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inTROdUÇÃO

«Ele era como um homem que despertou  
demasiado cedo na escuridão,  

enquanto todos dormiam.»

Dmitry Merezhkovsky, 1901

Nos cinco séculos e meio que decorreram desde o seu nas‑

cimento, Leonardo da Vinci tornou ‑se uma incógnita. É talvez 

o mais conhecido artista de todos os tempos. Se pedir a alguém 

que não tenha o mínimo interesse pelas belas ‑artes para no‑

mear um artista, há fortes possibilidades de que o escolhido 

seja Picasso ou, então, Da Vinci. O seu retrato Mona Lisa é a 

pintura mais reconhecível em todo o mundo, porventura por 

ter sido tantas vezes alvo de paródia. Ao longo de gerações, 

viram ‑se as paredes de quartos de estudantes em todo o mundo 

decoradas com imagens daquela mulher de sorriso enigmático, 

enfeitada com óculos de aros grossos, a fazer o gesto da paz ou 

a fumar um charro.
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Da Vinci também se transformou num símbolo de genia‑

lidade. É discutível se é útil vê ‑lo nestes termos, pois o con‑

ceito de genialidade é bastante fluido. O que faz um génio? 

Uma inteligência extrema? Capacidades naturais invulga‑

res? Talvez até algum tipo de poder sobre ‑humano conce‑

dido por uma divindade? A própria palavra tende a alienar 

o sujeito da oração do mundo em geral. Da Vinci pode ter 

tido os traços de um génio, mas vê ‑lo simplesmente nes‑

ses termos é interpretá ‑lo como distante, inalcançável, so‑

brenatural. Não é possível ver o génio Da Vinci como um  

de nós. 

É também prestar um péssimo serviço a este homem 

surpreendentemente complexo e multifacetado. Da Vinci foi 

certamente abençoado com dons extraordinários numa vasta 

gama de campos. Como sugeriram alguns estudiosos, é bas‑

tante possível que possuísse um cérebro fisiologicamente di‑

ferente do da maioria de nós. A sua capacidade de dominar 

disciplinas variadas com tão aparente facilidade, por exemplo, 

é indicadora de rácios de desenvolvimento extremamente ra‑

ros em ambos os hemisférios cerebrais. Talvez também tivesse 

ligações neurais que lhe permitissem ver ações fugazes quase 

como em câmara lenta. Mas, além disto, Da Vinci também en‑

carou muitos dos desafios com que a vida nos confronta a to‑

dos, conjuntamente com mais alguns ainda. Essencialmente, 

estava familiarizado com o erro e acreditava que o tempo era o 

seu inimigo permanente, o relógio que ameaçava muitos dos 

seus mais ambiciosos projetos.

A sua vida pessoal foi também algo complicada, no mí‑

nimo. O meio em que nasceu não augurava estar destinado 

à grandeza. Em termos emocionais, nunca recuperou por 

completo da falta de uma edução parental estável; ao invés, foi 
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criado no seio da família mais alargada, antes de ser lançado 

na vida profissional quando jovem adolescente. Entretanto, 

as suas relações adultas foram marcadas pela sua assumida  

homossexualidade.

Independentemente dos demónios pessoais, a sua produ‑

ção criativa não tem par na História. As suas conhecidas obras 

de arte são a marca de uma das pessoas mais extraordinárias 

de sempre, mas são apenas uma parte de um panorama muito 

maior. O brilhante pintor, escultor e músico foi também um ex‑

cecional cientista, que desenhou famosas máquinas voadoras 

séculos antes do seu tempo e documentou a anatomia humana 

de forma mais exaustiva do que qualquer outro antes dele. Foi 

um matemático talentoso, um engenheiro e arquiteto deveras 

surpreendente, um inventor diversificado, que concebeu desde 

utensílios de cozinha a protótipos de submarinos, foi botânico, 

desenhador, cartógrafo, filósofo… e a lista poderia continuar.

