVI. Em algumas edições do relatório, a autoria ainda 

consta como sendo “O Anônimo”, como a cópia disponível no archive.org: 

<https://archive.org/details/gri_33125007346477/page/n6/mode/2up> acessado em 23 de fevereiro de 2020.  

13
 Trata-se aqui de Giovanni Morelli, connaisseur que elaborou, também no século XIX, um segundo catálogo 

dedicado à obra de Gorgione, em resposta ao desenvolvido por Crowe e Cavalcaselle, por ter questionado alguns 

dos procedimentos adotados pelos autores vitorianos para a atribuição, e ter consideradoresultado destes 

autoresexcessivamente seletivo em suas confirmações. Luke Uglow escreveu uma tese em dois volumes sobre 

estes debates a respeito das atribuições das obras de Giorgione entre o que chamou de o “velho” e o “novo” 

Giorgione, resultante destes estudos. A tese está disponível aqui: <https://era.ed.ac.uk/handle/1842/9569>. 

Acessada em 23 de fevereiro de 2020. 

https://archive.org/details/gri_33125007346477/page/n6/mode/2up
https://era.ed.ac.uk/handle/1842/9569
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como a Vênus mencionada por Marcantônio Michiel. Zampetti (1968) diz também que, de 

acordo com os catálogos em Dresden, os críticos demoraram parachegar a um consenso sobre 

a autoria da pintura. As obras de Giorgione, de um modo geral, e a Vênus Adormecida, em 

especial, sucitaram inúmeros debates com relação à sua real atribuição, uma vez que o artista 

de Castelfranco não assinou nem datou suas obras,nem deixou esboços, diários ou cartas.  

No Catálogo de 1707, Giorgione é apontado como o responsável pela obra; no de 1722 e em 

todos os subsequentes até 1846, a pintura é atribuída à Ticiano. No de 1856, a pintura consta 

como uma “[...] cópia de um Ticiano por Sassoferrato [...]” (ZAMPETTI, 1968, p. 94). Crowe 

e Cavalcaselle atribuíram a pintura à Ticiano. De acordo com Morelli, os autores vitorianos: 

[...] se vangloriaram por ter descoberto a referência original desta Vênus de Dresden 

em um quadro da Galeria de Darmstadt, [...] atribuído à Ticiano [...] Aos meus 

olhos, a Vênus de Darmstadt não é outra coisa que uma cópia vaga e péssima da 

Vênus de Giorgione, na Galeria de Dresden, feita, provavelmente, por qualquer 

pintor alemão fraco, da primeira metade do século passado (MORELLI, 1886, p. 

169). 

Em The life and times of Titian, de Crowe e Cavalcaselle, lê-se: 

Ele [Ticiano] pintou uma jovem mulher sobre almofadas, nua e adormecida, o tecido 

vermelho sobre o qual ela se deita está parcialmente sobre um carvalho, e 

parcialmente cobrindo o solo. Ela dorme com um braço sobre a cabeça, como a 

Vênus do Pardo, em uma paisagem cuja réplica se encontra no Noli me tangere da 

Galeria Nacional [...] não há nada para dizer sobre a figura em seu presente estado a 

não ser que é a reprodução da natureza perfeita na forma, jovem e a mais graciosa 

nas linhas.As cópias feitas dela mostram a popularidade surpreendente do tema [...] 

(CROWE; CAVALCASELLE, 1881, p. 274 – acréscimo meu). 

No Volume III de A History of painting in North Italy, de Crowe e Cavalcaselle (1912), lê-se 

em uma nota do editor Tancrerd Borenius: “Temos que mencionar ainda algumas obras que, 

desde que os autores escreveram sobre a vida de Giorgione, foram identificadas como sendo 

dele. Entre elas está a Vênus de Dresden” (CROWE E CAVALCASELLE, 1912, p. 16). Na 

nota lê-se:  

Um dos últimos trabalhos de Giorgione é a extremamente bela Vênus Adormecida 

na Geleria de Dreden, vista em 1525 pelo Anonimo na casa de Girolamo Marcello, 

em Veneza. Originalmente havia um cupido no pé da deusa; de acordo com 

Anonimo, esta última figura e a paisagem foram terminadas por Ticiano. Esta 

imagem tornou-se o modelo para inúmeras obras da escola veneziana (CROWE; 

CAVALCASELLE, 1912, p. 16 - nota do editor). 

Morelli reatribuiu a pintura a Giorgione e muitos especialistas respaldaram sua atribuição. 

Stearns (1909) que escreveu sobre as obras de Giorgione, Ticiano, Tintoretto e Veronese, 

conta que quando viu a Vênus Adormecida pela primeira vez, em Dresden, ela ainda estava 

atribuída a Ticiano mas, ao vê-la percebeu que seu colorido era totalmente diferente do que 
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ele havia observado nas Vênus de Ticiano na Galeria dos Ofícios. O desenho também o 

surpreendeu como excepcional e ele conta que questionou internamente a atribuição, até ler o 

argumento de Morelli em favor de Giorgione. Admite, no entanto, que a pintura só mostrava a 

“luz interna” característica de Gorgione na face, e explica que isso se deve a uma possível 

“repintura” – o autor não fala em restauro ou retoque –, após a morte de Giorgione. Quanto ao 

desenho, diz ter certeza que se trata de um Giorgione e que a paisagem também não era 

indigna dele (STEARNS, 1909). Em 1930, a atribuição foi devolvida a Ticiano, e a devolução 

foi apoiada por Surda e Morassi. Berenson, Della Pergola, L. Venturi, Fiocco, Colleti e outros 

concordaram com Morelli. Sem dúvida, Giorgione era o autor da pintura, embora não de toda 

ela. É possível que depois da morte repentina do artista a pintura tenha sido deixada aos 

cuidados de seus assistentes. Zampetti detalha que: 

Provavelmente a figura nua e a pedra à esquerda são dele, mas o manto, o cupido, a 

paisagem à direita com a montanha, o grupo de casas e o castelo [quase exatamente 

os mesmos na Noli me Tangere, de Ticiano, na Galeria Nacional de Londres] podem 

ser de Ticiano (ZAMPETTI, 1968, p. 94 – acréscimo do autor). 

Foi invenção de Giorgione a criação de um nu contemplativo em harmonia com a 

paisagem que o cerca. Ticiano, com seu temperamento mais dinâmico, adicionou o 

cupido e o drapeado no primeiro plano, o qual enfraquece a proximidade da relação 

entre a figura da Vênus e a natureza que a cerca (ZAMPETTI, 1968, p. 94). 

Zuffi (1991) concorda e acrescenta que  

Na Vênus de Dresden encontramos o típico espírito contemplativo de Giorgione na 

imagem da beleza tranquila de uma jovem adormecida, identificável pelo mesmo 

ritmo das colinas e da natureza, apesar da inserção vivaz e brilhante do grande 

drapeado branco, [...] quase seguramente, da mão do Cadorino [Ticiano] (ZUFFI, 

1991, p. 14 acréscimo meu). 

Durante a guerra de 1939-1945 a tela ficou armazenada em um depósito, mas não sofreu 

avarias. Foi descoberta pelas forças de ocupação da Rússia e enviada para Moscou. Por um 

tempo, nada se soube sobre a obra e havia medo de que ela tivesse sido irremediavelmente 

deteriorada mas, em 1955, a pintura foi enviada de volta à Dresden (ZAMPETTI, 1968). 

Para Herbert Cook (1904), a obra aponta para o período de maturidade de Giorgione, embora 

dificilmente para seu último ano de vida. Sobre a pintura, Saxl escreveu: “[...] ainda que 

pintada com cor de carne, Vênus aparece como uma espécie de estátua que jaz sobre seus 

drapeados em uma paisagem com a qual não tem uma relação definida” (SAXL, 1989, p. 

150), e acrescentou que “A figura está concebida de acordo com um espírito verdadeiramente 

clássico e, por isto mesmo, parece estranha neste ambiente do norte da Itália” (SAXL, 1989, 

p. 150). O autor destacou também uma nova tendência na arte europeia, que surge no início 
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do século XVI, de rever o valor e dar renovada atenção à relação entre o homem e seu 

entorno, movimento que inclui a valorização da paisagem e a “inversão de pesos” entre 

humanos “com fundo de paisagem” e “paisagens onde há pessoas”, destacando o exemplo de 

Giorgione e da sua Tempestade, no segundo caso. Na opinião de Saxl, (1989), quando pintou 

a Vênus Adormecida, Giorgione buscou o mesmo efeito, de uma figura humana totalmente 

envolvida e quase “subordinada” à natureza, incorporando este pensamento ao desejo de 

harmonizá-la com a tendência da tradição latina (dos elementos clássicos à antiga), e ainda 

que sua Vênus seja, inequivocamente, uma Vênus clássica, pela presença do cupido aos seus 

pés (revelada por raios-X), o resultado, na opinião de Saxl (1989), é bastante anticlássico. 

O autor diz não conhecer nenhum texto clássico ou episódio da mitologia que mencione uma 

Vênus adormecida com um cupido brincando ao seu redor. Propõe, então, uma possível 

precedência para o modelo iconográfico em uma gravura que ilustrou o Sonho de Polífilo, de 

Colonna. Comenta que era usual na antiguidade representar o encontro de Ariadne por Baco, 

mostrando um dos rudes membros do seu cortejo de sátiros a descobri-la, uma imagem que 

teria inspirado uma das gravuras que ilustram O Sonho de Polífilo e que, de acordo com Saxl, 

poderia ter sido a fonte para a iconografia da Vênus Adormecida de Giorgione. Em função da 

semelhança com a pose, comenta que Giorgione transformou “[...] a ninfa em Vênus, 

primeiramente removendo os drapeados de seu corpo e depois dotando-a do gesto conhecido 

como o da Vênus pudica. De fato é este gesto que nos dá a ideia de que estamos vendo uma 

Vênus Adormecida” (SAXL, 1989, p. 150).  

  

 Figura 16 – Ilustração e Detalhe do Sonho de Polífilo,atribuída a Benedetto Bordone Nova Iorque , 

Metropolitan Museum of Art. 



 

191 
 

Ao enumerar os comitentes de Giorgione sobre os quais é possível ter certeza sobre as 

encomendas, em função da existência de algum documento que comprove o vínculo, 

Salvatore Settis destacou Taddeo Contarini, que havia se casado com Maria di Leonardo 

Vendramin, irmã de Gabriele Vendramin e proprietário, de acordo com Marcantonio Michiel, 

além da Tempestade e do Cristo Morto, de Giorgione, da escultura da Ariadne adormecida 

(Figura 17) quepode ter sido vista por Colonna e inspirado a representação para a gravura do 

Sonho de Polífilo (Figura 16), a qual pode ter servido, por sua vez, de referência para a Vênus 

Adormecida.  

 

Figura 17 – Ariadne Adormecida, Vaticano, Museus Vaticanos 

 

Settis conta que: 

Gabriele Vendramin herdou alguns mármores antigos de Michele Contarini [que 

morava em San Marcilan, a poucos passos da casa de Vendramin]. Em um recente e 

precioso estudo sobre as ‘Coleções de antiguidades em Veneza no tempo de 

Ticiano’ Luigi Beschi sugeriu que ‘a Ninfa vestida que dorme reclinada’ da coleção 

Vendramin pode ser identificada como a considerada Ariadne Adormecida 

Borghese, atualmente no Louvre: esta estátua, pela identidade do esquema 

iconográfico, pode muito bem ser – como Beschi propôs– o modelo de referência 

para a Vênus de Giorgione, que pertencia a casa de Girolamo Marcello e hoje está 

em Dresden. A única diferença é que a estátua está, de fato, vestida, e a de 

Giorgione, nua, mas como todos sabem, é o gesto e a atitude que ‘faz’ o esquema, 
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não a vestimenta. O confronto entre a estátua e o quadro estabelece um sutil nexo 

entre a casa de Vendramin e a casa de Marcello (SETTIS, 2010, p. 105). 

A possibilidade também é comentada e defendida por Millard Meiss (1966) que fornece mais 

detalhes sobre a ilustração. A gravura que aparece no Sonho de Polífilo exibia a ninfa 

aquática, dois satirini e um sátiro que segurava aberta uma cortina presa a uma árvore, como 

nos relevos romanos. A fonte que pertenceria a esta ninfa no romance apresenta, segundo 

Meiss duas inscrições que significariam, respectivamente: “[...] para os pais de todos [...] 

todas as coisas aos pais [...]” – ambos, texto e inscrição, honram um dos pais e, na opinião de 

Meiss, provam que a figura não é de uma Ariadne, conforme Saxl defendeu em seu artigo.Ao 

identificar a suposta Náiade na gravura com um dos “pais universais”, ficaria sugerida, na 

opinião do autor, uma associação com a Vênus. As duas pombas que também fazem parte da 

gravura, poderiam ser atributos dela. Após mencioná-la, Meiss faz uma objeção a esta 

interpretação, argumentando que “[...] na antiguidade as deusas e deuses eram majestosos e 

impressionantes, nenhuma Vênus antiga jamais foi imaginada estendida no chão, dormindo, e, 

certamente, não descoberta por sátiros” (MEISS, 1966, p. 351). Acrescenta que, sob este 

ponto de vista, querer identificar a figura reclinada na gravura como uma Vênus não faria 

sentido. Apesar da falta de “precisão arqueológica” a iconografia teve grande aceitação e 

tornou-se, em pouco tempo, “[...] uma das mitologias mais populares e respeitadas” (MEISS, 

1966, p. 351). Sobre a disposição do corpo da deusa, o autor comentou a posição do braço 

direito sobre a cabeça, um gesto greco-romano típico para representar o sono, e a mão 

esquerda em uma adaptação do gesto da Vênus Pudica, em uma variação ousada que 

transforma a intenção de esconder em uma acentuação, uma demonstração desta parte do 

corpo da deusa. 

Rona Goffen (1997b) defendeu que a Vênus Adormecida foi elaborada a partir da síntese de 

dois ou três tipos antigos. Ela também menciona o gesto da Vênus pudica, inventada para uma 

estátua vertical; a postura adormecida de personagens clássicos; e o reclinado com um braço 

abandonado sobre a cabeça (como a Ariadne do Vaticano), acrescentando que, enquanto a 

ação do braço direito foi empregada em inúmeras figuras antigas e renascentistas para indicar 

o sono, o gesto da Vênus pudica, reproduzido pelo braço esquerdo, era mais restrito em seu 

uso. Goffen lembra que, ao comentar a Vênus de Cnido, de Praxíteles, Plínio o Velho teria 

dito que:  

Supostamente surpreendida por um adorador ao sair do banho [a estátua estava, 

aparentemente, colocada sobre uma piscina de água] a deusa esconde-se da melhor 

forma que consegue, colocando um braço sobre os seios e o outro sobre o púbis. Ela 
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é literalmente recatada ou envergonhada, mas provocativa, ao mesmo tempo 

(GOFFEN, 1997b, p. 74 – acréscimos da autora).     

Sobre as fontes textuais que poderiam ter colaborado na elaboração da figuração da Venus 

Adormecida, Andrea Bayer (2008b) propõe que a iconografia pode ter sido derivada de 

descrições da Vênus existentes nos Epitalâmios – canções de casamento escritas em formato 

de verso e prosa. Na opinião da autora, a Vênus Adormecida de Giorgione refletiria o 

imaginário de um epitalâmio romano escrito por Claudio em 399, que se inicia com a Vênus 

dormindo ao ar livre, sob o calor do sol. A figura poética de uma Vênus descansando, ou 

dormindo, tinha um importante papel nestas canções de casamento, inventadas pelos gregos 

(sobretudo Safo), adotada pelos romanos (Catulo, Estácio e outros), e revitalizadas em grande 

escala durante o Renascimento (BAYER, 2008b). 

Mariane Koos (2000) defende uma possível relação entre a figuração da deusa e as descrições 

presentesnos diálogos sobre o amor e a beleza, e as poesias pastorais de Bembo, mesmo sem 

ligação com episódios mitológicos, sentidos alegóricos ou didáticos. Para ela, a arte de 

Giorgione resulta de uma “poetização da pintura” e tem que ser observada a partir de um 

contexto discursivo mais amplo do discurso sobre o amor, uma abordagem que exigiria um 

foco maior sobre os temas e as estruturas das pinturas do que sobre questionamentos a 

respeito de supostas narrativas. Para Koos,  

[...] o discurso sobre o amor manifestou-se intensamente na obra de um literato 

patrício veneziano, escritor e, posteriormente, cardeal, Pietro Bembo. Bembo estava 

em contato próximo com praticamente todos os encomendantes de Giorgione e, 

dessa forma, deve ter sido de central importância para a arte de Giorgione. As 

cartas de amor de Bembo para Maria Savorgnan e Lucrezia Borgia; seu tratado Os 

Assolanos, no qual três venezianos discutem as alegrias e as tristezas do amor [...] 

tudo atesta a grande importância que se concedia ao amor como uma temática na 

cultura veneziana no início daquele século (KOOS, 2000, p. 373 - negritos meus). 

Sobre a beleza da Vênus Adormecida, e a inaptidão dos teóricos e críticos da época em 

reconhecê-la como obra de Giorgione, Morelli perguntou-se para quê tanto conhecimento se...  

[...] [eram] frios ou insensíveis perante uma das mais belas, das mais perfeitas 

criações que a arte de todos os tempos tinha inspirado? Pobre Giorgione! [...]E diga-

se a verdade, não sabem apreciar esta Vênus de Giorgione, esta figura de mulher 

divinamente bela [...] nunca um Rafael, ou qualquer outro artista, mesmo entre os 

gregos, revelou um sentimento de linha mais adorável do que o de Giorgione nesta 

figura da Vênus (MORELLI, 1886, p.167). 

Ao compará-la com a figuração de Palma il Vecchio (Figura 19), diz que a última parece 

grosseira e vulgar quando aproximada à de Giorgione. Cita também uma Vênus de Ticiano, 

comentando seu aspecto mais concreto:  
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Quanto não é terrestre e privada de toda graça íntima a famosa Vênus com o Cupido 

de Ticiano, na tribuna da Galeria de Uffizi. E além disso, esta paisagem de paraíso! 

Se esta Vênus de Giorgione fosse livrada da sujeira e das máscaras de cor dos 

restauradores que a cobrem, creio que este quadro deveria ser considerado uma joia 

de primeiríssima ordem, não somente da Galeria de Dresden, mas de todas as galeria 

do mundo (MORELLI, 1886, p.167). 

Para Morelli “Giorgione supera todos os seus imitadores na delicadeza de sentimento e na 

nobreza do conceito” (MORELLI, 1886, p. 168). Também quando  

[...] comparada à Vênus de Botticelli, na Galeria de Uffizi, e à Dânae de Correggio 

no Palácio Borguese de Roma, esta Vênus Adormecida de Giorgione parece muito 

mais real, mas o é no seu sentido mais belo e mais nobre desta palavra. Giorgione 

era de uma natureza mais sensata, mais forte e mais alegre que Correggio 

(MORELLI, 1886, p. 168). 

Sobre a comparação com Corregio, o autor diz ainda que a Dânae deste pintor se ligava a um 

propósito totalmente diverso do das Vênus venezianas: “A sensualidade [em Giorgione] 

nunca foi espiritualizada como em Coreggio [...]” (MORELLI, 1886, p. 168 – acréscimo 

meu). Faz outra comparação com Ticiano mas, na sequência, reconhece também a maestria 

técnica do último:  

Quanto não são grosseiras, em comparação [com a de Giorgione] todas as 

representações das Vênus e das Dânaes de Ticiano! Reconhecerei, de bom grado, 

que na maestria técnica, na [...] desenvoltura com o pincel, distribuição artística da 

luz e da sombra, nenhum pintor italiano jamais igualou o velho Ticiano (MORELLI, 

1886, p. 168 – acréscimos meus).     

Herbert Cook enfatiza o refinamento e a graça que caracterizam a forma justa da deusa 

adormecida. Ressalta também a “[...] clássica pureza da forma, a beleza ideal da deusa de 

Giorgione” (COOK, 1904, l. 502). Na opinião deste autor, a composição de Giorgione se 

caracteriza por um esforço para evitar qualquer toque de realismo indesejável, sob o ponto de 

vista de sua natureza sensível. A extraordinária beleza e sutileza da “linha” do mestre são 

admiravelmente aparentes na pintura.  

