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Resumo 
 
O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise comparativa entre as poéticas dos 
pintores italianos Fra Angelico (1395 – 1455) e Botticelli (1445 - 1510). Tal análise será 
realizada mediante o estudo de duas premissas formais fundamentais para as suas artes: a 
linha e da luz, cujas modulações e gradações revelam uma intenção sensível, expressam 
uma visão de mundo e antecipam um programa de ação. A orientação teórico-metodológica 
seguida é a do historiador e crítico de arte italiano Giulio Carlo Angan. O rigoroso raciocínio 
dialético de Argan, produto de uma sólida orientação hegeliano- marxista, organiza o 
esquema de sua argumentação e define as bases de sua interpretação dos fenômenos 
artísticos. Iniciamos definindo a metodologia e campo conceitual do historiador e crítico, e, 
em seguida, passamos para a análise propriamente dita. 
 
Palavras-chave: História da Arte – Renascimento Italiano – Giulio Carlo Argan 
 
 
 
Abstract 
 
The goal of the present article is to accomplish a comparative analisys between the italian 
painters Fra Angelico (1395-1455) and Botticelli (1445-1510) poetics. Such analysis will be 
made through the study of two fundamental formal premises of their arts: the line and the 
light, whose modulating and engraving reveal a tender purpose, express a world vision and 
antecipate a action program. The theoretical and methodological orientations from the italian 
art critic Giulio Carlo Argan were used for such. Argan's rigorous dialectic logic, product of a 
solid hegelian-marxist orientation, organizes his argument design and defines the bases for 
his artistic phenomena interpretation. We'll start defining his methodology and conceptual 
field, and then we'll present the analysis itself. 
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O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise comparativa entre as 

poéticas pictóricas dos pintores italianos Fra Angelico (1395 – 1455) e Botticelli (1445 

- 1510). Uma vez que o nosso problema de análise será abordado a partir das 

premissas metodológicas do historiador e crítico de arte Giulio Carlo Argan, 

proponho primeiramente apresentá-las. Vejamos o que diz o próprio Argan:  

“O procedimento que permite enquadrar os fenômenos artísticos no 
contexto da civilização é aquele da história da arte (...) porque se entende 
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que o único modo de objetivar e explicar esses fenômenos seja 
„historicizando-os‟” 

1
 

O método histórico de Argan segue uma clara orientação hegeliano- marxista. 

Tal orientação é perceptível se atentarmos para a sua inabalável confiança na razão 

histórica a propósito do Renascimento italiano. Argan considera que a consciência 

ou compreensão do processo histórico, indispensável para que surgisse um agir que 

se orienta historicamente, adquire as suas primeiras formulações justamente nesse 

período. Os humanistas investiram na tomada de consciência do homem de sua 

própria humanidade, de tal modo a transferir a razão dos acontecimentos, antes 

pertencente a Deus e orientada de acordo com a sua Vontade, para a compreensão 

do homem, tornando-os capazes de agir a partir de uma orientação histórica. O 

homem cada vez mais abandona a imagem de um passado original, e direciona a 

sua ação no mundo para um presente norteado pela construção do futuro. 

Na metodologia de Argan o conceito de arte é intrínseco ao conceito de 

história. A arte para o historiador se compromete com um fazer e com um ethos, e é, 

portanto, agente determinante da história e se constitui enquanto ação histórica. 

Vejamos como Argan, com suas próprias palavras, compreende a questão: 

“No âmbito da civilização européia, clássico-cristã, a arte sem dúvida 
possuiu um desenvolvimento histórico correspondente à estrutura 
historicista dessa mesma civilização. A arte foi feita com a intenção e com a 
consciência de se fazer arte, e com a certeza de se contribuir, ao fazê-la, 
para o desenvolvimento da civilização e da história” 

2
 

 

Um corolário do argumento desenvolvido no parágrafo anterior é que a ação 

histórica constitui-se como ação ética. A partir do momento em que os homens 

tomam consciência de sua humanidade, o pensamento é capaz de se articular 

infinitamente, a partir dos nexos que a humanidade cria com ela mesma e com a 

idéia de um porvir. Desvinculado de um centro de certeza religioso, e dotado dessa 

remissão infinita a tudo que diga respeito à humanidade e ao seu futuro, o 

pensamento e a ação históricos se sustentam em suas próprias bases, o que 

pressupõe o domínio de uma escolha consciente.   