Além de relativamente poucas obras concluídas, deixou 

milhares de páginas de anotações detalhadas, que nos propor‑

cionam talvez a melhor fonte para investigar a sua mente e 

personalidade. A sua fama era tal, que a sua vida foi bem do‑

cumentada por biógrafos contemporâneos, o mais famoso dos 

quais, Giorgio Vasari, descreveu Da Vinci como «um homem 

de espírito régio e tremenda amplitude mental».

Utilizando estas fontes — e com a vantagem de séculos de 

estudos académicos posteriores —, Da Vinci, o homem, pode 

ser decifrado a partir dos mitos que se geraram em torno do 

seu nome. Revela ‑se ainda mais interessante do que a sua 

lenda pode sugerir. Nas páginas seguintes, espero levá ‑lo numa 

jornada através da sua complexa personalidade, olhando para 

o que fez dele um grande homem, mas também para os erros, 

falhas e fragilidades que indiscutivelmente o humanizam.
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Liana Bortolon escreveu em The Life, Times and Art of 

Leonardo:

Devido à multiplicidade de interesses 

que o estimulavam a perseguir todos os cam‑

pos do conhecimento […] pode justamente 

considerar ‑se que Leonardo foi o génio uni‑

versal por excelência, e com todas as inquie‑

tantes conotações inerentes a esse termo.  

O homem sente ‑se hoje tão desconfortável  

perante um génio como se sentia no século xvi.  

Passaram cinco séculos, mas Leonardo ainda 

fascina o nosso olhar.

Mas o véu de génio envolveu ‑o durante demasiado tempo. 

Redescobrir Leonardo da Vinci, o homem, é uma experiência 

rica e gratificante.
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OBRAS ReMAneScenTeS

Segue ‑se uma lista das pinturas remanescentes em que  

Da Vinci é geralmente considerado como o principal ou único 

autor (conjuntamente com as duvidosas datas da sua criação  

e atual localização). Saliente ‑se que da sua obra escultórica sobre‑

vive unicamente um exemplar, um pequeno modelo equestre de 

cera de abelha — um estudo para um trabalho de muito maiores 

dimensões —, realizado em 1508 e agora propriedade privada.

•	 Retrato de Ginevra de’ Benci (c. 1474, National Gallery, 

Washington, D. C., EUA)

•	 A Anunciação (1472–1475, Galleria degli Uffizi, Florença, 

Itália)

•	 A Anunciação (c. 1478, Museu do Louvre, Paris, França)

•	 Virgem do Cravo (1478–1480, Alte Pinakothek, Munique, 

Alemanha)

•	 Virgem Benois (c. 1478, Museu Hermitage, S. Petersburgo, 

Rússia)
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•	 São Jerónimo no Deserto (1480–1482, Pinacoteca Vaticana, 

Cidade do Vaticano, Itália)

•	 A Adoração dos Magos (1481, Galleria degli Uffizi, 

Florença, Itália)

•	 Virgem das Rochas (1483–1486, Museu do Louvre, Paris, 

França)

•	 Retrato de Um Músico (c. 1485, Pinacoteca Ambrosiana, 

Milão, Itália)

•	 Dama com Arminho (1488–1490, Museu Czartoryski, 

Cracóvia, Polónia)

•	 Virgem das Rochas (1491–1508, National Gallery, Londres, 

Reino Unido)

•	 La Belle Ferronière (c. 1495, Museu do Louvre, Paris, 

França)

•	 A Última Ceia (1495–1498, Refeitório de Santa Maria 

delle Grazie, Milão, Itália)

•	 Sala delle Asse (1497–1498, Castelo Sforzesco, Milão, 

Itália)

•	 Retrato de Isabella d’Este (1499–1500, Museu do Louvre, 

Paris, França)

•	 A Virgem, o Menino, Santa Ana e São João Batista  

(c. 1500 ou c. 1506–1508, National Gallery, Londres, 

Reino Unido)

•	 Mona Lisa (1503–c. 1507, Museu do Louvre, Paris, França)

•	 Salvator Mundi (c. 1506–1513, coleção privada)
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•	 Cabeça de Mulher (c. 1508, Galleria Nazionale, Parma, 

Itália)

•	 A Virgem e o Menino com Santa Ana (1510–1513, Museu 

do Louvre, Paris, França)

•	 São João Batista (c. 1505–1507 ou 1513–1516, Museu do 

Louvre, Paris, França)

•	 Baco (ou São João Batista) (1513–1515, Museu do Louvre, 

Paris, França)
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cROnOLOGiA 
de UMA VidA nOTÁVeL

1452

Leonardo nasce a 15 de abril, nas cercanias de 
Vinci, não longe da cidade -estado de Florença, 
filho ilegítimo de um notário local e de uma 
jovem de condição social humilde.