Ele, deliberadamente, renunciou à precisão anatômica a fim de acentuar o efeito 

artístico. O esplendor da curva, a beleza do contorno contínuo, o ritmo e o equilíbrio 

da composição são obtidos com prejuízos na correção acadêmica; mas as longas 

linhas horizontais desenhadas aumentam a impressão de repouso, e o olhar é 

tranquilizado pelas sinuosas ondulações da paisagem e da figura. O efeito artístico é 

enfatizado ainda mais pelo relevo dos requintados tons de carne contrapostos ao rico 

drapeado carmesim (COOK, 1904, l. 510).    

Flavio Caroli e Stefano Zuffi descreveram da seguinte forma a beleza da Vênus Adormecida: 

[..] doce e perfeita ela [a Vênus adormecida de Giorgione] participa intimamente do 

sentimento de luminosidade sagrada da qual se impregna a natureza, abandonando-

se ao Sol, embalada pela sombra das copas das árvores em balanço pela brisa 

longínqua que toca as colinas. Tudo nesta obra exprime um sentimento de espera 

mística, de silêncio e de paz (CAROLI; ZUFFI, 1990, p. 149 – acréscimo meu).  
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Sobre a escolha de representar a deusa durante o sono, Meiss comenta a impressão de 

“ausência” despertada pela contemplação de uma figura adormecida, e destaca que este foi 

um recurso muito usado durante o Renascimento, para criar um distanciamento entre o mundo 

pictórico e o real. “O sono é uma forma de idealização, especialmente valiosa na nova e 

intensa esfera do erótico” (MEISS, 1966, p. 359). Meiss observou também que na imagem 

criada por Giorgione, almofadas e drapeados separam a Vênus do chão; e o monte de murta à 

esquerda da pintura onde ela está recostada seria um motivo comum em imagens da Vênus, e 

representaria uma espécie de “coroa natural” para ela. O autor destacou o efeito da paisagem 

para a impressão de tranquilidade sugerida pelo quadro, mas ressaltou que esta proximidade 

entre a natureza e o corpo era estranha tanto à arte Toscana quando à do mundo Clássico. 

Uma opinião com a qual Fritz Saxl (1989) concordou, e comentou o quão anticlássico o 

conjunto parecia, pela sobreposição do nu clássico a uma paisagem moderna. 

Para encerrar sua análise, Meiss defende que apesar do erotismo, a figura projeta uma imagem 

de tranquilidade interna e externa “[...] tende a exaltar o amor em consonância com as ideias 

morais e filosóficas da época” (MEISS, 1966, p. 354).“A figura adormecida é, então, a Vênus 

terrestre, nitidamente distinta por Ficino da luxúria, e a sua contemplação, mesmo por um 

sátiro, estaria relacionada à satisfação amorosa no âmbito da visão” (MEISS, 1966, p. 358). 

Ao abordar o surgimento de uma nova iconografia da deusa e a definição de um novo “tipo 

iconográfico”, Morelli comenta que a Vênus de Giorgione “[...] iria se tornar uma espécie de 

protótipo de um gênero de quadros eróticos da escola de Veneza, como a famosa Vênus de 

Ticiano” (MORELLI, 1886, p. 168). Cook (1904) concorda que Vênus Adormecida de 

Giorgione é o protótipo de todas as outras versões venezianas. “É na pintura, o que a Afrodite 

de Praxíteles foi na escultura, uma criação perfeita de uma mente mestra” (COOK, 1904, l. 

510). Andrea Bayer (2008b) também concorda e defende que a Vênus Adormecida de 

Giorgione constitui uma inovação, ao representar, na horizontal, o “tipo” da Vênus pudica, 

inaugurando uma forma de representação da deusa que seria amplamente repetida, adaptada e 

usada, além das Vênus, nas Dânaes, de Ticiano e muitos outros. Meiss acrescenta que: 

Os venezianos [...] acharam a imagem da mulher adormecida tão expressiva de suas 

concepções sobre o amor, a vida, e a força geradora da natureza, que em algumas 

décadas, com notáveis iniciativa e consistência, eles e seus colegas em Mântua 

reviveram todos os mitos antigos mais relevantes (MEISS, 1966, p. 359). 
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5.5 Histórico e Síntese de Análises sobre Vênus de Urbino, de Ticiano 

 

Figura 18 –Vênus de Urbino,Ticiano, 1538, Florença, Galeria dos Ofícios, óleo sobre tela, 119 cm x 165 cm 

 

Em 1631 um comboio de charretes deixou o palácio ducal de Urbino e dirigiu-se lentamente 

em direção à Florença. Sobre os veículos, centenas de obras de arte que constituíam a herança 

dos della Rovere estavam sendo transferidos, neste momento, para os Medici. Entre as obras 

de arte estavam, aproximadamente, quinze trabalhos de Ticiano, alguns dos quais encontram-

se, hoje, perdidos. Neste grupo, chamava a atenção uma “‘[...] jovem Vênus estendida com 

flores e alguns drapeados muito finos em torno dela, muito bem feitos’, e que atualmente é 

conhecida como Vênus de Urbino” (CAROLI; ZUFFI, 1990, p. 149).  A pintura foi comprada 

de Ticiano em 1538 por um agente de Guidobaldo II della Rovere – Duque de Urbino. Em 

uma carta para seu agente em Veneza, escrita em março de 1538, Guidobaldo pergunta sobre 

a pintura da “mulher nua” (La donna nuda), referindo-se à obra. Na carta não há nenhum 

outro detalhe que forneça mais informações sobre o tema ou sua motivação, eesta falta de 

especificidade ao referir-se à ela deu margem às mais diversas interpretações sobre qual seria, 

de fato, o tema da pintura: uma mulher sexy e nua, deitada sobre sua cama; uma cortesã 
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(seguindo a reinterpretação da pintura feita por Manet); ou trata-se mesmo de uma Vênus? 

(BAYER, 2008b). 

Goffen (1997a) conta que os clientes venezianos de Ticiano tinham preferência por obras com 

temas religiosos; enquanto os clientes de outros locais tinham interesse também por obras 

sobre temas seculares, que poderiam, ou não, estar baseados em textos antigos ou na 

mitologia. Para a autora, a Vênus de Urbino faz parte do grupo das obras seculares que não 

teria partido de uma referência textual identificável – diferente das mitologias para o Gabinete 

de Alfonso d’Este, que teriam sido baseadas nas Imagens de Filóstrato e complementadas por 

textos de autores antigos como Ovídio.  

A identificação da função e do sentido original pretendido por Ticiano para a Vênus de 

Urbino, a partir de fontes escritas é quase impossível, devido à escassez de documentos da 

época e ao local em que a pintura foi feita, a Veneza, no século XVI. Na época que Ticiano 

pintou a Vênus de Urbino, havia uma relação tradicionalmente estabelecida entre um belo nu 

de uma mulher com a “bela arte”. Ao representar um belo nu feminino o artista estava, 

também, expondo seu próprio gênio (GOFFEN, 1997a).  

A maioria dos críticos e historiadores parte, então, da própria pintura, dos elementos presentes 

nela e de sua distribuição para interpretá-la (GOFFEN, 1997a). Rosand (1997) concorda que a 

análise deva ser feita a partir da própria pintura, na ausência de outras documentações e 

afirma não haver consenso entre os críticos entre o que está representado, menos ainda, sobre 

qual seria o significado da imagem. Goffen explica que a aproximação à obra se faz, então, a 

partir de suas fontes visuais, como a Vênus Adormecida de Giorgione, pintada entre 1508 e 

1510, e o tipo da Vênus Pudica. Acrescenta que ninguém, antes de Ticiano havia inserido um 

nu clássico em um cenário como o da Vênus de Urbino, especialmente um que olhasse, tão 

firmemente, seu observador (GOFFEN, 1997a).  

Daniel Arasse (1997) lembra, no entanto, que antes mesmo que Ticiano retomasse o modelo 

de Giorgione e a representasse desperta, o “tipo” da “donna nuda” ou da mulher despida 

estava bem definido, por volta de 1520, quando Palma il Vecchio pintou uma “Nua reclinada 

em uma paisagem
14

” (Figura 19).  Ele despertou a figura feminina e ela já se colocava de 

frente para o observador (embora não o olhasse de frente). Manteve, no entanto, o cenário 

natural de Giorgione, sem transportar a personagem para um interior palaciano.  

                                                           
14

 Daniel Arrase refere-se à imagem como “Nua reclinada em uma paisagem”, em outras fontes consultadas, e na 

galeria onde se encontra, a Courtauld Gallery, de Londres, a imagem consta como “Vênus em uma paisagem”. 
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Figura 19 – Vênus em uma paisagem, Palmail Vecchio, c 1520, Londres, The Courtauld Gallery, Óleo sobre 

tela, 77.5 x 152.7 cm 

 

Rosand (1997) também concorda que a Vênus de Urbino foi uma apropriação do modelo da 

Vênus Adormecida, de Giorgione, e que esta última, certamente, teria sido uma pintura de 

casamento, realizada em homenagem ao casamento de Girolamo Marcello e Morosina Pisani, 

ocorrido em outubro de 1507, e inspirada por um epitalâmio romano. Vinte e cinco anos 

depois, Ticiano retomaria a invenção giorgianesca, representando-a desperta e em um 

ambiente doméstico. Transportada para este ambiente interno, este nu enfatiza menos sua 

“origem clássica e poética” que sua função social contemporânea.  

Saxl (1989) destacou a vista além das janelas, o céu com tons rosados na parte de baixo e de 

um azul intenso na parte de cima; comentou as paredes revestidas por tapeçarias com fundo 

negro adornadas por arabescos dourados; os drapeados marrons visíveis na parede de trás da 

cama, e sob o almofadão branco, um maravilhoso tecido vermelho fosco, com desenhos em 

amarelo e preto. Fez esta descrição pormenorizada da composição cromática do quadro 

porque quis chamar a atenção para o que chamou de “espírito íntimo” do quadro, defendendo 

que a Vênus de Giorgione é Classicista, se comparada à de Ticiano, ao menos no que se 

refere à figura da Vênus mesma.  

Quanto à função social da Vênus de Urbino, Rosand (1997) cogita que elateria sido, 

inicialmente, “classificada” como “pintura de casamento” uma Vênus nupcial, a Deusa do 

amor cercada por seus atributos mais característicos como protetora, especialmente, do amor 

http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/178
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conjugal. Ela segura um maço de rosas e, na janela, ao fundo, vê-se um arbusto de murta, 

planta tradicionalmente associada à fertilidade – o monte sobre o qual a Vênus Adormecida de 

Giorgione aparece reclinada era, de acordo com Millard Meiss (1966), um monte de murta. 

Estes símbolos florais então, permitiram a identificação do amor representado por esta Vênus 

como a “[...] frutífera paixão do amor lícito [...] o vínculo permanente pela afeição conjugal” 

(ROSAND, 1997, p.41). Partindo do formato horizontal, Rosand (1997) lembra das imagens 

na parte interna dos cassoni (os baús nupciais) os quais tinham, frequentemente, figuras 

femininas nuas, um tema que estava de acordo com o quarto de dormir e com os costumes da 

época.  

Goffen (1997b) também faz um longo comentário sobre a possibilidade de a pintura de 

Ticiano ter sido concebida como uma “pintura de casamento”. Conta que o casamento de 

Guidobaldo della Rovere com Giulia Varano teria ocorrido em 1534 (motivo de recusa de 

alguns autores para aceitar o argumento, uma vez que a pintura foi adquirida em 1538), ao 

qual a autora contra argumenta explicando que em 1534, Giulia tinha apenas 10 anos e 

Guidobaldo, 20, e embora fosse usual que a formalização da união ocorresse tão cedo, havia 

um consenso que sua consumação ocorreria apenas quando a noiva alcançasse a puberdade, o 

que ocorria por volta dos 14 anos e era considerado, para os padrões da época, uma idade 

satisfatória. Partindo deste contexto, Goffen apresenta como possibilidade que a pintura 

pudesse fazer uma referência a 

[...] uma antecipação da esperada consumação do casamento de Giulia Varano com 

Guidobaldo della Rovere ao representar a noiva emocional e sexualmente madura 

acolhendo seu marido em seu quarto de dormir. Por volta de 1538, Giulia teria 

quatorze anos e seria considerada uma adulta para os padrões da época (GOFFEN, 

1997b, p. 81). 

Andrea Bayer (2008b) concorda e comenta que a Vênus de Ticiano inclui muitos detalhes 

significativos relativos não apenas aos epitalâmios, mas também ao conteúdo imagético de 

casamento da época: ajudantes retirando ou guardando vestimentas suntuosas em dois baús 

matrimoniais no fundo, o arbusto de murta na janela, as pétalas de rosa da Vênus, seus brincos 

de pérolas, seu cachorro fiel. Até a forma como Ticiano usa o gesto de Vênus e a geometria 

da composição para direcionar a atenção para a região pubiana da Deusa poderiam estar 

relacionados com os temas da sexualidade e fertilidade sancionadas pelo casamento. 

Goffen pergunta-se:  

[...]identificados todos os elementos ligados ao matrimônio na pintura (os cassoni 

matrimoniais, o cachorrinho aos pés da deusa, o arbusto de murta na janela e as 
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rosas), porque esta teimosia e relutância dos modernos em ver na protagonista de 

Ticiano uma Vênus nupcial? [pergunta à qual a própria autora responde:] Colocando 

em termos simples, porque esta mulher parece muito sensual para ser casta 

(GOFFEN, 1997b, p. 68 – acréscimo meu) 

E segue desenvolvendo um ponto interessante de sua análise. Ela justifica essa impressão pelo 

fato de a heroína da pintura não apresentar os traços clássicos e o “decoro” esperado de uma 

deusa. Imediatamente, porém, explica que as pessoas do Renascimento não compartilhavam, 

necessariamente, desta impressão “moderna”, de que a Vênus tinha que ser tímida e retraída 

para manter sua divindade. Acrescenta que para as pessoas da época o fato destes seres 

mitológicos obedecerem às leis comuns da biologia humana não os demovia de suas 

identidades clássicas. (GOFFEN, 1997b).  

Algo já comentado por Turner (2008), que disse que os deuses da antiguidade, embora 

poderosos, partilhavam dos sentimentos e fraquezas humanas, apresentavam particularidades 

de caráter e temperamentos e representavam as paixões em seu aspecto sublime.  

Charles Hope, por sua vez, nega, veementemente, a teoria da pintura de casamento, 

defendendo que se assim o fosse, a pintura estaria vinculada a um casamento específico o que, 

pra ele, não aconteceu.  

[...] ela [a pintura] mal pode ter comemorado o casamento de Francesco Maria [pai 

de Guidobaldo], porque foi comprada por seu filho enquanto o primeiro ainda era 

vivo; nem àquele de Guidobaldo, uma vez que em um momento ele [Guidobaldo] 

esteve preocupado que Ticiano pudesse vendê-la a outro cliente, uma ocorrência 

pouco provável, caso esta tivesse algum significado relevante para ele (HOPE, 2003, 

p. 95 – acréscimos meus). 

Goffen (1997) comenta também que a resposta do espectador moderno às figuras femininas 

de Ticiano talvez não corresponda a dos observadores da época, o que pode conduzir a uma 

interpretação inadequada da pintura. Comenta que para entender corretamente as mulheres 

que Ticiano representoué necessário levar em consideração seu tempo e local de origem. A 

autora defende que as interpretações de Ticiano das mulheres e do universo feminino foram 

certamente matizadas pela situação psicológica, política, social e econômica das mulheres 

venezianas do século XVI, levando em conta, inclusive, visões filosóficas e médicas, e que as 

pinturas não podem ser corretamente entendidas sem considerar este contexto. Para ela, a arte 

dita “erótica” de Ticiano envolve emoção mútua, e não apenas referências sexuais. “A arte de 

Ticiano é envolvente e inspira afeição, respeito e empatia pelo tema. As mulheres que pinta 

nunca são meros corpos, desprovidos de individualidade” (GOFFEN,1997a, p.11). Em um 

outro artigo sobre a pintura, Goffen acrescenta que:  
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[...] para Ticiano, a castidade e a sexualidade femininas não eram antagonistas, mas 

complacentes, aspectos interativos do caráter da noiva. A visualização da 

sexualidade da noiva é equivalente a seu empoderamento como mulher, e Ticiano 

amplifica este poder de duas formas: a postura dela, um vigoroso contraposto 

reclinado, e o olhar enérgico. O direcionamento dela ao observador – entenda-se o 

marido – direto desse jeito, não é nem descarado, nem submisso, como os 

historiadores têm defendido. Pelo contrário, acreditando no poder mágico das 

imagens – que imagens podem ver, ouvir e falar – as pessoas do Renascimento 

entendiam que um tal olhar sugeria reciprocidade, aqui significando consentimento 

marital e amor comunicado pela vista, porque os olhos eram as janelas da alma 

(GOFFEN, 1997b, p. 65). 

Comentando a beleza da Vênus de Ticiano, Rosand reproduziu a descrição da pintura 

elaborada por Crowe e Cavalcaselle: 

 [...] deitada como a natureza a moldou, com suas pernas cruzadas, abaixo de uma 

cortina de um verde profundo, sobre um lençol de musseline, que cobre um colchão 

com um adamascado tingido de vermelho, o braço esquerdo dela repousa sobre a 

lateral do corpo, o direito está apoiado sobre os travesseiros enquanto a mão brinca 

com flores (CROWE; CAVALCASELLE apud ROSAND, 1997, p. 40). 

Na sequência, citou a descrição da pintura da pele da Vênus, também conforme os autores 

vitorianos 

[...] a pele clara e polida é pintada com brilho esmaltado, e ainda assim, com todas 

as sombras de modulação que uma carne delicada requer; carne não marmórea ou 

fria, mas docemente tonificada, infundida pelo sangue da vida, carne que 

parece subir e desce a cada respiração[...](CROWE; CAVALCASELLE apud 

ROSAND, 1997, p. 40 – negritos meus). 

Completando a citação de Crowe e Cavalcaselle sobre a pintura de Ticiano, Rosand reproduz 

mais um trecho: 

[...] [a] perfeita distribuição do espaço, uma harmonia de cores cheia e tocante, uma 

atmosfera quente e suave, tudo combinado com tamanha sabedoria como se na 

tentativa de nos colocar em contato com algo que é real, e nós sentimos, ao 

olharmos para a tela, que nós podemos adentrar o ambiente e encontrar espaço para 

apreciar o crepúsculo cinzento que cai sobre o céu de verão que aparece através da 

janela dupla (CROWE; CAVALCASELLE apud ROSAND, 1997, p. 40). 

A Vênus de Giorgione, se comparada a de Ticiano, parece um botão antes de florescer, com 

cada pétala envolvendo o núcleo de tal forma que cria a impressão de algo inviolável. Com 

Ticiano, o botão se abriu, o invólucro foi rompido, e 

[...] pra mudar de metáfora para medida, o triângulo com o vértice pontudo que se 

forma entre os seios da Vênus de Giorgione e a base de seu pescoço tornou-se, em 

Ticiano, quase equilátero. A torção do movimento gótico, pela qual a Vênus de 

Dresden parece ser levantada acima do mundo material, é substituída pela satisfação 

renascentista no aqui e agora; e nós mal precisamos dos olhos fechados de 

Giorgione, ou do olhar convidativo de Ticiano, para apontar a diferença entre elas. 

Se a distinção entre as irmãs gêmeas pode ser sustentada, a Vênus de Giorgione 

é celeste (CLARK, 1984, p. 116 – negritos meus). 
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Sobre o modelo para a Vênus de Urbino, Clark comenta que, posteriormente, o Ticiano 

“amigo e auxiliar de Giorgione e nativo de Ca d’Oro” seria substituído pelo Ticiano “amigo 

dos príncipes”, e que:  

[...] os comitentes de Ticiano não tinham aversão à mulheres nuas, mas queriam 

que elas estivessem em um lugar adequado; e daí segue uma série de nus 

femininos reclinadas em camas, sofás, da qual a Vênus de Urbino seria a primeira” 

(CLARK, 1984, p. 124 – negritos meus). 