Além da orientação hegeliano-marxista, a adesão à fenomenologia é uma 

segunda base de sustentação determinante para a construção do método histórico-

crítico de Argan. Tal adesão inspira sua disposição crítica de interrogar as obras 
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historicamente, enquanto produção social. Argan recusa uma visão histórica 

idealista como a de Croce, subtrai a arte da esfera da idealidade e a considera 

dentro da realidade histórico-social, que é a do conflito. 

Encontramos ainda no modo como Argan procede a suas análises um 

respeitoso tributo ao método interpretativo da iconologia, mesmo que algumas de 

suas deficiências sejam apontadas. É partindo da forma simbólica que a iconologia 

desenvolve o seu modo de compreensão da obra de arte.  Busca decifrar a trama de 

signos presentes na obra, dotando-os de uma inteligibilidade. Assim, a partir da 

aplicação do método iconológico a arte tende a se tornar mais porosa, o que facilita 

o seu entendimento dentro do processo da dinâmica social.  A crítica de Argan diz 

respeito ao insuficiente tratamento da relação entre articidade e historicidade por 

parte da iconologia de Panofsky. De fato, não encontramos nos historiadores da arte 

comprometidos com ela um exercício de juízo estético, eles não entram no mérito do 

valor do artista, não interrogam a sua sensibilidade. Argan vê como insustentável o 

divórcio comum entre a história de arte e a crítica de arte, formuladora de juízos 

estéticos. O julgamento crítico a respeito do valor artístico de uma obra não pode 

prescindir da consideração do nexo histórico:  

“Não se faz história sem crítica e o juízo crítico não atinge a „qualidade‟ 
artística de uma obra senão quando reconhece que essa si situa, mediante 
um conjunto de relações, em uma determinada situação histórica, e, em 
definitivo, no contexto da história da arte em geral”.  

Leonel Venturi, a quem Argan é grande devedor, tratou de refletir acerca de 

uma história da crítica de arte. Venturi chama atenção para a contemporaneidade do 

objeto de arte: todo crítico é contemporâneo ao seu objeto de arte, porque este não 

está dado no passado.  

 

A linha e a luz em Fra Angelico e Botticelli 

 

A partir do seu característico raciocínio dialético, advindo de uma sólida 

orientação hegeliano- marxista, Argan formula o seguinte argumento:  
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“O inaturalismo de Botticelli é o desdobramento necessário do naturalismo 
do Angelico; sua religiosidade leiga, que é busca ansiosa de Deus, é o 
desdobramento da convicção religiosa de Angelico; sua estética 
neoplatônica é o desdobramento da estética tomista de Angelico.” 

3
 

 

Argan critica as interpretações que veem Angelico como um artista místico 

que pinta em estado de êxtase. Propõe que o grande pintor seja avaliado do ponto 

de vista de sua “intencionalidade consciente”, e não de uma inspiração religiosa 

extática. A Argan interessa, no fundo, enquanto historiador da arte, a inserção de 

Angelico no campo da história, e a relação que a sua pintura estabelece com a 

cultura figurativa e religiosa florentina da primeira metade do século XV.  