Meados  
da década  
de 1460

Leonardo torna -se aprendiz de um respeitado 
artista florentino, Andrea del Verrocchio. Fica 
com Verrocchio durante 13 anos.

1469

Lourenço de Médici (o Magnífico) ascende ao 
poder em Florença. Importante apoiante do 
Renascimento, torna -se um dos mais impor-
tantes mecenas de Da Vinci.

c. 1470
Da Vinci contribui com alguns elementos para 
a obra Tobias e o Anjo, de Verrocchio.
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1472
Da Vinci é aceite na Corporação de Artes de 
Florença. Sandro Botticelli é aceite no mesmo 
ano.

1473

Da Vinci produz o primeiro desenho que se co-
nhece ter sobrevivido até hoje — a paisagem 
Festa de Santa Maria da Neve. Também come-
ça a trabalhar em Virgem do Cravo, considerada 
como uma das suas primeiras pinturas inde-
pendentes.

1474
Termina o primeiro retrato que se lhe conhece, 
de Ginevra de’ Benci.

1475

Miguel Ângelo Buonarroti, o grande rival pro-
fissional de Da Vinci, nasce na República de 
Florença. Entretanto, Da Vinci dá um contribu-
to importante (provavelmente em colaboração 
com Verrocchio) à pintura A Anunciação.

1476
Da Vinci é publicamente acusado de atos ho-
mossexuais, mas o processo é rapidamente 
rejeitado pelos tribunais.

1481

O Mosteiro de San Donato, em Scopeto, enco-
menda a Da Vinci A Adoração dos Magos, um 
trabalho que nunca completaria, mas que, ain-
da assim, é considerado uma obra -prima.

1482
Muda -se para Milão, onde trabalha principal-
mente para o duque Ludovico Sforza.

1483
A Confraria da Imaculada Conceição encomen-
da a Da Vinci a Virgem das Rochas. Entretan-
to, em Urbino, nasce Rafael, que haveria de
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juntar -se a Da Vinci e a Miguel Ângelo como os 
três maiores nomes da arte renascentista.

1485
Milão é assolada pela peste. Sensivelmente 
nesta época, Da Vinci encontra -se dedicado ao 
desenho de máquinas voadoras.

c. 1487
Da Vinci inicia com empenho os seus estudos 
anatómicos.

1488 Verrocchio morre em Veneza.

1490

Da Vinci começa a trabalhar na muito discuti-
da criação da escultura de um cavalo de bronze  
para o duque Sforza. Salai passa a viver na 
casa de Leonardo da Vinci.

1492

Lourenço de Médici morre em Florença e mar-
ca o fim da Idade do Ouro do Renascimento da 
cidade. Entretanto, Cristóvão Colombo desco-
bre o Novo Mundo.

1493
Da Vinci termina um modelo de argila em 
grande escala do Cavalo Sforza (Gran Cavallo).

1495
Da Vinci começa a pintar A Última Ceia, no re-
feitório da igreja milanesa de Santa Maria delle 
Grazie. 

1496
Elabora as ilustrações para De divina propor-
tione, o tratado de Matemática de Fra Luca  
Pacioli.

1498

Da Vinci decora o interior da Sala delle Asse, 
uma sala do castelo milanês de Sforza. Prosse-
gue ativamente com o desenho de máquinas 
voadoras.
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1499
Milão cai às mãos do Exército francês que in-
vade a cidade. Da Vinci parte poucos meses 
depois da conquista da cidade.