Bruce Cole (1999) menciona a habilidade de Ticiano de reinterpretar assuntos atribuindo a 

eles uma “carnalidade” sem precedentes, referindo-se à apropriação do modelo da Vênus 

Adormecida de Giorgione. Destaca a habilidade de Ticiano de “conferir vida” à imagem, pela 

nuance das pinceladas, a modulação das cores, e o uso sutil das tintas, tudo colaborou para 

criar uma unidade e dar forma a uma sensação de carne viva e palpável, enfatizando que trata-

se de um dos corpos mais conscientemente voluptuosos de toda a história da arte ocidental.  

Comenta também, que a Vênus de Ticiano é mais “substancial” que a de Giorgione, e chama 

a atenção para a posição do braço e da mão direita, que foram alterados,além do que ela agora 

está desperta e encarando um observador presumido que estaria, também, olhando para ela, 

que retribuiria o olhar. 

Sobre possíveis fontes iconográficas além da Vênus Adormecida, Goffen (1997b) vê no olhar 

firme da Vênus vestida, ou da Beleza Ornada em Amor Sacro e Amor Profano (Figura 20), 

um antecedente para a expressão visual da figura feminina. Vê na personagem despida um 

antecedente tipológico para representação do corpo da Vênus de Urbino e na combinação das 

cores verde e vermelho, com o branco e os tons de pele, antecessores da composição 

cromática. Menciona que a Vênus Adormecida de Giorgione privilegiou as mesmas cores. 

 

Figura 20 – Amor sacro e amor profano,Tiziano ,1514, Roma, Galleria Borghese, Óleo sobre tela, 118x279 cm 

http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/178
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A autora destaca ainda a retomada de recursos como a assimetria do espaço pictórico e a 

justaposição bem próxima de espaços abertos e fechados, além do contraste muito acentuado 

entre as formas grandes do primeiro plano, e formas muito menores (que não correspondem à 

diminuição proporcional pelo afastamento dos elementos em primeiro plano), já usados 

anteriormente por Ticiano. Ainda sobre o olhar que a Vênus lança, fixamente, ao observador, 

Goffen explica que, a Vênus não olha, de fato, para “o observador” da pintura, “[...] ela volta 

seus olhos para o seu amado – que constitui precisamente a dinâmica da obra de Ticiano, 

embora agora o objeto de desejo da deusa esteja diante dela, e não na pintura” (GOFFEN, 

1997b, p. 69). Quanto à “intenção do olhar”, Goffen explica que, de fato, é um olhar que faz 

um convite, mas a autora ressalta que a expressão, para a época, refere-se mais a um 

consentimento, apropriado no contexto matrimonial em que está inserido, do que a uma 

provocação.  

Com relação à identidade da mulher retratada, na opinião de Bruce Cole (1999), por exemplo, 

trata-se de um retrato idealizado de uma cortesã veneziana, agora revestida por uma 

caracterização mais respeitável de Vênus, uma associação que forneceriaum certo verniz de 

conhecimento e mitologia clássicos à figura feminina. T. J. Clark (1997) defende que, para o 

público do século XIX, a Vênus de Urbino era uma cortesã. 

O comentário de Charles Hope sobre a Vênus de Urbino começa com o autor declarando que 

o título da pintura é “[...] enganoso, uma vez que esta nunca esteve em Urbino, mas em 

Pesaro, e que também não se trata da representação de uma deusa” (HOPE, 2003, p. 95). 

Justifica sua opinião dizendo que apesar de Ticiano ter usado a pose da deusa de Giorgione, 

ele não manteve nada do cenário ou dos indicadores anteriores que pudessem fazer referência 

à deusa. “Ao invés disso, simplesmente mostrou uma mulher mortal deitada sobre uma cama 

e olhando para nós com um convite sexual alarmante, direto e inequívoco” (HOPE, 2003, p. 

95). E o autor segue defendendo que a interpretação da pintura deve ser tão direta e literal 

quanto os elementos apresentados na imagem sugerem, e que a “inovação” de Ticano teria 

sido justamente esta: “[...] ninguém antes dele tinha tratado um tema realista com a mesma 

seriedade e monumentalidade de uma alegoria ou mitologia, e ninguém o faria novamente no 

século XVI” (HOPE, 2003, p. 95), diz também que “[...] o paralelo mais próximo, em tema e 

composição, é a Olympia de Manet” (Figura 21) (HOPE, 2003, p. 95 – negritos meus), uma 

declaração que foi rebatida, criticada e acusada de “reducionista” por autores como Rona 

Goffen (1997) e David Rosand (1997).  
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Figura 21– Olympia, Édouard Manet,1863, Paris, Musée d'Orsay, óleo sobre tela, 130x190cm 

  

Sobre o paralelo, Goffen (1997b) enfatiza que quando Manet transformou a Vênus de Urbino 

na Olympia, ele fez mais do que renomeá-la: ele também redefiniu a moralidade da 

sexualidade da figura. Acrescenta que a Olympia é, de fato, uma prostituta, que os atributos e 

elementos que a cercam fazem explícita referencia a sua atividade. O mesmo, no entanto, não 

poderia ser dito sobre a Vênus de Urbino.  

A Olympia é cínica, relutante, exausta; a mulher pintada por Ticiano é confiante, 

inteligente, alerta – e receptiva. Ver a Olympia como o paralelo mais próximo da 

Vênus de Ticiano, como Charles Hope sugere, é ignorar 400 de história social e de 

história da arte (GOFFEN, 1997b, p. 70). 

Para Rosand (1997), a Olympia consistiu em uma espécie de “comentário pictórico” sobre a 

Vênus de Urbino, e exerceu grande influência sobre a interpretação da mesma, uma vez que a 

pintura de Ticiano foi analisada, pela primeira vez, quando Theodore Reff, teórico interessado 

em conhecer a obra “que havia inspirado a Olympia de Manet” (causadora de grande 

escândalo em sua primeira exibição pública, em 1865),voltou sua atenção para a “dama nua” 

que havia sido de Guidobaldo della Rovere. A análise mais detida sobre a pintura de Ticiano, 

articulando sua iconografia e o conjunto dos elementos presentes a partir de um contexto 

social específico foi,então, um “subproduto” do estudo da pintura de Manet, problematizando 

ainda mais a pintura de Ticiano e matizando, desde o início, sua leitura e interpretação com 

sugestões que, não necessariamente, seriam aplicáveis também à pintura de Ticiano. 
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Manet entendeu que a Vênus de Urbino afirma a presença de um observador masculino – o 

qual é transformado no cliente pagante em sua pintura –, e o que quer que um observador do 

século XVI tenha percebido na Vênus de Ticiano, ele, certamente entendeu que a pintura 

dirigia-se a ele. Observadores eruditos da época, no entanto, teriam percebido uma referência 

à associação, tradicional naquele momento, de um belo nu com uma “bela arte”. “Ao 

representar um belo nu feminino, o artista expressava seu próprio Gênio” (GOFFEN, 1997a, 

p. 14). Ao mesmo tempo, os artistas “[...] presumiam poder superar a natureza na criação de 

belas mulheres, assim como Praxíteles fez quando combinou as melhores características de 

várias mulheres a fim de representar uma mais perfeita do que todas elas” (GOFFEN, 1997a, 

p. 15).  

5.6 A possibilidade de um retrato ou de uma beleza favorita 

Embora não se trate de tentar entender a pintura como um “retrato” propriamente dito, Stearns 

(1901) menciona uma grande semelhança entre os traços da Vênus e os de Leonora Gonzaga, 

filha de Isabella d’Este e, esposa de Francesco della Rovere, pai de Guidobaldo. Stearns vê 

semelhança também entre Leonora e a Bella de Ticiano. O autor conta que Ticiano pintou um 

retrato de Leonora em 1537, e especula que ele pode tê-la pintado antes, com menos idade. 

Para endossar tal teoria, Stearns cita Burkhardt que diz também ter identificado uma 

certasemelhança entre os tipos de beleza representados pelo artista, e aquele da duquesa de 

Urbino: 

‘É um fato curioso que a beleza da jovem Leonora pareça ter cativado o gosto de 

Ticiano, que repetiu seu tipo idealizado em várias obras. Também é sabido que este 

pintor tinha o costume de sentir-se atraído por certos tipos e reproduzi-los em 

diferentes pinturas. Isto ele fez, com a Flora dos Ofícios, e também com aquela de 

sua filha Lavínia. Agora o tipo de Leonora reaparece enobrecido naquela esplêndida 

figura a “Bella de Ticiano”, no Palácio Pitti, e na Vênus de Urbino’ (BURKHARDT 

apud STEARNS, 1901, p. 110-111). 

Resta ainda investigar se a Vênus seria um retrato fiel, feito a partir do real, ou um ideal 

reproduzido a partir da impressão causada pela beleza de Leonora sobre Ticiano. A última 

alternativa pareceria mais possível para o autor, caso o retrato de Leonora a mostrasse bela 

aos 45 anos, quando foi retratada por Ticiano, mas o autor comenta que não era o caso, que a 

beleza de Leonora não teria nada de especial. A estas hipóteses, Stearns (1901) acrescenta 

uma outra, que ele defende como a mais plausível, embora contestada por outros autores. 

Stearns sugere que esta Vênus, em particular, possa ter sido o retrato de uma mulher casada 

feito por Ticiano a pedido do marido. O fato de ela ter a cabeça da duquesa de Urbino, e de 

somente ter-se ouvido falar desta pintura como pertencente ao Duque de Urbino (Francesco 
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Maria della Rovere) serviriam, de acordo com o autor, para defender a possibilidade como 

bem mais que uma hipótese (isto justificaria a adoção do rosto de Leonora que, de acordo com 

Stearns, nem tinha uma beleza tão significativa). 

[...] se nós supusermos que foi pintada em 1525, Leonora teria, na época, trinta e três 

anos de idade, o que ela aparenta ter na pintura. Não é improvável que Francesco 

della-Rovere tenha convencido sua esposa a posar em um estado natural diante do 

pintor dos mais belos retratos do mundo [...] (STEARNS, 1901, p. 112).  

Stearns (1901) não articula estas suas teorias com a menção de vários outros autores sobre a 

insistência e a urgência do filho de Francesco, Guidobaldo della Rovere, ter escrito várias 

vezes a seu agente em Veneza insistindo que este comprasse a pintura, pedindo, inclusive 

dinheiro para sua mãe, Leonora, para tal aquisição.  

Não é impossível também, que Ticiano tenha tentado, na Vênus de Urbino, nada mais do que 

retratar a forma feminina em todo o seu esplendor natural (STEARNS, 1901) e embora Crowe 

e Cavalcaselle tenham expressado dúvida, e autores mais recentes tenham negado 

veementemente; de Vasari em diante, muitos críticos identificaram imediatamente a figura 

feminina de Ticiano como uma Vênus (ROSAND, 1997).  

Um dado que corrobora frequentemente a negativa de quem se recusa a ver na imagem uma 

deusa antiga está no fato de o comprador da imagem, o Duque Guidobaldo II della Rovere, ter 

se referido a ela em uma de suas cartas à Leonora Gonzaga, sua mãe (para quem pediu o 

dinheiro para comprar duas pinturas de Ticiano descrevendo-as sumariamente como: “o meu 

retrato” e “a dama nua”). O que não implica, de fato, na impossibilidade da interpretação da 

figura feminina como uma Vênus. Settis comenta que: 

“[...] uma ‘certa indiferença’ perante o assunto da parte de colecionadores e 

comitentes era também óbvia no que dizia respeito aos artistas. Ticiano, 

mencionando, em uma carta a Felipe II o Jupier e Antíope pintado por ele mesmo [a 

Vênus do Pardo] chama-o, genericamente, de ‘a nua com a paisagem com o 

satirino’” (SETTIS, 2010, p. 123).  

Muitos historiadores de arte, no entanto, optaram por assumir esta descrição da pintura como 

a real definição do tema de Ticiano para a obra, principalmente porque acreditam ver no 

comportamento ousado da figura uma confirmação desta hipótese (GOFFEN, 1997b).  

Goffen argumenta que uma descrição tão sumária da pintura era normal para cartas informais, 

como a do Duque para seu embaixador em Veneza, assim como para muitos documentos 

legais dá época (como contratos e inventários), a qual era mais concisa do que precisa em suas 

referências à arte porque tanto o leitor quanto o escritor podiam referir-se ao objeto 
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propriamente dito. A autora esclarece, porém, que nem todo o observador contemporâneo foi 

tão sucinto quanto o Duque.  

Para Vasari, que viu a pintura de Ticiano no guarda-roupa de Guidobaldo em seu 

palácio em Pesaro, o tema era de fato uma ‘jovem Vênus, reclinada, com flores e 

certos tecidos refinados em volta [dela], [os quais são] muito belos e bem acabados 

(GOFFEN, 1997b, p. 73 – acréscimos da autora).        

Especulando sobre possíveis funções da imagem (dentro do contexto já mencionado do 

casamento) Goffen acrescenta que pode ser que Guidobaldo tivesse esperança que a beleza da 

deusa pudesse aumentar a beleza dos filhos que sua jovem esposa concederia a ele, conforme 

prometido por muitos médicos da época, que publicavam livros sobre o assunto, os quais 

incluíam até invocações à Vênus. Nas imagens nupciais renascentistas: 

[...] as sutilezas eram preservadas, o decoro, honrado por meio do idioma clássico. 

Talvez esta disjunção entre a identidade real da deusa renascentista e sua substituta 

da antiguidade, a deusa do amor, tenha tornado a sexualidade feminina mais segura, 

ao distanciá-la, ao encobri-la na fantasia clássica. Negar à figura feminina de 

Ticiano [ou de Giorgione ou de Lotto] [...]sua divindade é também negar seu poder 

sexual: se ela fosse meramente uma cortesã, sua sexualidade seria limitadapelos 

padrões italianos do século XVI, porque sua finalidade extraconjugal seria a 

fornicação, e não a gestação (GOFFEN, 1997b, p. 82 – acréscimos da autora).  

Comentando um possível simbolismo, Goffen diz que: 

[...] a Vênus de Urbino pode ser entendida como uma metáfora, a imagem que 

Ticiano fez da mulher como esposa, transcendendo a narrativa a fim de expressar 

verdades eternas – neste caso variedades do papel de esposa conforme percebido 

pelas pessoas do Renascimento (GOFFEN, 1997b, p. 84). 

Sobre uma recusa veemente a qualquer relação com a interpretação a partir da filosofia 

neoplatônica e das duas Vênus, muito comum em alguns autores mais modernos, Rosand 

atribui a uma “histeria anti-Panofsky”, que faria com que estes autores defendessem uma 

abordagem “direta” e “literal” da imagem – que faria dela, simplesmente, um nu feminino em 

um quarto. Sobre esta disputa, Rosand (1997) argumenta que embora seja possível concordar 

apenas com o vínculo da obra ao gênero da “pintura de casamento”, só esta associação não é 

suficiente para entender a imagem. Embora possa ter sido criada para atender a uma função 

social, “[...] a categoria eventualmente liberta-se das restrições das circunstâncias históricas 

para assumir sua própria independência, sua existência como uma ‘tipologia’ per se 

(ROSAND, 1997, p. 46) e tal redução de significado implicaria a negação de sua “ressonância 

cultural”: “[...] a negação da complexidade e da vitalidade da cultura renascentista, 

especialmente a apropriação do clássico como uma forma de lidar com o presente” 

(ROSAND, 1997, p. 50), e retomando apolêmica descrição como “uma dama nua”, que 

motiva a negação em vê-la como uma Vênus, Rosand defende que a descrição funciona como 
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o que é: “[...] um rótulo funcional para a identificação da pintura”, fornecendo a mais 

satisfatória “descrição do objeto a ser interpretado”, o qual representa o início, mas jamais a 

conclusão de sua interpretação.  

Para Rosand (1997), La donna nuda, existiria como uma espécie de “estrutura fundamental”, 

um elemento “genérico” e latente, ao qual seria possível atribuir uma ampla gama de 

significados – desde uma Vênus Vulgaris, deusa da paixão em seu sentido mais baixo, até 

uma Vênus Celeste, deusa do amor divino. Rosand prossegue:  

[...]a hierarquia neoplatônica das Vênus articulou todas estas possibilidades. De fato, 

a utilidade e o apelo deste esquema residem precisamente em sua capacidade de 

acomodar essa vasta gama de experiências, desde a luxúria baixa e bestial até a mais 

alta aspiração espiritual de união com o divino (ROSAND,1997, p. 52). 

O autor esclarece ainda que não é preciso atribuir a Ticiano nenhum engajamento profundo 

com a doutrina neoplatônica para reconhecer o quanto o pintor soube aproveitar o potencial 

hermenêutico deste sistema. Para Rosand (1997), sua longa série de variações sobre a 

iconografia da Vênus deitada, inventada por Giorgione, pode ser interpretada como um 

reconhecimento deste potencial. Entre os extremos da deusa “vulgar” e da deusa “celeste”, se 

estende o que Rosand chamou de “arena de interpretação”, “[...] um espaço hermenêutico 

cujas fronteiras são definidas por complexas coordenadas – histórica, cultural, crítica e 

fenomenológica – um espaço preenchido por possibilidades de significado latentes.” 

(ROSAND, 1997, p. 52).Dessa forma, na opinião deste autor, pode-se entender como a Vênus 

de Urbino funciona no interior desta “arena”; como dela depende e explora seu potencial. “A 

pintura opera em uma escala de valores ambígua e, desta ambivalência, deriva a riqueza 

da experiência” (ROSAND, 1997, p. 54). 

De acordo com Flavio Caroli e Stefano Zuffi (1990), este quadro marca o retorno de Ticiano à 

pintura de temas eróticos, e é o protótipo de uma longa série de figuras femininas reclinadas, 

copiadas e estudadas por inúmeros pintores depois de Ticiano, embora reconheçam sua 

origem na Vênus Adormecida de Giorgione, finalizada pelo próprio Ticiano, quase trinta anos 

antes de pintar a Vênus de Urbino. A Vênus de Urbino é, ao contrário, desperta e plena de 

vivacidade e para Caroli e Zuffi,  

[...] nada neste quadro nos convida à uma pura e platônica contemplação da beleza. 

Ao contrário, inúmeros detalhes nos remetem à realidade quotidiana: o pequeno 

cachorro que dorme enrolado e indiferente sobre o leito da amante,as decorações 

graúdas das grandes almofadas vermelhas sobre as quais se encontra a linda garota, 

o murmúrio inconsciente de duas criadas que remexem os baús (CAROLI; ZUFFI, 

1990, p. 150).   
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Os autores defendem que com a Vênus de Urbino, Ticiano inventa um gênero novo e 

acrescentam que:  

[...] pela primeira vez na história da arte italiana, um nu feminino é apresentado de 

forma direta, sem os véus metafóricos de uma significação simbólica ou literária: 

alegoria, mitologia, filosofia são deixadas do lado de fora da janela que clareia uma 

dama despida e faz brilhar a pérola pendurada no lóbulo carnoso de sua adorável 

orelha (CAROLI; ZUFFI, 1990, p. 150). 

Comentando a relação de Ticiano com o antigo, Saxl (1989) diz que na Vênus de Urbino o 

artista estabeleceu uma nova relação entre a Antiguidade e seu próprio mundo, atingindo um 

resultado (e um efeito pictórico) muito diferente do que tinha sido alcançado anteriormente – 

e em pouquíssimo tempo – uma mudança já muito evidente em relação às mitologias de 

Alfonso d’Este, por exemplo.  

Qualquer um que veja o quadro em sua essência perceberá o parentesco com a 

criação de Giorgione. O fato de encontrarmos aqui o mesmo gesto da Vênus Pudica, 

que não parece ter existido na arte clássica, é suficiente para provar isto. Mas esta 

semelhança mostra progresso, se é que se pode dizer isto, na direção a que se dirige. 