A consciência de Angelico de sua função histórica se depreende, segundo 

Argan, diretamente de seus interesses religiosos. As obras de Angelico possuem 

uma clara intenção programática: a arte possui finalidades religiosas e morais e é 

um poderoso meio para persuadir e entusiasmar as almas. Angelico crê na arte que 

se ocupa da beleza da Criação existente na natureza, prova sensível da vontade e 

bondade infinita de Deus. O artista, mas somente aquele que vive bem e 

religiosamente, ou seja, que é capaz de figurar Deus em formas sensíveis, 

justamente por amar as coisas da natureza não por elas mesmas, mas por Deus, é 

capaz de entusiasmar os devotos com sua arte. 4 

Através da arte religiosa, cujo fundamento doutrinário, segundo Argan, é o 

pensamento tomista, Angelico exorta as almas à contemplação de Deus através da 

busca, na natureza, de uma condição de harmonia e pureza originárias, aquela 

concedida às coisas naturais no ato da Criação. Igualmente de premissas tomistas 

deriva a questão do “belo” em sua obra: o tomismo estético de Angelico leva a uma 

busca pela beleza na perfeição própria, específica das coisas singulares. E uma vez 

que todas as coisas aspiram elevar-se a um grau de perfeição que é, na verdade, 

sua forma originária e divina, a busca por um cânone de beleza na arte se aproxima 

da busca por uma beleza ideal. Angelico contribui para a experiência estética de seu 

tempo ao buscar, mais explicitamente do que outros artistas, esse cânone da beleza 

ideal.   

Já no que diz respeito à cultura figurativa florentina, Argan sustenta que a 

posição de Angelico é de uma mediação consciente: o artista responde, com sua 
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estética tomista e naturalismo religioso, à busca de uma abstração formal pura 

fundada em bases neoplatônicas, e que permitirá a Alberti formular uma metafísica 

do espaço. Angelico, em resposta a Alberti, formula uma “teoria ou metafísica da luz” 

e insiste na impossibilidade da arte partir senão das coisas naturais, pois sendo a 

Criação obra Deus, devemos visar à identificação de suas formas autênticas e 

originárias.  

Angelico, respeitando o seu ponto de vista rigorosamente tomista, não podia 

aceitar as novas regras perspectivas como um sistema geométrico do espaço, como 

lei estrutural da realidade sensível. O problema do espaço não estava posto para 

Angelico, pois Deus criou as coisas e a luz que faz ver as coisas, mas não criou o 

espaço. O espaço é apenas lugar. Angelico, contudo, foi um homem culto e 

compreendeu que a perspectiva favorecia, enquanto processo intelectual, o 

conhecimento da natureza criada. Assim, respeitando seus princípios teológicos e 

filosóficos, Angelico fez uso da perspectiva para atribuir a cada coisa perfeita o seu 

lugar, potencializando a transmissão contínua da luz e possibilitando, enfim, uma 

visão mais consciente das coisas na ordem da Lei e da Criação. O próprio espaço 

para Angelico, aliás, é pensado inteiramente como luz.  

Além de ter inspirado a arte do seu século com o desenvolvimento de um 

cânone de beleza ideal, Argan observa que Angelico fez outra contribuição de peso 

para a experiência estética de seu tempo: deu à luz, princípio essencial de sua visão 

e a mais importante premissa formal de sua arte, uma definição rigorosamente 

“teorética”. O ponto de partida é novamente tomista. A luz em Angelico é emanada 

pelos corpos celestes. Não possuindo a luz origem terrestre, não pode ser graduada 

nem propagada. A luz é, portanto, “qualidade pura, suprema, que deve revelar-se na 

forma das coisas”. E as coisas se tornam vistas conforme a cor, que nelas existe em 

potência, é trazida em ato por uma degradação da luz pura que faz ver o objeto 

colorido. A luz penetra e transforma a cor, tornando-a tênue, aérea, e dotando-a de 

uma qualidade luminosa que torna o objeto acessível à compreensão da idéia 

suprema do Ser pela experiência humana. O objeto constituído de uma forma 

perfeita será aquele que mais se identifica com a luz absoluta que contém em si, 

preservada, a sua condição de causa essencial.  
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Nos afrescos das celas do mosteiro florentino de São Marco, pertencente aos 

dominicanos, Angelico termina por renunciar à função didático-religiosa de sua arte 