1500

Viaja para Mântua, onde pinta um retrato de 
Isabelle d’Este, antes de regressar a Florença, 
onde pinta A Virgem, o Menino, Santa Ana e  
S. João Batista.

1502

Da Vinci é contratado por Cesare Bórgia, du-
que de Valentinois, como engenheiro militar.  
No exercício das suas funções, viaja pela região 
de Romanha com as forças do duque. É tam-
bém apresentado a Nicolau Maquiavel, um di-
plomata florentino que ficaria para sempre fa-
moso como autor do tratado político O Príncipe.

1503

Regressado a Florença, Da Vinci começa a 
trabalhar na sua talvez maior encomenda de 
sempre, a pintura A Batalha de Anghiari, no 
Salão dos Quinhentos do Palazzo Vecchio. 
Miguel Ângelo é contratado para pintar outra 
cena de batalha na parede oposta. Da Vinci  
concebe também um plano para desviar o 
rio Arno, para que Florença possa privar a 
sua vizinha rival, Pisa, de uma via navegável,  
mas o projeto fracassa. Começa a trabalhar na  
Mona Lisa.

1504
Morre Ser Piero, pai de Leonardo, sem deixar 
nenhuma herança ao seu herdeiro ilegítimo.

1505
Da Vinci abandona o trabalho em A Batalha de 
Anghiari, que apresenta já alguma deterioração, 
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depois de as suas experiências com técnicas 
de pintura de fresco terem fracassado.

1506
Charles d’Amboise, o governador francês de 
Milão, requisita a presença de Da Vinci na ci-
dade.

1507

Da Vinci torna -se pintor e engenheiro do rei 
francês Luís XII. Trabalha na segunda versão 
da Virgem das Rochas e emprega Francesco 
Melzi como seu secretário. O tio de Leonar-
do, Francesco, morre, deixando ao sobrinho 
um considerável património, em contravenção 
com um anterior acordo com Ser Piero, origi-
nando assim um litígio de vários anos.

1508
Miguel Ângelo começa a pintar a Capela Sis-
tina.

1511

Nasce Giorgio Vasari, o grande biógrafo da 
época do Renascimento e uma das mais im-
portantes fontes primárias de informação so-
bre Da Vinci.

1513

Da Vinci muda -se para Roma, passa a residir 
no Vaticano e inicia os estudos sobre as pro-
priedades dos espelhos. É também provável 
que seja deste período o seu famoso autorre-
trato, guardado na Biblioteca Real de Turim.

c. 1515
Da Vinci oferece a Francisco I, recém -coroado 
rei de França, um leão mecânico, que o deixa 
encantado.
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1516
Da Vinci integra a corte de Francisco I, passan-
do a viver em relativo luxo em Amboise, França.

1519
Leonardo da Vinci morre a 2 de maio, em 
Cloux, Amboise.



Progrida pelo Seu esforço

«Dormir numa cama de penas ou debaixo  
da colcha não te trará a fama…»

Dante Alighieri, citado por Leonardo da Vinci  
nos seus cadernos de apontamentos
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Se tivesse de prever as circunstâncias que trariam ao 

mundo a possivelmente maior mente da história da 

humanidade, seria pouco provável que sugerisse um 

especial destino para Leonardo da Vinci. Foi um menino não 

nascido de uma grande linhagem de talentos ou inteligências 

notáveis, nem mesmo de uma família determinada a educar  

o seu filho para a grandeza. Na verdade, parecia que Leonardo 

estava destinado a uma vida de luta, com as suas perspetivas e 

oportunidades fortemente restringidas pelas condições do seu 

nascimento.

Da Vinci nasceu no interior profundo da Toscana, em Itália, 

a 15 de abril de 1452. Naquela época, Itália não era a nação uni‑

ficada que hoje conhecemos e compunha ‑se de uma série de 

poderosas «cidades ‑estados». O seu local de nascimento não 

ficava longe de Florença, ponto fulcral do Renascimento, que 

então se difundia por toda a Europa. O Renascimento foi um 

«renascer» cultural que começou sensivelmente em meados 

do século xiv e que olhava para as culturas clássicas, grega  
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e romana, como inspiração para um surpreendente floresci‑

mento criativo que se estendeu do norte da Europa a Itália. 