O tema da Vênus Adormecida foi transformado no da Vênus desperta. Ainda a 

vemos deitada tranquilamente em seu leito, enquanto, ao fundo, mulheres estão, 

aparentemente, reclinadas a retirar vestidos de seus baús. Não há nenhum cupido, 

apenas um cachorrinho deitado, comodamente sobre o leito. Neste ambiente 

tranquilo, os olhos azuis da Vênus voltam-se, calmamente, para o observador. A 

mão direita, segurando as rosas com um toque suave, apenas para impedir que 

caiam, indica o caráter silencioso e pensativo que toma conta do quadro (SAXL, 

1989, p. 153). 

Sobre a construção do espaço pictórico, Goffen credita que Ticiano unifica o espaço da 

pintura principalmente pela “atmosfera palpável”, despertando os sentidos pelo prazer da 

visão da cena em si mesma. “O estilo pictórico de Ticiano seduz o olho tão irresistivelmente 

quanto o olhar direto da sua bela heroína” (GOFFEN, 1997, p. 9). Cole (1999) menciona a 

mudança do ambiente natural de Giorgione para o suntuoso aposento de um palácio 

renascentista. Agora situada em um ambiente contemporâneo, a mulher está reclinada sobre 

os travesseiros de uma cama desfeita: 

Envolvida por uma atmosfera de luxo e construída com um incrível senso de 

realismo, Vênus,e sua cabeleira castanha e brilhante que desce em direção aos 

ombros e cai sobre o abdômen ligeiramente arredondado, continua a encarar seu 

observador, enfeitiçado por sua materialidade e sensualidade (COLE, 1999, p. 116).    

Cole (1999) defende que o foco da pintura é a nudez da Vênus, que contraposta ao escuro do 

veludo verde da cortina e da parede com os adamascados, destaca-se em primeiro plano e 

constitui um marco do erotismo na arte ocidental; e Saxl escreveu que a Vênus de Ticiano foi 

despojada de tudo o que remete a uma Vênus, nela, a beleza escultural clássica, foi “vencida 

pela realidade”.  
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Giorgione havia pintado a deusa sagrada como um belo mármore que, por 

casualidade, estava situado em uma paisagem moderna. A deusa conservou sua 

beleza intangível. Na obra de Ticiano, a atitude da deusa de mármore é conservada, 

mas é uma encantadora jovem moderna a que a assume no ambiente de seu levantar 

cotidiano. É impossível imaginar nada mais afastado dos ideais do Cardeal Bembo e 

de todos os pedantes de sua época (SAXL, 1989, p. 153).  

“O que Ticiano criou em sua Vênus está mais para uma expressão do que, naquela época, se 

chamava natureza real, quer dizer, realismo elevado pelos ideais da antiguidade”(SAXL, 

1989, p. 153 – negritos meus).   
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6 Análises e Considerações Finais 

Nas análises a seguir, os conceitos artísticos ou as características físicas relacionadas às 

definições de beleza presentes nos textos selecionados foram isolados e contrapostos aos 

estudos mais tradicionais das pinturas.  

Em seguida buscou-se demonstrar a correlação entre os tratados e as características 

observáveis nas imagens, principalmente as que não apareceram nem nos textos, nem nas 

ilustrações consideradas “referências” para o desenvolvimento da iconografia. 

Foram consideradas as relações: entre as definições presentes no Comentário sobre o 

Banquete, de Marsilio Ficino, e a figuração da Vênus no Nascimento de Vênus, de Botticelli; 

entre as presentes nos Assolanos, de Pietro Bembo, e a figuração da Vênus Adormecida, de 

Giorgione; e entre os conceitos e descrições de Pietro Bembo e Baldassar Castiglione, no 

Livro do Cortesão, (matizadas por ideias de Agostino Nifo e Pietro Aretino) e a Vênus de 

Urbino, de Ticiano. 

 

6.1 Análise da figuração da Vênus do Nascimento de Vênus de Botticelli com ênfase em 

trechos do Comentário sobre o Banquete, de Marsilio Ficino. 

As Vênus de Botticelli estão inseridas no contexto neoplatônico florentino, que deu novo 

impulso à imagem da Vênus durante o Renascimento, revestindo-a com novos significados 

(CHASTEL, 2014). No Nascimento de Vênus tema, interpretação e expressão visual alinham-

se, sob esta chave.  

Do ponto de vista formal, a pose da Vênus Capitolina, que passaria a ser o “modelo da Vênus 

Pudica”, estava, na opinião de Clark (1984), na base da representação de Botticelli, uma vez 

que várias das alterações apresentadas pela Capitolina, quando comparada àde Cnido, de 

Praxíteles, são também observáveis na Vênus de Botticelli. O autor explica a alteração entre 

os dois modelos: 

[...] O peso foi transferido de uma perna [a direita, na Cnidia], para a outra [a 

esquerda, na Capitolína], mas está distribuído mais igualmente, de forma que os 

eixos do corpo parecem quase paralelos [...] outra mudança: o braço do lado ‘livre’, 

ao invés de segurando um tecido drapeado, está dobrado sobre o corpo, logo abaixo 

dos seios. Todas estas mudanças foram pensadas para promover compactação e 

estabilidade. Não há nenhum ponto na composição, um plano ou um contorno, em 

que o olhar [do observador] vague sem direcionamento [...]. A cabeça, o braço 

esquerdo, e a perna de sustentação formam uma linha tão firme quanto o eixo de um 
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templo. [...] esta pose ficou conhecida na história como a da “Vênus pudica”, a 

Vênus da modéstia... (CLARK, 1984, p. 85-86 – acréscimos meus). 

Embora a Vênus de Botticelli esteja com a cabeça posicionada de frente (diferente da das 

Vênus pudicas, que estão de perfil, e cujas linhas dos narizes indicam os ombros, logo 

abaixo), a acentuada inclinação do pescoço da Vênus florentina mantém esta sensação de 

“direcionamento do olhar” por meio de uma linha sinuosa que parte da sobrancelha do olho 

direito da pintura (lado esquerdo do observador), e segue pela linha do braço esquerdo, até o 

púbis coberto pelos cabelos com a mão esquerda,a qual conduz à linha entre as pernas que 

chega à área dos pés. O pé direito da pintura, ligeiramente aberto pela falta de apoio do 

contraposto, dá continuidade à condução do olhar pela forma da concha que, pela sua 

curvatura e pelo desenho das nervuras, sugere um movimento ascendente o qual, ao 

atingirnovamente o topo da cabeça “recomeça”, estabelecendo um efeito de continuidade 

cíclica.  

As estátuas antigas que seguem o modelo da Vênus Pudica, apesar da pose, da harmonia entre 

as partes e da proporção entre os membros que demonstram, não remetemàs mesmas 

impressões de transcendência, moderação e temperança, imediatamente apreensíveis pela 

imagem criada por Botticelli (Figura 22). 

 

Figura 22 – Vênus Capitolina - variação do modelo da Vênus Pudica e detalhe do Nascimento de Vênus, de 
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Botticelli.  

No Comentário, Ficino sintetizou as três filosofias sobre o amor que convergiam em 

Florença, no Século XV: a filosofia platônica do Amor; uma corrente ligada à noção do amor 

cortês e uma corrente vinculada ao conceito cristão do amor (JAYNE, 1944; PANOFSKY, 

1972a). A síntese de referências que Ficino realizou, com cunho filosófico e cosmológico em 

seu Comentário sobre o Banquete já havia sido empreendida antes, na poesia, por Dante e 

Petrarca. A Ficino coube uma sistematização, e uma ligação com a síntese entre platonismo e 

cristianismo que, desde o início, caracterizou sua filosofia. Um repertório textual consistente 

ao qual faltava uma expressão visual equivalente.  

Parte deste repertório iconográfico surge, na opinião de Chastel (2012), com as descrições dos 

relevos dos portões da Vênus, nasStanze per la Giostra, de Poliziano, que incorpora detalhes 

das descrições dos cantos de Homero à Afrodite. Somado a isto, quando conceituou o “Amor 

como um desejo de beleza” e definiu esta beleza com termos relacionados a conceitos 

artísticos, Ficino terminou por, indiretamente, estabelecer “critérios” para sua representação. 

A verdadeira beleza, para ele, é incorpórea, e sua expressão visual visa remeter ao conceito 

original, o qual é apreensível apenas por meio da razão (JAYNE, 1944).Ficino deu grande 

ênfase à expressão por imagens, acreditando em sua aptidão para transmitir e fixar na 

memória conceitos abstratos. Transformou a mitologia em chave de alegorias morais e 

revestiu a ideia da beleza com um caráter supraceleste, fundamental para sua filosofia do 

amor (CHASTEL, 2012). Às Vênus couberam a representação da beleza, em seus aspectos 

celeste e terrestre, e de princípios abstratos como Humanitas.  

No meio dos Medici, onde Botticelli trabalha e para quem, quase certamente, pintou o 

Nascimento de Vênus, há preferência por uma representação da beleza mais alinhada com as 

concepções metafísicas de Ficino, sobretudo nas pinturas mitológicas que, para vários autores, 

referem-se a conteúdos presentes em textos e cartas do filósofo, cujas traduções e comentários 

dos textos platônicos tiveram o financiamento dos Medici. Neste círculo de eruditos, a 

mitologia foi revestida por novos valores e incorporada à filosofia e à literatura moral da 

época; e os atributos divinos da Vênus foram restituídos, convertendo-a de objeto de desejo 

físico, a um padrão de excelência espiritual (CLARK, 1984). Entre as associações que 

permitiram à Vênus o resgate de sua interpretação pejorativa estava a definição de Ficino de 

Vênus-Humanitas, um conceito que englobava o amor, a caridade, a liberalidade, a gentileza, 
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a modéstia, o encanto e o esplendor. Para Ficino, este princípio moral era o mais adequado 

para conduzir um jovem às esferas superiores. 

A existência das duas Vênus, defendida pelo filósofo, e a clara diferenciação entre ambas 

deixa claro também qual Vênus Botticelli tinha em mente, quando elaborou sua 

representação. Ficino insiste, a todo instante no Comentário, sobre o aspecto imaterial, 

espiritual e supraceleste da verdadeira beleza.  

Botticelli elabora uma Vênus na qual vários traços da filosofia sobre o amor e o papel da 

beleza, conforme Ficino, são muito evidentes, sobretudono que se refere aos “detalhes” e às 

especificidades da caracterização da deusa, segundo constam nos textos que serviram de 

referência para a elaboração da figuração, e sobre os quais há um consenso em torno da 

Giostra, de Poliziano, e indiretamente, dos Hinos Homéricos à Afrodite, em especial o de nº 6 

(CHASTEL, 2012). Com relação aos elementos visíveis na imagem de Botticelli, aGiostra 

menciona na rima n º99: “Uma donzela com rosto não humano [...] Sobre uma concha guiada 

pelos ventos” (POLIZIANO, Stanze per la Giostra, apud WARBURG, 2013, p. 7). A rima de 

nº 100 fala do vento encrespando-lhe os cabelos e a 101 descreve a Vênus segurando os 

cabelos com a mão esquerda e cobrindo o seio com a direita. Mais adiante, faz referência a 

um semblante alegre e singular(POLIZIANO, Stanze per la Giostra, apud WARBURG, 2013, 

p. 7).No Canto Homérico, aparecem menções à castidade, à formosura; a um “pescoço 

encantador” e a um “seio alvejante” (HOMERO, à Afrodite, apud WARBURG, 2013, p.8) 

Apesar de identificáveis na imagem, estas descrições não são suficientes para explicar a forma 

como estas características foram representadas. É aí que o Comentário de Ficino parece 

contribuir com a elaboração.  

A viabilidade do estudo da figuração da Vênus a partir das definições de beleza contidas no 

Comentário sobre o Banquete é corroborada por citações como as de Edgar Wind, que inicia 

sua análise do Nascimento de Vênus dizendo que nela Botticelli “[...] reafirma esta mesma 

filosofia [do amor, de Ficino]”(WIND, 1972, p. 136, acréscimos meus) e de Kenneth Clark 

que retomou, em sua análise, a distinção feita por Platão, no Banquete, sobre as duas Vênus [a 

celeste e a natural], defendendo que esta tornou-se um axioma das filosofias medieval e 

Renascentista e “Consistiu a justificativa do nu feminino. [...]” (CLARK, 1984, p. 71). Soma-

se a isto o fato de várias das análises citadas neste trabalho apresentarem pontos em comum 

com trechos do texto de Ficino,tanto no que diz respeito à representação da beleza, 

propriamente dita, quanto no que diz respeito às relações destas definições com os “tipos de 
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beleza” que existem, assim como suas funções, simbologias e significados. Para Gombrich 

(1986), a complementaridade entre as análises já mencionadas, e a ocorrência do tema em 

outras obras do mesmo artista são um sinal de coerência na análise e de possível relação com 

o círculo e com as ideias onde foram geradas, além de uma indicação de certa plausibilidade, 

mesmo na ausência de provas documentais.  

É preciso contrastar, em outros casos, a solução [interpretação] encontrada para um. 

Quanto maior o número de “mensagens” que adquirirem sentido à luz de uma 

determinada solução, menor o perigo de que se trate de mera coincidência fortuita 

(GOMBRICH, 1986, p. 104).  

Para Ficino, o superior estava associado ao luminoso e à transcendência, em resposta a uma 

tendência essencial do espírito humano a um movimento ascensional. De acordo com Chastel, 

partindo de suas premissas é possível chegar a um agrupamento de qualidades que 

representam valores estéticos puros: Claridade, movimento expressivo e ligação harmônica 

(CHASTEL, 2012). 

A análise a seguir foi feita a partir de trechos do Comentário sobre o Banquete, de Ficino, 

traduzido e comentado por Sears Reynolds Jayne (1944). Todo o texto é permeado por 

menções à luz, à proporção, à moderação e à temperança na representação, a partir de 

diversos enfoques. Outros trechos foram destacados também, por se relacionarem a 

características sublinhadas pelos autores citados nos tópicos anteriores, ao descreverem a 

representação de Botticelli, o que ajuda a corroborar uma possível relação entre o texto de 

Ficino e a iconografia da Vênus na pintura. 

Mais do que apresentar o conjunto de citações sobre as definições da beleza, na mesma ordem 

em que aparecem no texto, pretende-se identificar as definições que mais fazem referências a 

conceitos artísticos e observar, na sequência, o quanto estes conceitos foram destacados pelos 

autores das análises precedentes, e o quanto se encontram, de fato, visíveis na imagem.  

Em seu texto, Ficino relaciona a características formais como disposição, proporção e 

harmonia, – valores – como temperança, moderação e equilíbrio –, o que sugere que, pelo uso 

destes recursos, conformeesta modulação, seja possível aproximar a expressão visual 

resultante dos valores superiores da beleza que ele defende (FICINO, 1944).  

 

A menção à luz, à infusão de um esplendor divino na matéria também é frequente, e será 

detalhada mais adiante. Sobre este esplendor, que teria uma origem superior e que concederia 
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à beleza esse aspecto luminoso que a definiria como uma beleza “inteligível” apta a ser 

apreendida e fruída pela razão e não pelos sentidos, Chastel explicou: 

É mais difícil conceber o que acontece no nível superior, no nível daquilo que Ficino 

chama de espírito evangélico, o reino de Mens, que está acima de ratio. Daí, 

portanto, é que vem o fulgor decisivo da beleza. Para Ficino, a beleza só existe 

neste nível. Nele é que reside “a beleza da luz intelectual’ que corresponde à 

‘beleza luminosa do visível’, em oposição à ratio, ‘beleza da alma’, que 

corresponde à beleza harmônica do ouvido”. Em outras palavras o princípio 

matemático da arte precisa ser completado; a analogia com a ‘música’ de que vimos 

o alcance geral, convida a considerar que a harmonia dos números, é uma 

preparação: a satisfação que ela traz para a alma tende apenas a colocar esta 

última em estado de receptividade. A beleza é tornada presente quando, no 

interior desta estrutura, sobrevém uma outra coisa – esse esplendor que Ficino 

nunca analisa, que todos celebram com ele, um esplendor indizível e divino que 

preenche o espírito. (CHASTEL, 2012, p. 373 – negritos meus). 

Apesar de toda a metafísica do conceito, a sensibilidade de Botticelli foi capaz de plasmar 

visualmente esta “beleza luminosa”, fazendo uma menção inequívoca a uma beleza que não 

pertence ao domínio terrestre, que parece não se adequar ao domínio do material e, nem 

mesmo ao cenário onde está inserida, ela parece “pertencer”. Tudo no Nascimento de Vênus 

parece ter sido pensado para transmitir esta impressão, para desafiar todas as noções que 

dizem respeito ao terrestre, ao corpóreo: desde o ângulo e da posição dos pés “apoiados” 

sobre a concha que, “incorretos”, fazem com que a Vênus pareça não depositar peso sobre a 

superfície onde se encontra. A falta de relação com o fundo o qual, na faixa onde a Vênus foi 

posicionada, no terço central do quadro, não apresenta detalhes que remetam à ideia de 

profundidade, apenas alguns grafismos muito estilizados que sugerem a existência das ondas e 

de um movimento mas, ainda assim, definido a partir de signos esquemáticos, que servem 

mais como indícios da ideia de onda, do que como a representação positiva da onda em si: 

“material” e “presente”, também contribui para este efeito geral.  

No Comentário, embora haja menções constantes à beleza, ao que a caracteriza, aos seus 

“tipos” e “ao amor que cada uma desperta”, não há ênfase sobre os atributos físicos desta 

beleza– do ponto de vista de uma expressão “particular”– como vai ocorrer nas representações 

textuais e visuais de Bembo ou de Ticiano, cujos traços têm as características de belezas reais, 

com feições correspondentes a algum rosto conhecido. O vínculo da “harmonia das 

proporções e das cores e linhas” não se faz com um “belo rosto; um lábio com um formato 

específico; ou com as maçãs do rosto com uma coloração particular; mas sim com conceitos 

como “luminoso”, “moderado”, agradável, equilibrado e etc. E ao retratar esta beleza mais 

“conceitual, mais universal”, que cumpre uma função de “ponte” rumo a um domínio onde se 

pode contemplar uma beleza superior, a Vênus de Botticelli, embora esteja de frente para o 
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observador, não convida ao “esquadrinhamento” de suas feições ou de seus atributos físicos, 

como as venezianas, e não tem característica de “retrato”, de representação literal, mas sim de 

uma beleza tipo, a qual já desfrutava de um vínculo com a ideia de uma“beleza superior”, 

uma vez que foi um rosto usado, frequentemente, por Botticelli, em suas plácidas e 

melancólicas madonas. Uma expressão visual que corresponde à síntese, também prevista e 

autorizada pela filosofia de Ficino, entre o pagão e o cristão.Sobre a beleza, o Capítulo IV do 

Discurso I traz as seguintes definições: 

A Beleza é uma certa graça encontrada, principal e predominantemente na 

harmonia de vários elementos. Esta graça é tripla [...] é encontrada nos objetos 

materiais na harmonia das cores e linhas, assim como no som, na harmonia entre os 

tons (FICINO, 1944, p. 130).   

Sobre a “medida adequada” destes atributos, lê-se um pouco mais adiante, na mesma página: 

Se o amor, em relação ao homem deseja a própria beleza humana, e a beleza de um 

corpo humano consiste em uma certa harmonia; e se esta harmonia é uma espécie de 

temperança, segue que o amor procura apenas aquilo que é temperado, moderado e 

decoroso (FICINO, 1944, p. 130 – negritos meus). 

Complementando esta descrição, o Capítulo VI do Discurso VI, defende que o ajuste das 

partes deve obedecer à sua disposição natural e adequada,explicando que o que garante o 

equilíbrio do conjunto é a adequada proporção das partes, cujas relações em um corpo 

humano descreve, com detalhes, incluindo as distâncias e proporções entre elementos do 

rosto, como os olhos e o nariz, e os lábios, e do corpo; adotando a altura da cabeça como 

medida para as proporções do restante do corpo (FICINO, 1944).Não apresenta nunca, porém, 

correspondências, exemplos e aplicações reais e específicas destes traços em um exemplo 

concreto. 