e ao seu naturalismo religioso. Neles, a natureza, enquanto instância sensível 

através da qual a experiência humana pode contemplar a perfeição do Criador e 

buscar a salvação, é, senão suprimida, reduzida a uma alusão concisa, puramente 

simbólica. Os interlocutores de Angelico nesses afrescos são monges que 

renunciaram à experiência do mundo e buscam, em suas práticas ascéticas, uma 

comunicação direta com Deus. Assim, nesses afrescos, Angelico radicaliza o seu 

método de identificação da forma das coisas com a luz dogmática e absoluta da 

revelação, desmaterializando os corpos e reduzindo-os a símbolos, e dotando-os da 

mais alta qualidade teórica de “diafaneidade sem superfície”, ou seja, torna-os “pura 

essência luminosa”. Angelico procede de modo a eliminar da forma natural toda 

“impureza” ou “acidente” sensual ou sensorial. Descobre, assim, após um trabalho 

rigoroso no qual cada traço é levado a um grau de pureza suprema, a “forma do 

“simbolismo puro” que possui a mesma imaterialidade da “forma da idéia”. Note-se 

que a luz segue o mesmo princípio, não possui substância e nem é mais fonte 

natural, é uma “luz inteligível”. Dessa forma, no final desse percurso, o fazer artístico 

de Angelico alcança o mais alto valor intelectual e cognitivo, verdadeiro instrumento 

do conhecimento religioso.  

 

 

Fra Angelico. A Anunciação (c. 1440 - 41). Afresco. Cela do mosteiro florentino de São Marco, 

Florença 
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Botticelli, por sua vez, e assim como Angelico, possui uma estética, um ideal 

de perfeição na arte que é processo ativo de sublimação e que aspira à idéia 

abstrata do belo. Contudo, Botticelli, imbuído de um “transcendentalismo estético”, 

aspira a uma beleza que é verdade espiritual suprema, mas não Lei, substância 

profunda da natureza e reveladora da Providência divina. Botticelli se posiciona 

muito mais a favor de uma espiritualidade que diz respeito ao relacionamento do 

homem com Deus, e rejeita uma idéia de religiosidade natural. Botticelli se afasta do 

pensamento religioso de pretensões positivas, interessado em conhecer a natureza 

e explicar o mundo ou a Criação. O ideal de belo de Botticelli decididamente se 

afasta da estética tomista de Angelico que, mediante um rigoroso processo 

intelectual que remonta do efeito à causa, faz derivar dos signos sensíveis presentes 

na natureza a beleza e a harmonia perfeitas da Criação. A natureza para Botticelli é 

“obstáculo material” que o espírito precisa superar para transcender a realidade e 

alcançar a “contemplação pura da verdade espiritual”.  

A postura de Botticelli, contudo, em nenhum momento deixa de ser religiosa, 

mesmo quando os temas de sua pintura são “pagãos” ou “profanos”.  A sua pintura é 

expressão sim, de uma religião, mas de uma “religião indeterminada, leiga”. Argan 

afirma que o processo de secularização da poética de Angelico cumpre-se com 

Botticelli, quando o último rejeita a estética tomista do primeiro e funda a sua poética 

em bases neoplatônicas. O “belo”, segundo definição de Ficino, é “algo incorpóreo”, 

e por isso, a beleza nunca pode ser beleza da coisa em si. Os objetos em uma 

pintura de Botticelli passam por um difícil e tortuoso processo de idealização ou 

eleição, e o que se busca ansiosamente é a transfiguração ou sublimação desses 

objetos, afastá-los de toda realidade e destituí-los de qualquer substância corporal. 