Contudo, embora tenha acabado por conquistar um lugar entre 

as duas ou três figuras mais significativas do Renascimento, 

Da Vinci não tinha certamente nascido para tal. Pelo contrário, 

cresceu como filho ilegítimo de um pai frio e distante e de uma 

mãe solteira de condição social humilde.

O seu pai, Piero Fruosino de Antonio da Vinci, pertencia 

a uma família abastada que, ao longo de várias gerações, fora 

berço de um conjunto de destacados notários, responsáveis por 

grande parte do trabalho administrativo que sustentou o flo‑

rescimento da saúde comercial de Florença (que, por sua vez, 

disponibilizou dinheiro para o generoso patrocínio das artes).  

«Da Vinci» indica que a família era «da cidade de Vinci», em‑

bora não possamos ter a certeza do lugar exato do nascimento 

de Leonardo. Algumas fontes sustentam que nasceu na pe‑

quena aldeia de Anchiano, a poucos quilómetros de Vinci.

Tem sido frequentemente afirmado que o nome «Vinci» 

provém do latim, vincere, que significa conquistar. É uma sim‑

ples sugestão para os que desejam retratar Leonardo como uma 

espécie de guerreiro cultural forjando um caminho triunfante 

pela vida. Contudo, o nome provém realmente da antiga pala‑

vra italiana para vime, um tipo de salgueiro que era tradicio‑

nalmente usado na região para cestaria. É certo que Leonardo 

nasceu a curta distância do maior centro do Renascimento, mas 

cresceu num local relativamente remoto, onde muitos dos seus 

habitantes nunca tinham ultrapassado os limites da cidade.

Além disso, o estatuto jurídico de Leonardo como bastardo 

significava que estava impedido de frequentar a universidade 

ou de ter acesso aos ofícios. Por capricho de um destino que o 

fez nascer de pais não casados, Leonardo viu imediatamente 
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negada a esperança de acesso às mais diversas carreiras bem 

pagas, para as quais os seus notáveis talentos sem dúvida o 

teriam revelado como perfeitamente adequado.

Tão ‑pouco recebeu grande apoio afetivo por parte dos pais. 

Um batizado grandioso — que incluiu uma corte de dez pa‑

drinhos — poderia sugerir que a sua ilegitimidade não o 

prejudicaria. Mas Ser Piero (o «Ser» indica o seu estatuto cava‑

lheiresco) era um homem ambicioso e não tardaria a procurar 

matrimónio com alguém que facilitasse a sua ascensão social. 

Entretanto, a mãe de Leonardo, Catarina — que tinha quase  

25 anos aquando do parto —, poderia ser oriunda de uma fa‑

mília com uma longa história (a questão permanece alvo de 

debate), mas não podia vangloriar ‑se em termos de riqueza. 

Embora os biógrafos contemporâneos não partilhassem a 

mesma leitura da sua ocupação, muitos sugeriam que era uma 

simples serva.

Sabemos muito pouco acerca da relação entre Ser Piero e 

Catarina, e é muito possível que tenham sentido um pelo ou‑

tro um amor genuíno. Curiosamente, quando tinha cerca de  

50 anos, Da Vinci escreveu: «O homem que tem relações se‑

xuais agressivas e ansiosas irá produzir filhos irritáveis e falsos; 

mas, se a relação se verifica com grande amor e desejo de am‑

bos os lados, então o filho será muito inteligente e espirituoso, 

alegre e adorável.» Consensualmente, Da Vinci era, ele próprio, 

de «grande inteligência e espirituoso, alegre e adorável», por 

isso, talvez estivesse a insinuar que os seus próprios pais eram 

um par apaixonado. Seja como for, não havia aparentemente 

nenhuma perspetiva realista de se casarem.

No espaço de um ano, ambos se casaram com outras pes‑

soas: ele, com a filha de 16 anos de outro abastado notário; ela, 

com um trabalhador de fornalha chamado Accattabriga.