Ficino defende “[...] a ornamentação como necessária, e a relaciona ao desenho habilidoso de 

linhas, dobras, e do brilho nos olhos, que podem adornar o arranjo e a proporção” (FICINO, 

1944, p. 173), mas a apresenta sempre em termos conceituais, vinculadas a uma expressão 

“universal” do belo. 

O corpo da deusa foi representado por Botticelli, na opinião de vários autores, como um 

mármore antigo e, além de um domínio maior da representação do antigo pela estadia em 

Roma para pintar os afrescos na Capela Sistina, como lembrou Clark (1984), a escolha da 

representação com características “marmóreas” é repleta de significados: a beleza esculpida é 

perene, e o mármore é um material que confere grande durabilidade a uma obra, em outras 

palavras, uma Vênus marmórea remete a um belo eterno e imutável.   
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Sobre a forma do corpo criada pelo artista, Clark destacou a semelhança com a “curva do 

mármore gótico” e enfatizou que a curva seria o elemento mais “musical” das artes visuais. 

Uma síntese que representa os dois sentidos que estariam, de acordo com os platônicos, mais 

aptos a contemplar a verdadeira beleza, a visão e a audição. O autor defendeu que a Vênus de 

Botticelli não é clássica, é gótica, mas não em função de suas proporções alongadas, e sim de 

suas qualidades rítmicas e estruturais:  

[...] todo o corpo dela segue a curva do mármore gótico. [...] Os pés da Vênus nem 

fingem ter um peso a sustentar. Ela não está em pé, está flutuando. Este é o ritmo de 

toda a pintura e, sem comprometer em nada a cena clássica [...].  

[...] 

os ombros dela [...] seguem descendentes, na direção dos braços no mesmo tipo de 

movimento ininterrupto dos cabelos. Cada movimento está relacionado a todos os 

outros por uma linha contínua de graciosidade e Botticelli, como um ótimo 

dançarino, não pode realizar um gesto sem revelar a perfeição harmônica do todo 

[...] fluidez de linhas é o elemento mais musical nas artes visuais, continuamente 

solicitando um certo “andamento”, e isto confere unidade à forma e ao conteúdo da 

Vênus de Botticelli (CLARK, 1984, p. 102). 

Giulio Carlo Argan defendeu que a pintura de Botticelli expressou estes conceitos ao exaltar o 

“[...] andamento rítmico e musical da linha, a qual não visa tornar-se limite ou contorno, 

desenvolvendo a figuração em uma dimensão irredutível a um espaço e tempo concretos” 

(ARGAN, 1989, p. 14).  

Com grande poesia, Herbert Horne transformou a nudez da Vênus de Botticelli em uma 

“vestimenta”, que a recobriu de dignidade, superioridade moral e espiritual, numa clara alusão 

a uma beleza superior, que remete à outra dimensão: “Esta donzela veste sua nudez como um 

hábito cloistral, e surge com uma inefável alegria, que saboreia mais dos círculos do Paraíso, 

do que das alturas do Olimpo” (HORNE, s.d., p. 152). Ao que Didi-Huberman completou, 

identificando na representação de Botticelli “[...] um corpo despido quase mineral [que] nos 

obriga a entendê-lo e interpretá-lo como um corpo despido transcendido, sublimado, perfeito, 

ideal, em resumo, como um nu celestial” (DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 20 – acréscimo meu). 

Em outras definições da beleza apresentadas por Ficino no Comentário há mais elementos a 

partir dos quais estudar e interpretar o belo elaborado por Botticelli. O filósofo definiu a 

beleza de um corpo também como: 

Atividade, vivacidade e uma certa graça reluzindo no corpo devido a infusão de sua 

própria “idea”. Este tipo de luminosidade não é vertida sobre a matéria até que a 

matéria tenha sido cuidadosamente preparada. A preparação de um corpo vivente 

consiste nestas três coisas: disposição, proporção e ornamentação. Disposição diz 

respeito a um intervalo entre as partes; Proporção diz respeito à sua quantidade e 

ornamentação refere-se à cor e às formas (FICINO, 1944, p. 173). 
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Na sequência, enfatizou que são todas preparações incorpóreas. Sobre as características que 

permitem superar a mera expressão física, Ficino comentou:  

 

O arranjo das partes certamente não é uma das partes, porque o arranjo encontra-se 

em todas as partes, mas em nenhuma delas ele se encontra totalmente contido. 

 [...] 

Proporção não é quantidade, mas limite de quantidade; estes limites são superfícies, 

linhas e pontos, que, uma vez que não possuem massa e profundidade, não são 

considerados corpos. A ornamentação também, nós entendemos como uma 

harmonia agradável de luzes, sombras e linhas, mas não na matéria. A partir de tudo 

isso fica claro que a beleza é tão estranha à matéria que nunca concede à matéria, a 

não ser que a matéria tenha sido tratada com as três preparações incorpóreas que 

discutimos. 

[...] 

Mas a base destas é uma combinação temperada de quatro elementos, de forma que 

o corpo seja como o céu, cuja substância é temperada, e não interfere por nenhum 

excesso dos humores, com o trabalho da alma na encarnação. Porque assim, o 

esplendor do céu iluminará, com facilidade um corpo semelhante (análogo) ao 

próprio céu, e aquela forma perfeita do homem que a alma possui aparecerá com 

mais acuidade na matéria quieta e complacente. (FICINO, 1944, p. 174). 

A ideia da alma foi vinculada, por alguns autores antigos com o princípio do movimento. Por 

isso a grande importância, não apenas da representação do movimento por parte dos artistas 

renascentistas, mas da representação do movimento “correto”, condizente com um estado 

harmônico e equilibrado, uma vez que os “movimentos do corpo” representados eram 

interpretados como indícios da qualidade dos “movimentos internos” dos movimentos da 

alma, no sentido dos “afetos”. Alberti recomendou a representação do movimento como 

recurso persuasivo, que colaborava para despertar o interesse do espectador, enfatizando a 

necessidade de adequação: estes deveriam ser “[...] airosos nas moças, firme nos homens, 

cansados nos anciãos” (KOSSOVITCH, 2014, p. 61), Kossovitch explicou que: 

Além dos movimentos dos seres animados [...], o dos seres inanimados detêm 

Alberti, pois estes participam nas cenas: na figura humana, os cabelos e panos 

movem-se dignamente e, não sendo admitido o inverossímil na figuração, de tal 

movimento representa-se a causa, vento, que, suplementarmente, desnuda as partes 

dos corpos. O vento está assim figurado no Nascimento de Vênus (KOSSOVITCH, 

2014, p. 61-62 – acréscimos do autor). 

No texto original lê-se: “Por isso é importante que os pintores conheçam muito bem os 

movimentos do corpo; poderão aprendê-los pela observação da natureza, embora não seja 

fácil imitar os muitos movimentos da alma” (ALBERTI, 2014, p. 115), mais adiante 

recomenda “Nós, pintores, no entanto, que queremos mostrar os movimentos da alma por 

meio dos movimentos dos membros, só nos referimos àqueles que ocorrem mudando de 
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lugar”(ALBERTI, 2014, p. 116) e menciona deslocamentos em sete direções para cima, para 

baixo, para os lados etc. Sobre os movimentos dos cabelos, e a necessidade de mostrar a 

origem do movimento, Alberti escreveu, em um trecho que evidencia que Botticelli seguiu à 

risca suas recomendações:  

É particularmente agradável ver nos cabelos aqueles sete movimentos de que já 

falei: enrolam-se em espiral como se quisessem dar nó, ondulam no ar semelhantes a 

chamas; parte se entrelaça com os outros como serpente, parte cresce aqui, parte ali. 

[...] Mas como tenho frequentemente lembrado, estes movimentos devem ser 

moderados e suaves, expondo à vista do espectador mais a graça do que a admiração 

do trabalho. Como queremos dar aos panos seus movimentos e sendo eles por 

natureza pesados e caindo por terra, será bom colocar na pintura a face do vento 

Zéfiro ou Austro soprando por entre nuvens, para que os panos se agitem. Então se 

verá com que graça os corpos, naquelas partes em que forem atingidos pelo vento, 

exibirão nas partes convenientes o nu sob os panos; por outro lado, os panos 

projetados pelo vento, voarão graciosamente pelos ares. (ALBERTI, 2014, p. 119-

120). 

A construção da figura da Vênus como uma beleza não material e superior,que causa uma 

impressão contínua de movimento ascendente,que estaria relacionada a estes movimentos da 

alma e a este fluxo com os “domínios superiores”, já foi apontada na imagem.  

O capítulo III do Discurso II, o Comentário aborda uma analogia que endossa essa forma de 

representação, principalmente no sentido da geração perpétua, associada à natureza e à 

Vênus–como metáfora desta habilidade geradora. “A natureza também é um círculo móvel 

[...] quando dizemos Natureza, queremos dizer poder gerador da alma [...] esta faculdade de 

procriação é chamada de móvel porque executa seu trabalho no espaço e no tempo” (FICINO, 

1944, p. 137 – negritos meus). 

A noção de resplandescência e de infusão de um influxo luminoso (associado à ideia de um 

elemento superior e mais sutil que conferiria uma “vivacidade”) especial também é muito 

abordada no Comentário, como parte fundamental desta “beleza supraceleste”, uma vez que o 

elemento luminoso é associado a aspectos metafísicos e a traços morais. 

[...] a beleza é um certo esplendor, atraindo a alma humana para si mesma. 

Certamente a beleza corpórea não é nada mais que o esplendor no ornamento das 

cores e das linhas. Beleza da alma é esplendor em uma harmonia de conhecimento e 

moral. Aquela resplandescência do corpo, nem os ouvidos, nem o sentido do olfato 

nem o paladar, ou o toque percebem, apenas os olhos. Se apenas o olho reconhece, 

somente ele aprecia a beleza corpórea (FICINO, 1944, p. 146). 

Chastel explica que na Filosofia de Ficino,  

[...] a luz não é apenas o que cria a beleza no mundo, mas também o que permite sua 

contemplação; princípio da manifestação de Deus ‘no universo que se destaca D’ele, 

e está, também, na alma que o reflete’ [...] A vista é para o espírito, o símbolo 
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mesmo do ato divino, como o Sol, no espetáculo do Universo (CHASTEL, 2014, p. 

2). 

No capítulo V do Discurso II, Ficino completa a definição de beleza dizendo que “A beleza é 

um tipo de força ou luz brilhando d’Ele para tudo, primeiramente pela Mente Angélica, em 

seguida pela Alma do Mundo e o restante das almas, em terceiro pela Natureza e em quarto 

pela matéria corpórea” (FICINO, 1944, p. 140). 

Sobre a relação entre luz e sombra, Chastel elaborou uma interpretação simbólica do sfumato 

na qual contrapôs a solução de da Vinci ao pensamento de Botticelli e dos humanistas 

explicando que:  

[No] sfumato [...] ‘A sombra deriva de dois elementos muito distintos: um é 

corporal, o outro espiritual: o corporal é a opacidade do corpo obscuro, o espiritual é 

a luz. [...] Essa solução pessoal em favor do invólucro escuro ia contra o 

‘idealismo’ de pintores como Botticelli, que era também o dos humanistas: 

segundo Ficino, a luz ordena,sem resíduo possível o mundo inteiro das 

aparências, e a beleza reside na eliminação de todo o aspecto corporal 

(CHASTEL, 2012, p. 418 – itálicos e negritos meus). 

Outro ponto em que Botticelli mostra-se totalmente alinhado com a filosofia de Ficino em sua 

representação da Vênus. Sua figuração sobre um gesso à base de alabastro, usando uma 

têmpera magra, e cores frias fizeram com que a Vênus parecesse resplandecer, emanando uma 

luminosidade difusa. Um efeito potencializado pelo modelado sutil que definiu a 

silhueta,revelando as formas sem criar uma sombra que remetesse à ideia de um corpo denso, 

o que reforçou a impressão de um ser feito por matéria etérea. 

Há também a sensação de leveza, já mencionada, criada pela ondulação dos cabelos e 

reforçada pela impressão de movimento contínuo e ascendente, que parte das nervuras da 

concha e segue pelo contorno do corpo vertical, sugerindo um fluxo permanente entre o 

material e o superior. A paleta suave, o aspecto escultórico, a pose contida, e o olhar sereno e 

melancólico, evocam um ideal de contemplação e transcendência, uma beleza que, embora 

atraente, convide a ir além e a vislumbrar domínios superiores. 

A Mente Angélica é um dos estágios da Cosmogonia de Ficino e ele relaciona a Vênus a uma 

de suas facetas, assim como a uma das faceta da Alma do Mundo– outro estágio da sua 

“cosmogonia”. Esta concepção da Vênus como Mente Angélica que “[...] abriga a Glória de 

Deus em si mesma e a transmite para a segunda Vênus” está de acordo com o raciocínio 

exposto por Gombrich (1986) que remete à ideia implícita no mito,  

[...] do potencial de fecundidade de todas as coisas latentes em seu princípio 

original. Este se impregna deste “espírito divino” e o implanta primeiramente em 
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seu interior, depois do que o verte na alma e na matéria, que se chama mar, por 

causa do movimento, tempo e do humor da geração. Ao passo que a alma tenha 

sido fertilizada dessa forma, cria a beleza em seu interior [...]. A esta conversão 

em Beleza e a seu nascimento na alma chamamos Vênus (GOMBRICH, 1986, p. 

122, negritos meus). 

Gombrich (1986) relaciona, tipologicamente, a pintura à representação no Batismo de Cristo, 

e defende que o empréstimo do arranjo compositivo é adequado por ser “uma cena muito 

relacionada com a manifestação do Espírito Santo” (GOMBRICH, 1986, p. 122). Argan 

também faz referência ao empréstimo da tipologia do “Batismo” e acrescenta que “[...] 

também aqui a Vênus é a Vênus Humanitas, de Ficino e, consequentemente, a ideia de seu 

nascimento das águas pode, facilmente ser relacionada à ideia do renascimento da alma na 

água do batismo” (ARGAN, 1989, p. 94). A coincidência tipológica evidencia, na opinião de 

Argan, que a figuração quer ter um caráter “espiritual” e não “sensual” (ARGAN, 1989). O 

que está de acordo com as ideias de Ficino sobre a beleza, uma vez que suas definições são 

sempre metafísicas e buscam, por meio da expressão visual, remeter aos conceitos originais, 

mais sutis e apreensíveis apenas por meio da razão. Sobre a representação de uma beleza 

celeste, Ficino explica no Discurso II, capítulo IV que: 

Uma vez que o pensamento humano se eleva acima dos sentidos nós, 

invariavelmente, julgamos o divino com base no que parece, para nós, o mais 

elevado/perfeito dos corpos físicos. Na força dos corpos concretos, nós procuramos 

a força de Deus, em sua organização, nós procuramos por Sua sabedoria, e na sua 

funcionalidade, procuramos por Sua bondade (FICINO, 1944, p. 139). 

Sobre a forma como esta beleza divina é identificada por nós e nos afeta, Ficino explica:  

Quando a beleza de um corpo humano encontra nossos olhos pela primeira vez, a 

mente, que é a primeira Vênus em nós, admira e adora o corpo humano como uma 

imagem da beleza divina e, por meio da primeira, é frequentemente conduzida para a 

segunda. A força geradora em nós, que é a segunda Vênus, deseja criar uma outra 

forma como esta.  Assim, existe um amor em cada caso. No primeiro, de contemplar 

a beleza e, no segundo, de propagar isso, ambos são honrados e admiráveis, porque 

cada um está relacionado com a imagem divina (FICINO, 1944, p. 143). 

Além disso, Ficino (1944) lembra que Platão se refere às formas dos corpos como 

relacionadas, por uma espécie de parentesco (analogia), com a alma.  

As formas dos corpos parecem ser as “sombras” das coisas, ao invés das coisas 

mesmas. De fato, assim como a sombra de um corpo não fornece uma imagem clara 

e exata do corpo, também o corpo, ele mesmo, não representa a natureza divina 

verdadeira (FICINO, 1944, p. 140 – aspas do texto original). 

Segundo Argan, em Botticelli,  

[...] a virtude que triunfa sobre a sensualidade é a virtude intelectual; aquele belo 

corpo feminino, que redime ou sublima a sua fisicalidade na diafaneidade da forma e 
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na pureza dos contornos, é quase um desafio, e um desafio intelectual à sensualidade 

(ARGAN, 1989, p. 95). 

Sobre o “decoro” na representação, Alberti faz outra recomendação que Botticelli seguiu na 

construção da sua Vênus, que oculta realmente com os cabelos, a parte do corpo que as Vênus 

Venezianas irão “esconder, ressaltando”: “As partes do corpo feitas à vista e, igualmente, as 

outras que oferecem poucos atrativos devem estar encobertas com panos, folhas ou com as 

mãos. [...] Assim, pois, desejo que em toda história se mantenham a modéstia e a discrição 

[...]” (ALBERTI, 2014, p. 113-114).   

Os elementos mais “humanos” observados por Didi-Huberman na Vênus de Botticelli, não 

visaram torná-la mais “real” e “concreta”, apenas colaboraram para estabelecer uma 

identificação inicial com esta beleza transcendente. Ao corpo da Vênus, que parece ser feito 

de um mármore muito liso frio, “[...] o artista acrescentou uma exuberante cabeleira dourada, 

um verde azulado vitrificado nos olhos, e alguns toques de encarnação nas extremidades do 

corpo, nas bochechas e nos lábios” (DIDI-HUBERMAN, 2005, p.19-20). A harmonia 

cromática construída a partir de tons frios, contribui também para esta impressão 

“desapaixonada”, de uma “beleza sublimada” (DIDI-HUBERMAN, 2005, p. 20) e idealizada.  

 

Figura 23 – Detalhe – Nascimento de Vênus 
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Há, sem dúvida, na representação da Vênus, a impressão de ausência de peso (que sugere 

ausência de materialidade), a qual é reforçada pela sensação de um suave movimento 

contínuo e ascendente (mesmo em um corpo retratado como um relevo marmóreo), que 

indica um fluxo permanente entre o superior e o material.  

Pode-se defender, após esta exposição, que o que se vê na imagem, e a impressão despertada 

por esta beleza – de que ela não é deste mundo, e que tem algo especial nela –aproxima-se 

muito das definições fornecidas por Ficino ao longo do Comentário, especialmente com 

relação a esta construção “formal/conceitual”, que remete a uma ideia superior e abstrata, cuja 

aparência “física” constitui apenas uma referência ouum reflexo.  

 

6.2 Análise da figuração da Vênus Adormecida, de Giorgione, com ênfase em trechos dos 

Assolanos, de Pietro Bembo. 

 

Figura 24 – Detalhe -Vênus Adormecida 

 

A análise da Vênus Adormecida foi feita partir das definições de beleza presentes nos 

Assolanos observadas, primeiramente, em conjunto com as análises precedentes e, 

posteriormente, identificadas diretamente sobre a imagem, a exemplo do que foi feito no 

estudo da Vênus de Botticelli.  

 

Em Veneza, no tempo de Giorgione, surge um novo tipo de público para a pintura, com 

preferência por temas secularesque estimulassem o debatee deleitassem o olhar, inspirando-se 



 

225 
 

em vivências experimentadas sensorialmente (BERENSON, 1894). No início do Quinhentos, 

nos tratados que derivaram do de Ficino, a beleza e o amor são debatidos em perspectivas que 

vão desde as mais carnais, até as mais elevadas (BAYER, 2008a), eo aprimoramento da 

técnica de pintura, possibilitado pela tinta a óleo e pelo emprego do sfumato, somado a um 

melhor conhecimento da anatomia,impulsionou mudanças nos padrões pictóricos de 

representação da beleza feminina(CHASTEL, 2012).  

No texto de Bembo, as definições de beleza se alternam entre algumas bem físicas e outras 

conceituais e abstratas. Nas físicas, há menções sobre o rosto, a cor da pele, o formato dos 

lábios, entre outras, que se aproximam bastante da figuração da Vênus de Giorgione, e não 

aparecem nem na gravura do Sonho de Polífilo (Figura 16), sempre mencionada como uma 

referência iconográfica para a pintura, nem na descrição da gravura que consta no texto de 

Colonna. As descrições mais conceituais, que seguem o modelo de Ficino, e o destaque que o 

ambiente bucólico recebe em todo o texto, parecem colaborar também na construção da 

atmosfera da pintura.  