Só assim os objetos podem aspirar a ser “belos”.  A arte, não podendo se dirigir a 

objetos prefixados, não possuindo formas que possam ser imitadas, não só perde 

qualquer pretensão de positividade, como passa a ser primordialmente um “fazer” 

que é “aspiração contínua”, “vontade de beleza”, “ansioso processo de eleição”. A 

poética de Botticelli é a poética do furor ficiniano. Aqui não há especulação, e o fazer 

passa do exterior para o interior, não há engajamento na ação ou obediência a uma 

lei ou exemplo. O que importa é a ação interior: o fazer inspirado do artista que é 

tensão, aspiração religiosa, amor, impulso à transcendência, luta do espírito que 

quer se livrar de todo peso e espessura da matéria.  
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Do que foi exposto, torna-se compreensível o fato de Botticelli ter sido o 

primeiro pintor do Renascimento que fez do “belo” uma categoria autônoma e fim 

último da arte. Se Angelico havia fundado um ideal de perfeição ainda que 

submetido ao dogma da Criação, Botticelli finalmente o secularizou, fundando uma 

estética cujo fim exclusivo é a vontade de beleza.   

É possível comparar a trajetória intelectual e religiosa de Botticelli da 

Primavera ao Nascimento de Vênus com aquela de Angelico que culmina nos 

afrescos de São Marco. Ambos, como já dissemos, aspiraram a uma sublimação do 

“belo”. Aspiração essa que, em conjunção com outros desenvolvimentos, irá levá-los 

à “beleza da luz intelectual”. E ambos resolveram aprofundar o tema da doutrina e 

da fé em suas obras a partir do distanciamento da natureza e da adesão à verdade 

indiscutível do dogma. O dogma é conceito, e a forma simbólica do conceito é a 

imagem. Vimos que nos afrescos Angelico renunciou ao seu naturalismo religioso, o 

que lhe permitiu radicalizar o processo de desmaterialização dos corpos, dotando-os 

de uma diafaneidade sem superfície, enfim, reduzindo-os a símbolos preenchidos de 

pura essência luminosa, de uma luz, aliás, inteligível, instrumento supremo de 

cognição das Leis. Botticelli, por sua vez, no Nascimento de Vênus, renunciou 

àqueles alegorismos mediados naturalisticamente que se multiplicam na paisagem 

sem profundidade da Primavera. A beleza da Vênus é uma beleza nua, essencial e 

isolada, é, portanto, símbolo, dotado de densidade conceitual e simplicidade formal. 

Vimos que Angelico assim procede, mas por pensar que dessa forma é possível 

conhecer as Leis quando reduzimos ao máximo possível as formas da natureza à 

pureza absoluta de suas formas criadas. Para Botticelli, contudo, o corpo da Vênus, 

na diafaneidade de suas formas e na pureza dos seus contornos, se constituiu como 

desafio puramente intelectual. O que instiga Botticelli é a virtude intelectual das 

imagens, ele deseja pensá-las e constituí-las em termos de abstração pura. Vejamos 

as ondas no Nascimento de Vênus: são símbolos abstratos das ondas, “acentos 

circunflexos sobre o azul-pálido das águas”, signos constituídos mediante a redução 

do objeto ao mais imaterial e intelectual dos signos, a linha. A linha é o mínimo a que 

é reduzida a matéria para que ela possa ser identificada com a luz. A matéria então 

se torna luz, e não mais a recebe.  Trata-se de uma luz tão intelectual quanto era 

mística a de Angelico. Trata-se de uma luz neoplatônica. Segundo Argan, Botticelli 

alcança o ponto mais alto de desenvolvimento de sua estética neoplatônica nos 
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afrescos pintados para as núpcias de Lorenzo Tornabuoni e Giovanna Albizzi. As 

linhas que constituem as vestes das Graças trazem uma beleza que é do movimento 

em si, e não dos corpos ou do ar. E esse movimento, expresso pelas linhas em seus 

cursos e recursos, esse movimento “de impulsos repentinos e lentos abandonos”, 

manifesta o movimento “alternado e contínuo da alma”, é, portanto, símbolos 

abstrato da espiritualidade.  

 

 

Sandro Botticelli. Primavera (c. 1485). Florença. Galeria degli Uffizi 
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Sandro Botticelli. O nascimento de Vênus (c. 1485). Florença. Galeria degli Uffizi 
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