23

pensar como leonardo da vinci

Leonardo terá vivido com mãe e o padrasto em Campo 

Zeppi, uma região um pouco a oeste de Vinci, na qual os 

Accattabriga tinham interesses familiares.

Ser Piero foi pouco mais do que um pai ausente nos anos 

que se seguiram, embora Leonardo tenha recebido cuidados 

e afeição por parte de um tio paterno, Francesco, que perma‑

necera em Vinci para trabalhar na agricultura e viticultura. 

Mais uma vez, não podemos ter certezas quanto à forma como 

Leonardo foi tratado pelo seu padrasto, mas nos anos imedia‑

tos escreveria uma das suas profecias algo misteriosas (que 

talvez devêssemos interpretar mais como uma mescla de «pa‑

lavras de sensatez» e «enigmas» do que como «profecias»): 

«Veremos pais e mães a deliciarem ‑se muito mais com os 

seus enteados do que com os seus próprios filhos.» Referia ‑se, 

na profecia, às árvores que nutrem rebentos enxertados, mas 

interrogamo ‑nos se nela não estaria contida uma mensagem 

mais profunda.

Um ou dois anos após o seu nascimento, a instabilidade na 

educação de Leonardo tomou um novo rumo ao ser entregue 

aos cuidados dos avós paternos, que eram então já bastante 

idosos e não estavam nem física nem emocionalmente dota‑

dos para assumir a responsabilidade de uma carga tão jovem 

e inquieta. Caberia, então, ao bondoso tio Francesco cuidar do 

menino, um trabalho que cumpriu com dedicação e de cora‑

ção aberto. Foi, devemos suspeitar, a grande transformação de 

Leonardo, que finalmente se viu querido e acarinhado. No en‑

tanto, deve ter exigido vastas reservas de autoestima e determi‑

nação a Leonardo para se erguer a partir destes começos pouco 

promissores e se tornar uma das figuras mais significativas de 

sempre. Ao mesmo tempo, podemos perfeitamente conjeturar 

se a rejeição que sofreu enquanto criança não terá sido a força 
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motriz por detrás do seu desejo de deixar uma marca indelével 

no mundo e ganhar o reconhecimento e aplauso da sociedade 

em geral.



comungue com a natureza

«Aqueles que tomam como seus padrões 
 tudo menos a natureza, a mestra de todos  

os mestres, desgastam -se em vão.»

Leonardo da Vinci,  
Cadernos de Apontamentos
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Da Vinci nutria uma profunda paixão pela natureza, que 

não só inspirou muitas das suas maiores obras como 

também constituiu a base da sua filosofia de vida. Ele 

acreditava que a natureza era tão perfeita em todos os aspe‑

tos — em termos estéticos, mecânicos e enquanto microcosmo 

equilibrado —, que estava convencido de que os homens mais 

não podiam fazer do que refleti ‑la na arte e replicá ‑la na ciên‑

cia. Vejamos estes pensamentos sobre inovação tecnológica:

Embora o engenho humano possa criar várias 

invenções que, com a ajuda de diversas máquinas, 

respondam ao mesmo fim, nunca conceberá in‑

venções tão belas, nem mais simples, nem mais 

apropriadas do que a natureza; porque nas suas 

criações nada é insuficiente e nada é supérfluo.

O seu amor pelo mundo natural começou nas encostas 

de Vinci, mais concretamente na companhia de Francesco,  
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enquanto ambos passavam os dias a cuidar das searas, a tratar 

dos pomares e dos olivais e a olhar pelas suas vinhas. O jovem 

Leonardo tinha uma mente curiosa e uma ânsia de aprender 

acerca do mundo natural que lhe proporcionaram um pano de 

fundo inspirador para a sua precoce instrução. Giorgio Vasari, 

grande documentador das personagens do Renascimento, es‑

creveu que Da Vinci «investigava as propriedades das plantas e 

depois observava o movimento do firmamento, o caminho da 

Lua e o percurso do Sol».