Na cidade lagunar, a beleza manifestou-se de forma mais original e natural, devido à pouca 

influência clássica, o que permitiu o surgimento de um belo menos dependente dos conceitos 

abstratos e matemáticos, e que poderia ser, diferentemente, apreendido e fruído por todos os 

cinco sentidos. A beleza elaborada por Giorgione também é, assim como a de Botticelli, 

resultado de uma incrível sensibilidade, mas é a expressão de um belo mais concreto, cuja 

recepção já requer outras percepções, além da visual. A apreensão justa da imagem de 

Giorgione exige um pouco daquela consideração dos aspectos táteis, que Ticiano levará a 

níveis muito elevados. Além de integrar o tema clássico aos interesses e preferências dos 

patrícios–como a poesia pastoral–uma relaçãodistinta com o tema mitológico foi estabelecida, 

afastando-o da filosofia e aproximando-o dos manuais de conduta cortês e da “poesia’, que se 

restabeleceu com força, no ambiente veneziano da época. 

A fluidez da linha da Vênus Adormecida, destacada por todos os autores pesquisados, que 

acompanha em uma espécie de “uníssomo” os contornos da natureza que a cerca, além de 

deixar claro o vínculoda figura com seu entorno, remetendoa uma possível interpretação como 

uma Vênus natural, também a associa a um elemento “melódico”.A imagem é cheia de ritmo, 

de variações no “andamento” e de “altos e baixos”; expressão de uma sensibilidade musical 

que também foi característica do pintorque, de acordo com Vasari (2008), “cantava e tocava 

divinamente”, o que teria rendido a ele, inclusive, convites para apresentar-se perante a 
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nobreza e outros círculos restritos. O que em Botticelli os autores reconheceram como uma 

consequência do seu conhecimento da dança, como o uso fluido dos contornos, em Giorgione, 

expressou-se como música, na fluidez harmônica das “massas pictóricas” que se ajustaram 

perfeitamente aos espaços: do corpo da deusa, que ora é associado a uma estátua, pela pose 

clássica e pelo adormecimento que a “isola” do entorno; e ora, a um ser vivente, pela 

representação da pele e das formas “reais” e arredondadas; dos tecidos sob o corpo, que 

embora possam ter sido de Ticiano, colaboram na construção da impressão desta melodiosa 

fluidez, ajudando a configurar uma forma próxima a de um triângulo retângulo, que tem no 

contorno do corpo da Vênus, a sua hipotenusa, uma linha central que divide o quadro ao meio, 

em uma diagonal descendente, que conduz da cabeça dela à terra, fonte da geração na 

natureza que a envolve.  

A Vênus de Giorgione é uma “evocação” de uma beleza à antiga, a partir de um tempo e de 

um local “presentes”, embora sugira os espaços idílicos e bucólicos de “terra firme”, tão 

valorizados na época. Integrando um tema clássico, representado à antiga, a uma paisagem 

moderna, alinha-se ao gosto Veneziano e chama a atenção por uma alteração essencial: se a 

Vênus de Botticelli surge contra um fundo mais “abstrato”, sugerido pela passagem quase 

esquemática – porém contínua e ascendente – do verde do mar ao azul do céu; a Vênus de 

Giorgione encontra-se cercada pela natureza, que constitui seu elemento e ambiente original, 

e conduz o olhar em sentido descendente, da esquerda para a direita, em direção ao solo, à 

fonte de toda a fecundidade. 

Os autores que comentaram a Vênus Adormecida com um pouco mais de 

profundidadeconstruíram suas argumentações a partir de três critérios principais:  

– uma possível inspiração em uma das gravuras que ilustra o Sonho de Polífilo, de Francesco 

Colonna, um romance arqueológico impresso em Veneza em 1499, oito ou nove anos antes da 

criação da pintura;  

– a beleza da figura feminina na pintura, além das inovações na técnica e na abordagem de 

Giorgione, que representa a personagemcom grande naturalismo, em uma paisagem 

“moderna” e não em um “cenário clássico”;  

– a discussão já superada, pela identificação na pintura de resquícios da presença de um 

cupido revelada por raios X, sobre tratar-se ou não de uma Vênus. 
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Muitas das imagens com as Vênus para uso privado foram “pinturas de casamento”, devido à 

associação da Vênus com o casamento nos epitalâmios, e com uma certa “função mágica” 

mencionada por David Rosand (1997), citando o texto de Alberti no Livro da Família, que 

estava de acordo com preceitos médicos da época. Quando não esteve vinculada à ideia da 

pintura de casamento, o tema da Vênus foi inserido em imagens mais carregadas de erotismo, 

inspiradas, sobretudo, das poesias de Ovídio (GINZBURG, 1997).  

Quanto à associação com a filosofianos tratados que circularam em Veneza,esta foi, na maior 

parte, no que diz respeito ao que se vê naVênus Adormecida, uma síntese entre a beleza física 

e a beleza espiritual, a qual se reproduziu não como referência simbólica a valores morais 

superiores, que visavam uma ascensão, mas sim como uma fonte de prazer estético pela 

apreciaçãopura deste belo,havendouma clara intenção de, pelas descrições oferecidas nos 

textos, bem específicas e particulares, permitir a visualização da modelo em todos os seus 

detalhes, inclusive “por baixo das vestes”. Para atenuar a impressão da valorização de um 

belo puramente material, com detalhes físicos,Bemboacrescentou, com menos ênfase, é 

verdade, aspectos morais da “beleza da alma”. Diferente da beleza idealizada na Vênus de 

Botticelli, que é “símbolo”, a beleza da Vênus Adormecida e da Vênus de Urbino são 

“representações positivas do real” (ARGAN, 1989), embora com gradações diferentes de 

realismo e de “idealização” perceptíveis nas imagens.  

Sobre a fonte iconográfica,Saxl (1989) destacou uma gravura do Sonho de Polífilo (Figura 

16), de Francesco Colonna, que mostrava uma ninfa adormecida à beira de uma fonte. O texto 

trazia uma longa descrição da ninfa, que não tem elementos comuns com a beleza 

representada na pintura. Em 1499, Aldo Manúcio publicou o Sonho de Polífilo, no qual se 

destaca um “local ameno” onde existe uma construção de mármore: 

[...] um edifício octogonal [nos diz] com uma fonte notável... [que] mostrava em 

uma de suas frentes uma base de mármore lisa e brilhante...[com] duas colunas 

embutidas frisadas...todo o espaço, incluindo aquele entre as colunas [...] estava 

escavado e vazio e continha uma elegante ninfa esculpida. Esta belíssima ninfa 

estava dormindo comodamente sobre um tecido fino que se amontoava debaixo 

de sua cabeça em forma de nó, fazendo as vezes de uma almofada e uma parte dele 

estava disposto adequadamente de maneira que cobria aquilo que convém que esteja 

oculto. Descansando apoiada sobre seu lado direito, tinha o braço deste lado 

dobrado e apoiava a cabeça com a mão sob a bochecha; o outro braço, livre e 

sem função, pendia sobre a lateral esquerda, a mão aberta descansava sobre a perna 

carnuda...o artífice realizou tão perfeitamente esta notabilíssima estátua, que duvido 

que fosse semelhante à Vênus esculpida por Praxíteles. Mas, pelo que eu pude 

apreciar, duvidava com razão que fosse mais perfeita que esta, simulada pelo cinzel 

de maneira que quase pensei que estava viva e havia se convertido em pedra neste 

lugar. Tinha os lábios ligeiramente abertos para respirar...Da cabeça descendiam 

as tranças soltas caindo sobre o pano posto abaixo e os finíssimos cabelos 

seguiam a forma enrugada e pregueada do tecido recolhido... e o resto do 
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belíssimo corpo era capaz de provocar a qualquer um, ainda que também fosse de 

pedra (COLONNA apud CHECA, 2005, p. 84-85 acréscimos e supressões do autor, 

negritos meus). 

Entre as características apresentadas no trecho do texto acima, observáveis na pintura de 

Giorgione, estão: a pose reclinada – com uma ligeira variação porque o braço não segura a 

cabeça apoiando a mão na bochecha –; o fato da personagem estar adormecida sobre um 

tecido – embora sobre o tecido, haja controvérsias, uma vez que para Zuffi (1991) e Zampetti 

(1968) o tecido foi um acréscimo posterior de Ticiano –; a perna “carnuda” – entenda-se 

mais arredondada e “física”; e o restante do “belíssimo corpo”. Os cabelos da pintura estão 

trançados mas não soltos. Os lábios não estão entreabertos.A gravura, no entanto, não mostra 

as mesmas qualidades. A personagem é desenhada a traço, sem aparente preocupação com 

proporcionalidade ou harmonia entre suas partes, nem mesmo com beleza. A personagem 

parece abatida, com bolsas sob os olhos, não remete à placidez e à contemplação mas, talvez, 

à melancolia. O rosto não apresenta traços belos ou suaves, os cabelos não mostram nenhum 

penteado, estão simplesmente divididos ao meio e soltos, no topo, e em cachos, nas 

pontas.Nenhum dos aspectos da beleza descritos no texto estão expressos na gravura. 

No Livro II dos Assolanos, que é “a favor do amor” e que elogia a beleza das mulheres, o 

interlocutor faz longa descrição, em estilo poético, da beleza “ideal” de uma mulher. Esta 

descrição, porém, é extremamente “sensória”, “concreta”, repleta de metáforas e analogias 

que relacionam às formas sabores e texturas, e para a qual o interlocutor se vale, inclusive, de 

uma das damas presentes como exemplo “real” de algumas das características às quais se 

refere, dizendo, em um determinado momento: “[...] a qual, assim como a vossa, – não é um 

problema que eu, ao pensar sobre as belas damas, tire o exemplo desta e de outras partes suas 

[...].” (BEMBO, 1966, p. 52), referindo-se ao formato da cabeça e ao penteado de uma delas. 

O trecho abaixo, extraído do Capítulo XXII, apresenta características desta “beleza ideal”, 

principalmente físicas, que podem ter observadas na imagem: a “fronte serena”, os “cílios 

escuros e lisos”; os lábios pequenos, bem marcados “como dois rubis” (aquele formato de 

losango, pontudo) e vermelhos; as bochechas rosadas como “as rosas da manhã”; os seios 

pequenos, arredondados e firmes, de cor alvíssima, além do penteado, da cor dos cabelos etc. 

Ele a observa fixamente [...] discorrendo por todas as suas formas, com o vagar 

conhecido somente por quem ama. Ora observa a bela trança, mais semelhante a 

ouro que a outra coisa a qual, assim como a vossa, – não é um problema que eu, ao 

pensar sobre as belas damas, tire o exemplo desta e de outras partes suas –, a qual 

digo, o suave arredondado da cabeça, das raízes igualmente partidas e no alto 

da cabeça marcado por um risco reto. A parte posterior é enrolada em várias 

voltas, mas na frente, caída sobre as têmporas, de lá e de cá, em duas mechas caídas, 
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descendo, suavemente onduladas, pelas faces, movimentando-se a cada sopro de 

brisa, [...] milagre de puro âmbar palpitante em uma fresca camada de neve. Ora 

avista a serena fronte, [...] que dá sinais de assegurada virtude e os cílios de 

ébanolisos [...], sob os quais brilham dois olhos negros e grandes, repletos de 

seriedade, misturado a uma doçura natural, cintilantes como duas estrelas em 

movimentos inquietos e graciosos [...]. Vê, em seguida, estas bochechas macias, 

sua suavidade e alvura assemelhando-se notadamente àquela do leite, quando 

não, às vezes competem com o colorido frescor das rosas da manhã. Nem deixam 

ver a [...] pequena boca, contida em um pequeno espaço, como dois pequenos 

rubis, vivos e doces, com força para reascender o desejo de beijá-los em qualquer 

um, por [mais] frio e indiferente que fosse. Além disso, louvando e elogiando aquela 

parte do seio branquíssimo, que é evidente aos olhos, e a outra, que está 

recoberta destaca [se] mais ainda. Olhando e avaliando com olhar agudo: graças à 

vestimenta cortês, que, não impede aos que a olham perceber a beleza dos doces 

seios, resistentes ao tecido macio, eles [...] atestam sua boa forma, apesar do 

hábito de escondê-los. Estas últimas palavras atraíram os olhos dos alegres amigos 

para o peito de Sabinetta, o qual, parecia que Gismondo, mais que os demais, havia 

se posto a pincelar de uma forma aventureira; a irriquieta menina, assim como 

aquela que, como era muito jovem e, devido ao calor da estação, estava vestida com 

um tecido simples e finíssimo e, por este motivo, [...] as formas de dois peitinhos 

redondos, firmes e “indóceis” deixava transparecer através da maleável veste 

(BEMBO, 1966,p. 52-53 - negritos e acréscimos  meus). 

 

 

Figura 25 – Detalhe -Vênus Adormecida 

 

Ainda sobre o que se lê no texto, com relação aos cabelos, o trecho cita tranças e mechas 

soltas, e Bembo fala da “cor do ouro”. É possível especular que este “desvio” tenha sido 

motivado por duas razões principais: os cabelos escuros contrastam ainda mais com a pele 

branca–em uma das citações, o próprio Bembo fala, mais adianteem: “[...] milagre de puro 

âmbar palpitante em uma fresca camada de neve [...]”, referindo-se às mechas soltas de 
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cabelosescuros que caem sobre a pele branca (BEMBO, 1966,p. 52); e a continuidade das 

linhas entre o fundo e a figura feminina, muito destacada entre os autores selecionados. Os 

cabelos castanhos sugerem esta continuidade do monte atrás da cabeça da Vênus, muito mais 

do que um tom dourado o faria. A continuidade (a unidade e a integração) entre figuras 

humanas e a natureza foi uma inovação e uma preocupação constante de Giorgione 

(VENTURI,1960). A semelhança de tom estabelece uma “leitura da imagem” de cima para 

baixo, da esquerda para a direita. A linha descendente, que conduz à paisagem remente ao 

domínio terreno, como já mencionado, à ideia de geração, reforçada pela posição da mão – 

que mais destaca do que esconde a região do púbis –, totalmente diferente da ênfase circular, 

vertical e ascendente observada na Vênus de Botticelli, que conduzia à um domínio superior.  

Mais adiante, na continuação do mesmo tema (da beleza ideal da mulher) e de sua descrição, 

o interlocutor de Bembo menciona as vantagens de, ao imaginá-la, usar todos os sentidos 

disponíveis, para que sua “imagem mental” seja a mais completa possível, a ponto de fazer 

com que ele sinta estar, de fato – mesmo que apenas em pensamento–, “na presença da 

amada”, tamanha a “materialidade” desta imagem que ele “pinta em sua mente”. No capítulo 

XXVII do Livro II, lê-se: 

Quão prazeroso é acreditar que seja de um gentil amante o pensamento que vai ao 

encontro de sua dama e a vê, mesmo que ela esteja longe, uma a uma, por todas as 

suas belas partes passando? Quão [prazeroso] depois, em sua vestimenta reentrando, 

considerar a doçura, a delicadeza, a graciosidade, a razão, a virtude, o espírito e suas 

belas partes? Ô Amor, benditas sejam as tuas mãos sempre comigo, com as 

quais tantas coisas me pintou na alma, tantos escritos, tantos sinais da minha 

doce dama que eu [numa] grande tela carrego comigo e a cada hora, infinitos 

retratos seus [dela] ao invés de apenas um rosto, e num livro [um registro] 

inspirado leio e releio, repleto de suas palavras, da sua entonação e da sua voz. 

E mil outras formas mais vagas reconheço dela [...]. Sempre que revejo tão doces 

[...], tão caras (formas vagas da dama), não pequena parte daquela doçura animada 

sinto pelo pensamento, que eu já me sentia atuando [...] na presença delas (BEMBO, 

1966, p. 57 – negritos e acréscimos meus). 

Esta beleza imaginada e associada a uma representação “pintada na alma” faz referência 

direta à teoria da arte da época, numa alusão à criação do belo a partir de partes do real vistas, 

conhecidas, e avaliadas como as mais belas, além de remeter também a uma noção técnica, de 

referência a uma “maestria” na representação, ao creditar esta “pintura da imagem na alma” a 

um deus, o Amor.      

No Livro III, a beleza é considerada sob o ponto de vista da filosofia neoplatônica, conforme 

expressa por Ficino no Comentário sobre o Banquete. A beleza é então, definida a partir de 

termos conceituais, racionais e abstratos. O autor faz questão de ressaltar que o “bom amor” 
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deseja apenas a beleza, mas a “[...] beleza verdadeira, que não é humana e mortal, a qual pode 

vir a faltar, mas sim divina e imortal” (BEMBO, 1966, p. 83). E esta “beleza verdadeira”, 

assim como em Ficino, é definida como harmonia entre as partes, quando física, e harmonia 

entre as virtudes, quando espiritual.  

[...] nada mais é o bom amor que o desejo de beleza. [...] beleza [...] não é outra 

coisa que uma graça, que as proporções, nascidas das convenções e da 

harmonia nas partes [...]por isso que assim como é belo aquele corpo, cujos 

membros têm proporção entre eles, assim [também] é bela aquela alma cujas 

virtudes encontram-se em harmonia. 

[...] 

É portanto, o bom amor o desejo de [uma]beleza tal que tu a vês na alma e 

também no corpo, e em direção dela, como a seu verdadeiro objeto, estende e bate 

suas asas para andar: em cujo voo, há duas janelas: uma que o envia àquela da alma, 

e esta é a audição. A outra, que à do corpo envia, e esta é a da visão. Por isso que, 

assim como pelas as formas, que aos olhos se manifestam, conhecemos quanta é a 

beleza do corpo, também pelas as vozes, que os ouvidos recebem, compreendemos 

quanta seja aquela [beleza] da alma (BEMBO, 1966, p. 70-71– negritos e 

acréscimos meus). 

Na sequência, o texto menciona que a mesma natureza que nos deu os olhos e os ouvidos – e 

os sentidos da visão e da audição–, nos deu o pensamento, que nos permite, na ausência dos 

estímulos físicos, desfrutar da beleza e dos outros sentidos, sempre que quisermos alcançá-los. 

E o texto segue: “Com isso, temos que, como argumentaste tu, longamente ontem, as belezas 

do corpo e da mente são acessíveis pelo o pensamento” (BEMBO, 1966, p. 71), estimulando 

uma “reconstrução” da beleza que visa o prazer, e não a contemplação desinteressada, voltada 

para uma ascensão a um domínio superior e mais sutil, como ficava sugerido pela 

contemplação da imagem da Vênus florentina. 

No Capítulo XVII do Livro III, o autor retoma uma tentativa se espiritualizar a ideia da 

beleza:  

[...] por isso que não é o bom amor desejo apenas de beleza, como você considera, 

mas é desejo da verdadeira beleza; e a verdadeira beleza não é humana e mortal, 

[...], mas é divina e imortal, a qual, pode nos fazer ascender (BEMBO, 1966, p. 83).  

Em seguida, o autor retoma o conceito platônico de que a beleza física não é nada além de 

uma espécie de sombra da beleza real, superior e espiritual. Percebe-se, por esta pequena 

amostra, que o texto oscila, ao longo dos “Livros”, entre uma visão física e uma 

espiritualizada. Mesmo quando há menção à apreensão da beleza pelo pensamento, as 

personagens insistem que, também no pensamento, a beleza pode remeter a formas e 

sensações concretas e “reais”, um argumento que próprio o autor rebate, tentando frisar que, 
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embora se possa, sim, evocar todos os sentidos pelo pensamento, a verdadeira beleza é aquela 

que visa uma transcendência e uma sublimação dos sentidos pelo pensamento puro.  

