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A presente pesquisa foi realizada na disciplina de História e Teoria: Idade Moderna à
Contemporânea entre os cursos de Design e Arquitetura e Urbanismo, sob a
orientação do professor Matheus Cargnelutti. O objetivo é contextualizar e analisar a
obra O Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli sob seus aspectos simbólicos,
históricos, técnicos e compositivos de acordo com a sociedade Renascentista. Por
meio de um estudo e análise bibliográfica, a pesquisa teve como finalidade
compreender os fatores que levaram a elaboração da obra, bem como as técnicas
utilizadas e a forma como esta foi produzida. Ao estudar cada contexto,
aprofundou-se os elementos representados com a função de entender desde seu
nome até o intuito de cada componente presente na criação. O Nascimento de
Vênus (Nascita di Venere, em italiano) é uma das obras mais famosas de Sandro
Botticelli, elaborada entre 1484 e 1486 com a técnica de têmpera sob tela. A obra foi
encomendada por Lorenzo di Pierfrancesco, um rico banqueiro e político italiano
durante o Renascimento, movimento cultural de origem italiana e período da história
europeia nos sécs. XIV a XVI. A corrente trouxe avanços impactantes, tais como: a
inspiração e valorização do paganismo da cultura greco-romana, os ideais de
beleza, a profundidade, perspectiva e uso com maestria das técnicas de luz e
sombra, sem esquecer a matemática, geometria e sensação de movimento, além da
introdução da pintura à óleo e sob tela. É importante ressaltar que nessa época, o
feudalismo chegava ao fim, caracterizando o início do capitalismo comercial, além
de constituir o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. A pintura foi feita no
auge Renascentista: o Quattrocento, onde Botticelli atuou juntamente com outros
famosos nomes como Leonardo Da Vinci, Michelângelo e Rafael. Originalmente
pintor de cenas bíblicas, Botticelli teve contato com a cultura greco-romana em uma
viagem à Roma, fato que, em seu regresso à Itália, proporcionou inspiração para
suas novas pinturas com temas pagãos. O mais curioso sobre a pintura é de ela não
ser, propriamente, o Nascimento da deusa; seu nome é meramente representativo.
O quadro exemplifica a continuação do mito: Vênus sendo conduzida em uma
concha sob influência do vento de Zéfiro que a levava até a ilha de Chipre. Uma das
maiores jogadas de Botticelli foi conseguir “purificar” Afrodite, fazendo com que seu
teor sensual se subjugasse a uma pureza celestial, uma nudez quase que
inofensiva. É possível, por isso, equiparar Vênus à Maria mãe de Jesus até na
delicadeza de seus gestos, assim como a concha pode ser interpretada como
alegoria ao verdadeiro nascimento batismal. Considerando o estudo e as intenções
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de Botticelli com o quadro, este se tornou um marco da arte ocidental. O sentimento
de uma nova era desfrutada pelos europeus nos três séculos de Renascimento até
hoje não se apagou, visto que sua arte continua transmitindo uma mensagem e nos
influenciando como indivíduos da sociedade contemporânea.
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