Esta oscilação entre os tipos de beleza também é observada nas conclusões dos autores que 

analisaram a pintura. Alguns ressaltaram uma beleza “idealizada”, enquanto outros 

defenderam que a pintura apresentava uma beleza “concreta”, que não remetia, em nada, ao 

domínio do etéreo, do superior e do divino.Esta síntese entre o ideal e o real (em termos de 

beleza); entre o visual e o auditivo; entre o humano e o natural; e entre o físico e o espiritual,é 

uma menção frequenteno texto de Pietro Bembo, assim como a ênfase, acima de tudo, sobre a 

beleza física.  

Ainda que pela ausência de uma documentação precisa sobre a origem da pintura, suas 

inspirações e funções não se possa afirmar nada, o que se observa na imagem, quando esta é 

analisadaa partir dos detalhes do texto de Bembo, é que a possibilidade de uma relação de 

“inspiração” entre texto e imagem parece mais do que umahipótese, como já sugerido por 

Mariane Koos (2000) e Elena Petrobelli (1966). 

Sob o ponto de vista conceitual, as definições mais abstratas como “graça” e “beleza”, 

harmonia entre as partes e proporção são, também, identificáveis na imagem; e o debate que 

mais ocupa os autores se estabelece no sentido de descobrir se e o quanto esta beleza é 

idealizada ou humana. Uma “confusão” que não é estranha à leitura do texto de Bembo que, 

embora reconheça que há duas belezas, do corpo e da alma, e que elas se baseiam em 

características totalmente diferentes, não propõe uma diferença de valor entre elas.  

Na imagem: a maestria na representação da beleza física colabora para a concentração da 

atenção sobre a beleza adormecida. O estado de sono remete a um estado de idealização e 

sonho e cria uma atmosfera de “devaneio”,sugerindo que se trata de um domínio 

“intermediário” entre o celeste e o terrestre; entre o humano e o divino. Talvez a Vênus 

Adormecida de Giorgione seja a “segunda Vênus terrestre”, na classificação de Giovanni Pico 

della Mirandola, uma Vênus terrestre “mais sutil”, mais próxima da capacidade geradora da 

natureza, porém ainda ligada a um domínio superior. 

 

 

 



 

233 
 

6.3 Análise da figuração da Vênus de Urbino, de Ticiano, com ênfase em trechos dos 

Assolanos, de Bembo e do Cortesão, de Castiglione, entre outros. 

 

Figura 26 – Detalhe –Vênus de Urbino 

 

A Vênus de Urbino (Figura 18) de Ticiano foi analisada a partir do texto de Pietro Bembo, Os 

Assolanos, em função de sua relação com a imagem que serviu de modelo para sua 

iconografia, a Vênus Adormecida, de Giorgione, concluída pelo próprio Ticiano, e o Livro do 

Cortesão, de Baldassare Castiglione, Na imagem de Ticiano, as definições de Sprezzatura e 

graça, fundamentais para as definições da beleza deste autor, são muito evidentes. As 

influências significativas do Tratado sobre o Belo, de Agostino Nifo e das opiniões de Pietro 

Aretino também foram levadas em conta, e demonstraram ainda mais claramente o 

alinhamento da figuração de Ticiano, tanto com os textos, quanto com os gostos da época.  

Assim como a Vênus do Nascimento de Vênus foi escolhida para este trabalho por representar 

um ápice na idealização e no uso de conteúdos filosóficos e simbólicos em sua figuração, 

todos plenamente alinhados com o papel da beleza na filosofia do amor de Ficino, a Vênus de 

Urbino foi escolhida por marcar o polo oposto: a ausência de idealização, o máximo de 

realismo na representação, e o máximo distanciamento da figuração à antiga, com os atributos 

tradicionais e as associações mitológicas e filosóficas “esperadas”. A Vênus Adormecida 

marca, neste contexto, e como já citado, um estágio “intermediário”,além de constituir a fonte 

iconográfica para a figuração da Vênus de Ticiano. 
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Inúmeros elementos confluem para que a figuração de Ticiano se realize como na Vênus de 

Urbino e, entre eles, destacam-se:  

– Uma autonomia crescente do artista, que já se “posiciona” e “escolhe”, entre as fontes 

disponíveis, as que mais se adequam ao projeto pictórico que tem em mente. Vários autores 

observaram uma preferência de Ticiano por sintetizar, ele mesmo – e não um consultor –, em 

uma imagem, várias referências textuais diferentes; 

– A publicação de Tratados sobre o Amor como o de Agostino Nifo, que embora pouco 

comentado, de uma maneira geral, e não mencionado pelos autores que escreveram sobre a 

Vênus de Ticiano, defende e promove um belo puramente natural, físico e corpóreo, 

enfatizando os aspectos táteis para sua adequada apreciação, exatamente como o que se 

observa na Vênus de Urbino; 

– A presença e o contato constante com Pietro Aretino, que se estabelece em Veneza em 

1527, que influencia o gosto dos clientes em direção a imagens cada vez mais eróticas e 

afastadas do “decoro” e do “simbolismo” adotado pelos “pedantes” (os humanistas) 

(CALORI; ZUFI, 1999; SAXL, 1989);  

– A crítica a este “pedantismo” literário e filosófico, com o qual Ticiano estaria de acordo, e 

que o afastaria das representações mais “tradicionais” e ecfrásticas, como as das primeiras 

mitologias que o próprio artista havia realizado,anteriormente, para o gabinetede Alfonso 

d’Este, a partir das Imagens de Filóstrato, e complementadas por outros autores, como 

Ovídio. 

– Uma recusa, ou uma resistência crescente, alinhada aos dois itens anteriores, a incorporar 

em suas pinturas conteúdos alegóricos relacionados à mitologia, privilegiado uma abordagem 

“realista”, na qual as figuras estariam “vivas” e “ocupando o espaço pictórico” (ARGAN, 

2003); 

– O gosto dos comitentes que, cada vez mais adeptos do realismo e da verossimilhança, têm 

interesse por temas mais sensuais, expressos mais abertamente nas pinturas preferindo, 

inclusive, a figura feminina nua em seu “ambiente natural”, como as camas e recamiers que 

surgirão na Vênus de Urbino e continuarão na série das “Vênus com a música” 

(CLARK,1984). 
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– Um interesse pelos textos de Ovídio, mesmo que o autor latino não tenha sido lido pelo 

artista a partir de seu texto original, mas sim a partir de traduções que circularam em Veneza, 

na época (ROSAND, 1997; GINZBURG, 1997; SÉRIS, 2011). 

A ausência de documentação e as menções à pintura a partir de uma sumária descrição do que 

se vê nela, “uma mulher nua”, impede uma discussão mais aprofundada sobre a origem da 

iconografia e o objetivo real pretendido pela imagem e sobre sua função social – teria sido 

realmente uma pintura de casamento? Um “retrato mitológico”? Sobre estas possibilidades só 

são possíveis aproximações e especulações, e algumas parecem mais prováveis do que outras, 

pela frequência da menção e pela coerência que adquirem em conjunto. 

A possibilidade da existência de uma referência textual, para a cena como um todo, nos 

poemas de Pietro Bembo, inspirados em passagens da Arte de Amar, de Ovídio, é apontada 

por Émile Seris (2011). O autor destacou um trecho na qual a personagem “[...] é apresentada 

ao levantar-se da cama e na desordem do quarto após o sono noturno” e, comentando a 

origem do trecho, Séris escreveu: 

[...] uma passagem da Arte de Amar na qual Ovídio descreve Ariadne levantando-se 

na Ilha do Dia e descobrindo a fuga de Teseu. [...] Pietro Bembo estende a nudez 

que Ovídio havia confinado ao pé de Ariadne a todo o seu seio [da dama], fontee 

sede da feminilidade e da fecundidade (SÉRIS, 2011, p. 215 – acréscimo meu). 

O realismo na representação, que exibe uma beleza totalmente corpórea, sem nenhuma 

preocupação de remeter a uma beleza idealizada, considerando e valorizando o belo pelo que 

tem de  “real”, de “natural” em seu sentido mais literal, está muito alinhado com outro autor e 

filósofo, que também citou a “Arte de Amar” de Ovídio em seu tratado sobre o belo, e 

defendeu, abertamente, e refutando as teorias neoplatônicas, uma beleza que fosse da 

natureza, privilegiando todos os cinco sentidos em sua fruição: Agostino Nifo. Assim como 

em Ticiano, em Nifo, as citações de poetas antigos têm um papel de “ilustrar os 

comportamentos amorosos”, e não de fornecer conteúdos relevantes à construção da 

argumentação sob um ponto de vista simbólico ou filosófico. 

Mário Equícola foi autor do programa iconográfico para o gabinete de alabastro de Alfonso 

d’Este, e o responsável pelo conjunto de recomendações visuais e textuais que Ticiano 

recebeu, de segunda mão, para elaborar “Adoração à Vênus” e “A Bacanal”.As inclinações de 

Equícola em seu tratado sobre o amor, por sua revalorização do amor humano e sensual, 

colocam, em um mesmo plano, filósofos, poetas, e outros autores que escreveram sobre o 

amor cortês, especialmente em textos como o Romance da Rosa (BOULÈGUE, 2003). Nifo 
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desenvolveu a reformulação da hierarquia dos sentidos,conforme proposta por 

Equícola,quehavia reconstituído, ao invés de confirmar, a hierarquia dos textos platônicos ao 

declarar que o tato, e não a visão, era o principal sentido (EQUICOLA, 1525; JACOBS, 2000; 

MOULTON, 2010). 

Dos sentidos, alguns entendem que o principal é o tato. [...] Se me fosse permitido 

[...], eu diria que o tato corresponde a todas aquelas partes celestiais que Platão 

chamou de “éter” e Aristóteles chamou “o quinto elemento”. [...][direi] em sua 

defesa, [...] este [sentido] sozinho é necessário para a vida. Nós vemos que os outros 

sentidos nos são dados pela natureza para ornamentar nossa existência. Este é dado 

como uma necessidade para a existência(EQUICOLA apud MOULTON, 2010 – 

acréscimos meus). 

O texto de Ficino, ao defender a primazia da visão e da audição, sentidos que recebem e 

processam os estímulos à distância, estava, na opinião de Moulton, tentando separar a 

sexualidade do amor “[...] um apetite que segue os outros sentidos [gosto, toque, odor] não é 

chamado amor, mas luxúria ou loucura” (FICINO apud MOULTON, 2010, p. 122 – 

acréscimos meus). Uma preocupação não expressa por Nifo, que reconheceu a existência de 

três belezas passíveis de contemplação a partir da admiração de um mesmo corpo: do 

intelecto, da alma e do corpo. 

Nifo defendeu também a possibilidade de uma beleza física existente, por si só, na natureza – 

independentemente de “origens” e “finalidades” metafísicas (NIFO, 2003; BOULÉGUE, 

2003) – circunscrevendo, no Da Natureza das Coisas, de Lucrécio, o lugar adequado para a 

beleza e oferecendo assim, ao sensível, uma legitimidade própria, separada do inteligível 

(BOULÉGUE, 2003).  Esta postura de Nifo em relação ao belo e à sua representação, 

defendendo a consideração de todos os órgãos dos sentidos a fim de se aproximar mais da 

“verdade” da personagem descrita, está plenamente de acordo com o defendido por Pietro 

Aretino, que recomendava que o artista “fosse guiado pela natureza e pela verdade”, 

evidenciando também o valor da maestria técnica na representação de um belo corpo. O que 

faz a influência das ideias de Nifo, sobre a figuração da Vênus de Ticiano, uma possibilidade 

a ser considerada. 

Entre os tratados que ainda seguem, embora com fidelidade e consistência variáveis, os 

conceitos de Ficino sobre o belo e sobre o amor estáOsAssolanos, de Pietro Bembo, que teve 

bastante contato com o artista tentado, inclusive, mais de uma vez, levá-lo à Roma. A 

figuração da Vênus de Urbino, obviamente, tem pontos em comum com a descrição de 

Bembo já mencionada e demonstrada na Vênus Adormecida, com a diferença da cor dos 

cabelos, “cor de ouro”, também citada por Bembo. A descrição nos Assolanos, já citada na 
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análise da Vênus Adormecida, será repetida aqui, resumidamente, e com ênfase nos pontos 

mais relevantes para identificação na imagem de Ticiano: 

[...]Ora observa a bela trança, mais semelhante a ouro que a outra coisa [...] o suave 

arredondado da cabeça, das raízes igualmente partidas e no alto da cabeça 

marcado por um risco reto. A parte posterior é enrolada em várias voltas, mas na 

frente, caída sobre as têmporas, de lá e de cá, em duas mechas caídas, descendo, 

suavemente onduladas, pelas faces, movimentando-se a cada sopro de brisa, [...]Ora 

avista a serena fronte, [...] que dá sinais de assegurada virtude e os cílios de 

ébanolisos [...], sob os quais brilham dois olhos negros e grandes, repletos de 

seriedade, misturado a uma doçura natural, cintilantes como duas estrelas em 

movimentos inquietos e graciosos [...]. Vê, em seguida, estas bochechas macias, 

sua suavidade e alvura assemelhando-se notadamente àquela do leite, quando 

não, às vezes competem com o colorido frescor das rosas da manhã. Nem deixam 

ver a [...] pequena boca, contida em um pequeno espaço, como dois pequenos 

rubis, vivos e doces, com força para reascender o desejo de beijá-los em qualquer 

um, por [mais] frio e indiferente que fosse. Além disso, louvando e elogiando aquela 

parte do seio branquíssimo, [...] as formas de dois peitinhos redondos, firmes e 

“indóceis” deixava transparecer através da maleável veste (BEMBO, 1966,p. 52-

53– negritos e acréscimos  meus). 

A descrição de Bembo já apresenta características que remetem ao que Castiglione chamará 

de sprezzatura, termo traduzido por Louzada (2003) como “displicência”. Quando o próprio 

Castiglione explica o conceito de sprezzatura, no Livro I ele recomendou:  

[...] usar em cada coisa uma certasprezzatura [displicência] que oculte a arte e 

demonstre que o que se faz e diz é feito sem esforço e quase sem pensar. É disso, 

creio eu, que deriva boa parte da graça [...] é arte verdadeira aquela que não parece 

ser arte (CASTIGLIONE, 2018, p.42 – acréscimos do tradutor – negritos meus). 

Comentando o arranjo dos cabelos e a beleza de uma dama, Castiglione escreveu algo muito 

semelhante ao que se vê na imagem de Ticiano:  

Não vos dais conta de quanto mais graça tem uma mulher que, embora se penteie, o 

faça tão parcamente e tão pouco, que quem a vê fica em dúvida se está penteada ou 

não; do que outra tão empastada, que parece ter posto na face uma espécie de 

máscara e não ousa rir para não a fazer rebentar [...] (CASTIGLIONE, 2018, p. 63). 

A característica é observável no penteado da Vênus de Urbino, com mechas soltas sobre a 

testa e uma porção solta, caída e dividida “naturalmente”, entre uma porção sobre o 

travesseiro, onde está recostada, e outra, a maior, sobre os ombrosque conduzem o olhar à 

mão que segura, também “displicentemente”, as rosas.  

O “desarrumado” dos lençóis também revela ter sido cuidadosamente projetado para passar a 

impressão de uma “desordem” natural, massuas pregas e drapeados aparentemente 

espontâneos também têm uma importante função de condutores do olhar na pintura – “arte 

que não parece ser arte”– (CASTIGLIONE, 2018, p.42), além de destacar, pela textura mais 
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opaca que contrasta com a luminosidade da pele “arredondada” e de cor quente, o corpo 

“real” da Vênus sobre ele, como será mencionado por Émile Séris (2011). 

 

Figura 27 – Detalhe –Vênus de Urbino 

 

Figura 28 – Detalhe –Vênus de Urbino 

Outra característica recomendada por Castiglione e observável na pintura de Ticiano é a 

apresentação da beleza do rosto da Vênus como a “mais natural possível”, sem denunciar o 

uso de nenhum artifício. Castiglione escreveu que mais agrada uma... 

[...] que não carrega nada no rosto, mesmo não sendo tão branca nem tão vermelha, 

mas com sua tez normal um tanto pálida [...] com os cabelos propositalmente não 

ornados e mal-arrumados, com gestos simples e naturais e sem demonstrar 

preocupação (CASTILGIONE, 2018, p. 63). 

 

Figura 29 – Detalhe –Vênus de Urbino 
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O conceito de graça, para Castilgione, é bem distinto do conceito ficiniano, empregado 

também por Bembo. Para Castiglione, a graça é um “modo adequado de comportamento” que 

deriva “da simplicidade e da displicência”, e não mais o resultado de uma harmonia de 

virtudes; de cores e linhas; ou de tons, como em Ficino. Castiglione relaciona a graça a uma 

“displicente desenvoltura”. 

No que diz respeito à beleza, Serrano argumentou que as opiniões de Castiglione se 

inscreveram na concepção clássica da beleza – conforme definida por Aristóteles e Cícero – 

como “[...] harmonia e proporção das partes com o todo e destas entre si” (SERRANO, 2006, 

p.57),mas que para Castiglione, no entanto, a definição mostrou-se insuficiente, e“[...] 

adaptando-a às ideias de Platão, [Castiglione] nos dirá que a beleza não é apenas harmonia 

e concordância, mas também requer uma espécie de graça que dê certo brilho ou 

esplendor à pessoa em seu agir” (SERRANO, 2006,p. 57).  

Este conceito de beleza, derivado do contexto neoplatônico e acrescido da ideia de “graça”, 

converter-se-á, graças ao Cortesão, em “[...] um dos critérios mais valorizados para julgar as 

obras de arte ou a verdadeira beleza das pessoas” (SERRANO, 2006, p. 57). O conceito de 

graça permeia as descrições de beleza de Castiglione, e Serrano, em suas reflexões sobre o 

tema, defenderá que: 

[...] a beleza já não é suficiente para a perfeição da composição, ou da invenção, é 

necessário algo mais: a graça, uma qualidade difícil de definir [...] baseada em 

critérios escorregadios, que terão muito a ver com [...] a elegância, o decoro, a 

fluidez, a liberdade frente às normas, a naturalidade sem artifício, a facilidade, a 

variedade etc (SERRANO, 2006,p. 57). 

Várias destascaracterísticas são claramente observáveis na figuração de Ticiano. 

A representação da Vênus de Urbinoexpressa um afastamento quase total das fontes literárias. 

Nela, o conteúdo mitológico é completamente absorvido pela materialidade da expressão 

visual, que refuta o conteúdo filosófico, privilegiando a “verdade” da imagem em uma 

representação “realista”, plenamente de acordo com o defendido por Aretino,conforme 

explicado por Saxl: 

[...] a liberdade é a ideia suprema e suas únicas guias são a verdade e a natureza. 

‘Imitar e retratar a natureza’ não frases que se repetem uma e outra vez. O artista que 

considera a natureza como sua única guia, que vive, como Aretino, tratando com 

desprezo o ódio dos grandes e orgulhosos por atrever-se a dizer a verdade sobre 

todos eles, este artista é o verdadeiro ‘homem livre pela graça de Deus’ (SAXL, 

1989, p. 153). 



 

240 
 

A beleza da Vênus de Urbino, de acordo com os autores estudados, estaria totalmente inserida 

na classificação de “realista”. A pintura da pele da Vênus chamou a atenção de Crowe e 

Cavalcaselle, de acordo com Rosand: 

[...] a pele clara e polida é pintada com brilho esmaltado, e ainda assim, com todas 

as sombras de modulação que uma carne delicada requer; carne não marmórea ou 

fria, mas docemente tonificada, infundida pelo sangue da vida, carne que 

parece subir e desce a cada respiração[...](CROWE; CAVALCASELLE apud 

ROSAND, 1997, p. 40 – negritos meus). 

Émile Séris escreveu: “O corpo da Vênus de Urbino parece tão perfeitamente redondo e liso 

que parece vivo e o contraste entre as cores desta pele e o branco opaco e frio dos lençóis é 

quase tátil” (SÉRIS, 2011, p. 217) e Bruce Cole (1999) também destacou a habilidade de 

Ticiano de “conferir vida” à imagem, pela nuance das pinceladas, a modulação das cores, e o 

uso sutil das tintas para criar uma unidade e dar forma a uma sensação de carne viva e 

palpável, afirmando tratar-se de um dos “corpos mais conscientemente voluptuosos” de toda a 

história da arte ocidental. Segundo Caroli e Zufi,  

[...] nada neste quadro nos convida a uma pura e platônica contemplação da beleza. 

Ao contrário, inúmeros detalhes nos remetem à realidade quotidiana: o pequeno 

cachorro que dorme enrolado e indiferente sobre o leito da amante, as decorações 

graúdas das grandes almofadas vermelhas sobre as quais se encontra a linda garota, 

o murmúrio inconsciente de duas criadas que remexem os baús (CAROLI; ZUFFI, 

1990, p. 150).   

No final do Livro Ido Cortesão, o autorcomenta o paragone entre as artes, e elogia a 

capacidade de representar em um plano bidimensional os volumes e a textura de carnes, 

tecidos e “outras coisas coloridas”, uma habilidade que foi destacada em Ticiano pela crítica, 

por literatos (como Speroni) e pelos comitentes. Uma aptidão que Castiglione elogiou da 

seguinte forma:  

[...] E vos parece de pouca monta a imitação das cores naturais para representar as 

carnes, os panos e todas as outras coisas coloridas? Isso já não pode fazer o escultor, 

nem tampouco exprimir graciosa visão dos olhos negros ou azuis, com o esplendor 

daqueles olhares amorosos. Não se pode mostrar a cor dos cabelos louros, nem o 

esplendor das armas, nem uma noite escura, nem uma tempestade no mar [...]. 

(CASTIGLIONE, 2018, p. 76-77). 

Bruce Cole comentou a materialidade sem precedentes da Vênus: 

Envolvida por uma atmosfera de luxo e construída com um incrível senso de 

realismo, Vênus, e sua cabeleira castanha e brilhante que desce em direção aos 

ombros e cai sobre o abdômen ligeiramente arredondado, continua a encarar seu 

observador, enfeitiçado por sua materialidade e sensualidade (COLE, 1999, p. 116).    

O que o levou a defender que o foco da pintura seria a nudez da personagem, que contraposta 

ao escuro do veludo verde da cortina e da parede com os adamascados, destaca-se em 
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primeiro plano e constitui um marco do erotismo na arte ocidental. Saxl escreveu que a Vênus 

de Ticiano foi despojada de tudo o que remete a uma Vênus, nela, a beleza escultural clássica, 

foi “vencida pela realidade”.  

Giorgione havia pintado a deusa sagrada como um belo mármore que, por 

casualidade, estava situado em uma paisagem moderna. A deusa conservou sua 

beleza intangível. Na obra de Ticiano, a atitude da deusa de mármore é conservada, 

mas é uma encantadora jovem moderna que a assume no ambiente de seu levantar 

cotidiano. É impossível imaginar nada mais afastado dos ideais do Cardeal Bembo e 

de todos os pedantes de sua época (SAXL, 1989, p. 153).  

“O que Ticiano criou em sua Vênus está mais para uma expressão do que, naquela época, se 

chamava natureza real, quer dizer, realismo elevado pelos ideais da antiguidade” (SAXL, 

1989, p. 153 – negritos meus).   

Embora Saxl tenha se recusado e ver nela uma Vênus, neste trabalho, será aceito o ponto de 

vista de David Rosand (1997),que viu na figura feminina a deusa antiga. Os temas de outras 

pinturas de Ticiano, e a associação inequívoca do seu modelo iconográfico – A Vênus 

Adormecida –, somados ao reconhecimento imediato de Vasari (2003), um autor da época, 

que imediatamente reconheceu a figura nua como uma Vênus, segundo Goffen (1997b), 

também autoriza este ponto de vista.  

O realismo, que segundo Saxl teria feito da Vênus uma “encantadora jovem moderna”, está de 

acordo com a postura de Ticiano de trazer as referências para a esfera do real, para que 

expressassem a “verdade” recomendada por Aretino; para que sugerissem a vida “vivida e 

experimentada sensorialmente” e “no lugar adequado”, conforme o que “agradava” seus 

comitentes; e que se afastasse da representação das fontes antigas que reconstruiriam esta 

beleza a partir dos preceitos de Cicero, de Alberti ou de outros “pedantes”, que partiriam do 

disegno e não da substância, da materialidade e da “feminilidade” da cor. Sem contar a 

associação do nu feminino com uma “bela arte”, que, pela Vênus de Urbino e por todas as 

outras que virão na sequência, colocam Ticiano no mais alto patamar. Basta lembrar a menção 

a ele no texto de Speroni lido na casa de Aretino em 1537: 

Tullia: Ticiano não é um pintor, e sua virtude não é arte, mas milagre; e é minha 

opinião que as cores dele são compostas por maravilhosas ervas que, quando Glauco 

experimentou, transformou-se de homem em um Deus. Por que, verdadeiramente, 

seus retratos tem um non so che de divindade tal que, assim como o paraíso das 

almas está no céu, assim me parece que, nas cores de Ticiano, Deus colocou o 

paraíso dos nossos corpos, os quais não são pintados, mas santificados e glorificados 

por suas mãos (SPERONI apud PUTTFARKEN, 2005, 47 – acréscimos do autor).  
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Caroli e Zuffi defenderam também que com a Vênus de Urbino, Ticiano inventou um gênero 

novo e acrescentaram que:  

[...] pela primeira vez na história da arte italiana, um nu feminino é apresentado de 

forma direta, sem os véus metafóricos de uma significação simbólica ou literária: 

alegoria, mitologia, filosofia são deixadas do lado de fora da janela que clareia uma 

dama despida e faz brilhar a pérola pendurada no lóbulo carnoso de sua adorável 

orelha (CAROLI; ZUFFI, 1990, p. 150). 

Sobre uma possível “classificação” entre celeste e terrestre, não resta dúvida que esta Vênus é 

a mais “terrestre” das três figurações estudadas nesta pesquisa. Rona Goffen defende que se 

vê...“Na Vênus de Urbino, uma mulher que participa de dois reinos (o natural e o celeste),os 

quais relacionam-se não pelos meios usuais da perspectiva ou da iluminação, mas pelo corpo 

dela em si mesmo” (GOFFEN, 1997b, p. 84).  

Com essa frase Goffen refere-se ao poder de geração como uma espécie de dom da 

“imortalidade”, conforme mencionado no discurso da Diotima, tanto no Banquete, de Platão; 

quanto no Comentário sobre o Banquete, de Ficino; e repetido nos Assolanos e no Livro do 

Cortesão. Por essa associação entre o mortal e o imortal, pela habilidade reprodutora feminina 

fortemente enfatizada na imagem, Goffen (1997) sugere que essa mulher, concretamente 

construída, com todas as funções de um ser “material e concreto” pode, também, ser 

associadaa uma Vênus, em seu aspecto “natural”, aquele que permitiria a recriaçãoda 

aparência da beleza divina no mundo material.  

 

6.4Considerações Finais 

 

Embora não seja possível provar uma derivação das imagens em relação aos textos, ou vice-

versa, é possível, pelo procedimento metodológico elaborado por Grillo (2007), 

de“aproximação e comparação”,aplicado, primeiramente, aos tratados e às pinturas 

individualmente e, em um segundo momento,aos três conjuntos de texto e imagem analisados 

em sequência, constatar, a partir da confirmação das variações nas figurações e as adaptações 

correspondentes nos textos, em função da época e do local de desenvolvimento, uma provável 

relação,ao menos de interdependência,entre as variações nas figurações da Vênus nas 

pinturas, e os tratados sobre o amor.  

A beleza da Vênus de Botticelli estava permeada por significados filosóficos mais profundos 

e sutis, vinculados ao papel da deusa conforme defendido pela filosofia de Marsilio Ficino e 



 

243 
 

pelos poetas da Academia de Careggi. A sensibilidade do artista florentino foi capaz de 

traduzir visualmente os conceitos mais abstratos e complexos. 

Os tratados sobre o amor que circularam em Veneza trouxeram os conceitos de Ficino mais 

diluídos e misturados a outras correntes de pensamento. As Vênus vinculadas ao contexto de 

Veneza estiveram também, ao menos em parte, relacionadas ao tema das duas belezas e dos 

dois amores – celeste e terrestre –, algo que a tentativa de classificação como uma ou outra, 

empreendida por todos os autores pesquisados, a ambas as Vênus venezianas, parece 

confirmar. 

Em Botticelli a beleza física se sublima; perde a característica de “organismo vivente”, algo 

que não se dá com as Vênus Venezianas. Adormecidas ou despertas, elas se apresentam com 

graus crescentes de “realidade” e “vida”, ainda que autores como Saxl (1989) vejam na Vênus 

de Giorgione uma “estátua com cor de carne”, pela pose clássica e pela associação com os 

mármores antigos.  

Em Florença, a representação visual é posta em “segundo plano” no sentido de uma relação 

de derivação com a fonte textual. Este “revestimento literário”colaborou, na opinião de Didi-

Huberman (2005), para uma “intermediação da imagem” atenuando os efeitos de sua 

observação direta. Algo que não ocorre em Veneza, onde a liberdade sobre a referência 

literária é crescente, e onde os gostos pessoais dos comitentes estimularam a criação de 

imagens cada vez mais físicas, que poderiam manter uma relação bem tênue com o conteúdo 

literário. No período, amadurecia em Veneza, de acordo com Petrobelli (1966), um ideal de 

“harmonia da verdade com a beleza; da ciência e da filosofia com os estudos de 

humanidades”, favorecendo a ênfase sobre o aspecto “real”, de algo experimentado 

sensorialmente, inclusive na pintura. 

Alinhada a este cenário, a beleza elaborada por Giorgione também é resultado de uma incrível 

sensibilidade, mas é uma beleza que chama a atenção por uma elaboração mais verossímil, 

cuja recepção já requer outras percepções, além da visual. A apreensão justa da imagem de 

Giorgione exige um pouco daquela consideração dos aspectos táteis, que Ticiano levará a 

níveis muito elevados. Além de integrar o tema clássico aos interesses e preferências dos 

patrícios – como a poesia pastoral –, uma relação distinta com o tema mitológico foi 

estabelecida, afastando-o da filosofia, aproximando-o dos manuais de conduta cortês e da 

“poesia’, que se restabeleceu, com força, no ambiente Veneziano da época. 
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A síntese entre o ideal e o real (em termos de beleza); entre o visual e o auditivo; entre o 

humano e o natural; e entre o físico e o espiritual são menções frequentes do texto de Pietro 

Bembo, assim como a ênfase sobre uma beleza física.O que se observa na imagem de 

Giorgione, quando comparada ao texto de Bembo,autoriza a proposição de uma relação de 

“inspiração” entre Os Assolanos e a figuração da Vênus Adormecida, como já sugerido por 

Mariane Koos (2000) e Elena Petrobelli (1966).  

Na imagem, a maestria da representação da beleza física colabora para a concentração da 

atenção sobre a personagem adormecida. O estado de sono remete à idealização e ao sonho, e 

cria uma atmosfera de “devaneio”, sugerindo que se trata de um domínio “intermediário” 

entre o celeste e o terrestre; entre o humano e o divino. Talvez a Vênus Adormecida de 

Giorgione seja a segunda Vênus terrestre, na classificação de Giovanni Pico della 

Mirandola,uma Vênus terrestre mais “sutil” e ligada à capacidade geradora da natureza, 

porém ainda vinculada a um domínio superior. 

Assim como a Vênus do Nascimento de Vênus foi escolhida para este trabalho por representar 

um ápice na idealização e no uso de conteúdos filosóficos e simbólicos em sua figuração, 

todos plenamente alinhados com o papel da beleza na filosofia do amor de Ficino, a Vênus de 

Urbino foi escolhida por marcar o polo oposto: a ausência de idealização, o máximo de 

realismo na representação, e o máximo distanciamento da figuração à antiga, com os atributos 

tradicionais e as associações mitológicas e filosóficas “esperadas”. 

A Vênus de Urbino, de Ticiano, foi analisada a partir dosAssolanos: de Bembo, em função de 

sua relação com a imagem que serviu de modelo para sua iconografia, a Vênus Adormecida de 

Giorgione–concluída pelo próprio Ticiano;e do Livro do Cortesão, de Baldassare Castiglione, 

no qual as definições de sprezzatura e graça, fundamentais para as concepções deste autor 

sobre a beleza, são muito evidentes na pintura. As influências significativas do Tratado sobre 

o Belo, de Agostino Nifo e das opiniões de Pietro Aretino também foram levadas em conta, e 

reforçaram ainda mais o alinhamento entre a figuração, os textos, e os gostos da época.  

Nifo manteve e desenvolveu a alteração na hierarquia dos sentidos, conforme proposta por 

Mário Equícola, concedendo ao tato a primazia entre os cinco (ao invés de à visão e à 

audição, como os platônicos) e ainda reconheceu a existência de três belezas passíveis de 

contemplação a partir da admiração de um mesmo corpo: a intelectual, a da alma, e a 

corporal(NIFO, 2003). Ideias que estão de acordo com o que foi defendido por Pietro Aretino, 
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que recomendava que o artista fosse guiado pela natureza e pela verdade, ressaltando também 

a importância da maestria técnica na representação de um belo corpo (SAXL, 1989).  

A possibilidade da existência de uma referência textual, para a cena como um todo, nos 

poemas de Pietro Bembo, inspirados em passagens da Arte de Amar, de Ovídio, é apontada 

por Émile Seris (2011) e é defensável, dada a proximidade documentada entre Bembo e 

Ticiano (CAROLI; ZUFFI, 1990;GOFFEN, 1997) e pelo uso de textos de Ovídio, como 

inspiração ou complementação, por Ticiano em mais de uma pintura mitológica anterior 

(GOFFEN, 1997;GINZBURG, 1997).  

Tendo em vista estas influências, o naturalismo que impressiona os autores parece lógico, e a 

única abordagem possível para a representação da beleza de uma dama, de acordo com os 

padrões do artista, dos comitentes e da época. O realismo, que segundo Saxl teria feito da 

Vênus apenas uma “encantadora jovem moderna”, está de acordo com a postura de Ticiano de 

trazer as referências para a esfera do real, sem contar a associação do nu feminino com a “bela 

arte”que, pela Vênus de Urbino e por todas as outras que virão na sequência, colocam Ticiano 

no mais alto patamar. 

Afora a questão da crescente expressão material da beleza, o uso da luz também deixa 

transparecer uma variação importante e relevante nesta pesquisa: em Botticelli, a luz foi usada 

no sentido da “luz intelectual” comentada por Ficino, aquela luz que permite a “manifestação 

da beleza luminosa do visível” (CHASTEL, 2012, p. 373). A figuração da Vênus com pouca 

sombra e com cores frias provavelmente estava relacionada àquela ideia de luz de Ficino, 

mencionada por Chastel (2012), de “uma luz que não deixa resíduo”, que não cria sombra 

(CHASTEL, 2012, p. 418). Em Giorgione, a luz é a responsável pela definição da atmosfera 

poética da pintura: é dourada e “filtrada” pelas copas das árvores, colabora para fazer o efeito 

oposto, de conceder à forma da Vênus um arredondado mais pronunciado, pelo modelado da 

luz e da sombra, numa figuração onde tudo se funde, numa imagem que parece envolvida por 

uma bruma, em um devaneio.Em Ticiano a luz éabrangente, direta, envolve e destaca todo o 

primeiro plano da imagem, trazendo-o ainda mais para frente, e acentuando sua impressão de 

realidade. Sua luz faz com que não apenas as carnes, mas também os tecidos, cabelos, flores e 

drapeados ganhem vida e textura, tornando-se “visualmente palpáveis”. São concretos e estão 

presentes “aqui e agora”, sem véus alegóricos ou simbólicos, são “fragmentos da realidade; 

pedaços palpitantes da vida” (ARGAN, 2003, p. 155).  
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Ainda que não seja possível uma conclusão definitiva, em função da falta de documentos que 

comprovem a possibilidade, parece plausível considerar que os conteúdos dos tratados 

tenham, pela grande circulação que tiveram e pelo interesse que despertaram, tanto em 

Florença quanto em Veneza, exercido algum tipo de influência sobre as variações nas 

figurações das Vênus estudadas.  

Tenha sido uma relação de precedência, de consequência ou de influência recíproca, a leitura 

seguida dos três estudos individuais, e o confronto destes com as imagens autorizaa 

consideraresta possibilidade. A diluição do conteúdo filosófico, metafísico e simbólico é 

inegável, assim como a materialização crescente da expressão visual que, com 

Ticianoalcançará um nível de realismo que colocará em dúvida, inclusive entre os autores 

pesquisados, a identidade da figura feminina representada. No entendimento desta pesquisa, 

trata-se de uma versão muito particular da Vênus, em sua “expressãomais terrestre”, que 

encerra e, de verta forma reverte, o ciclo de inspiração neoplatônicaque,inicialmente, 

revestiua Vênus com novos valores e devolveu a ela seus atributos divinos, convertendo-a de 

objeto de desejo físico, a um padrão de excelência espiritual. 
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Anexo – Fontes das imagens. 

Nº  Título Fonte da imagem 

1 Kore de Berlim https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Goddess_Antikensammlung_Berlin_

4.jpg 

2 Afrodite Sosandra http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=7075 

3 Afrodite com a Tartaruga https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statua_della_cosiddetta_afrodite_sulla_tar

taruga,_forse_da_atene,_430-420_ac_ca.JPG 

4 Vênus Genetrix https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Venus_Genitrix_%28

Louvre%2C_Ma_525%29.jpg/768px-

Venus_Genitrix_%28Louvre%2C_Ma_525%29.jpgvvvvvvvvvvv 

5 Afrodite de Ales http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=20232 

6 Afrodite de Cnido https://it.wikipedia.org/wiki/Afrodite_cnidia#/media/File:Afrodite_cnidia.jpg 

7 Afrodite de Cápua https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afrodite_di_capua,_copia_romana_da_orig

._greco_ellenistico_della_310-200_ac_ca.,_6017,_01.JPG 

8 Afrodite Capitolina https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnus_Capitolina#/media/Ficheiro:Capitoline_V

enus_-_Palazzo_Nuovo_-_Musei_Capitolini_-_Rome_2016.jpg 

9 Afrodite Anadiomene  https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/figurine-aphrodite-anadyomene-tenant-un-

miroir-boite-avec-un-dauphin_terre-cuite_argile 

10 Nascimento de Vênus https://www.uffizi.it/en/artworks/birth-of-venus#&gid=1&pid=1 

11 Adoração à Vênus https://www.wikiart.org/en/titian/the-worship-of-venus-1518  

12 Baco e Ariadne  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titian_Bacchus_and_Ariadne.jpg 

13 Triunfo de Baco https://co.wikipedia.org/wiki/File:Titian_Bacchanal_1523_1524.jpg 

14 A Viagem do Galatéia http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/12790 

15 A Vênus Adormecida https://www.wga.hu/html_m/g/giorgion/various/venus.html 

16 Ilustração Sonho de Polífilo https://www.metmuseum.org/art/collection/search/365313 

17 Ariadne Adormecida http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/museo-pio-

clementino/Galleria-delle-Statue-e-Sala-dei-Busti/arianna.html#&gid=1&pid=1 

18 Vênus de Urbino https://www.wga.hu/html_m/g/giorgion/various/venus.html 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Goddess_Antikensammlung_Berlin_4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Goddess_Antikensammlung_Berlin_4.jpg
http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=7075
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statua_della_cosiddetta_afrodite_sulla_tartaruga,_forse_da_atene,_430-420_ac_ca.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statua_della_cosiddetta_afrodite_sulla_tartaruga,_forse_da_atene,_430-420_ac_ca.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Venus_Genitrix_%28Louvre%2C_Ma_525%29.jpg/768px-Venus_Genitrix_%28Louvre%2C_Ma_525%29.jpgvvvvvvvvvvv
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Venus_Genitrix_%28Louvre%2C_Ma_525%29.jpg/768px-Venus_Genitrix_%28Louvre%2C_Ma_525%29.jpgvvvvvvvvvvv
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19 Amor Sacro e Amor Profano http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/13533 

20 Olympia http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/1019 

21 Venus em uma paisagem https://www.artuk.org/discover/artworks/venus-in-a-landscape-20736 
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