O nosso mundo moderno há muito que nos desligou dos 

elementos naturais que nos sustentam, mas, para Leonardo, 

os elos eram óbvios e omnipresentes. A azeitona, por exemplo, 

era a principal cultura dos terrenos do seu tio, e servia não só 

como alimento mas também para produzir o azeite que funcio‑

nava como lubrificante, como remédio ou como combustível 

para as lamparinas. Na verdade, a apanha da azeitona surgiria 

mais tarde numa outra das suas profecias, na qual observava: 

«Haverá chuva abundante dos céus que nos providencie ali‑

mento e luz.» 

Obviamente, a paixão de Da Vinci pela paisagem natural 

está perfeitamente viva nas suas pinturas. De A Anunciação 

(1478, a primeira obra ‑prima a solo de Da Vinci) às mais varia‑

das representações de A Virgem e o Menino e aos seus retratos 

de referência (incluindo, obviamente, Mona Lisa), a paisagem 

serve não só meramente como cenário para as personagens 

principais mas também como peça integral que estabelece 

o estado de espírito e a emoção dos quadros. Leonardo pinta 

paisagens vivas, a maioria das vezes recordando as encostas 

da Toscana da sua infância. Não será incorreto dizer ‑se que 

Da Vinci foi o primeiro grande pintor de paisagens, numa 

era em que as obras artísticas estavam quase exclusivamente 



28

daniel smith

focadas na representação de figuras humanas ou divinas.  

De facto, os primeiros desenhos datados de Da Vinci, realiza‑

dos em 1473 e que agora podem ser vistos na Galleria degli 

Uffizi, em Florença, são de uma paisagem próxima de Vinci. 

Kenneth Clark, num texto do século xx, dizia:

Para Leonardo, uma paisagem, tal como um 

ser humano, era parte de uma vasta máquina, para 

ser compreendida peça a peça e, se possível, no seu 

todo. As rochas não eram meras silhuetas decora‑

tivas. Eram parte do esqueleto da Terra, com uma 

anatomia própria, causada por alguma agitação sís‑

mica remota. As nuvens não eram ondulações alea‑

tórias do pincel, desenhadas por um qualquer artista 

celestial, mas sim a congregação de minúsculas go‑

tas formadas pela evaporação do mar, que em breve 

fariam precipitar a sua chuva sobre os rios.

O campo está sempre presente nas páginas dos seus cader‑

nos de apontamentos, em esboços, estudos e observações ver‑

bais. Nessas páginas, referenciou dezenas de espécies da flora 

e aconselhou os seus colegas artistas a encontrarem inspiração 

no meio natural: «Deixem a vossa casa na cidade, deixem a fa‑

mília e os amigos e vão para as montanhas e vales no campo.»

As suas credenciais enquanto naturalista estendiam ‑se  

a um genuíno amor pelo mundo animal. Revelou uma preocu‑

pação pelos direitos dos animais muito à frente do seu tempo. 

Como relatou Vasari:

Encantava ‑se sobretudo com animais de todas 

as espécies, que tratava com um amor admirável 
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e paciência. Por exemplo, quando passava por lo‑

cais onde vendiam aves, muitas vezes libertava ‑as 

das gaiolas com as suas próprias mãos, pagando 

qualquer que fosse o preço pedido pelo vendedor, e 

deixava ‑as voar, devolvendo ‑as à liberdade perdida.

É uma visão confirmada pelo seu amigo de longa data e 

companheiro, Tommaso Masini (também conhecido como 

Zoroastro): «Ele era incapaz de matar uma mosca, fosse qual 

fosse a razão: preferia vestir linho a usar uma coisa morta.»

Por vezes, Da Vinci quase parecia ter mais amor pelo mundo 

animal do que pela sociedade humana, uma atitude que talvez 

refletisse a sua precoce e desoladora experiência de relações hu‑

manas. «O homem tem grande capacidade para falar», escreve‑

ria já em adulto, «mas aquilo que diz é maioritariamente fútil 

e falso; os animais têm muito pouca, mas o que dizem é útil 

e verdadeiro». Como que para demonstrar esta ideia, escreveu 

uma série de fábulas enquanto viveu em Milão, por volta de 

1490, repletas de animais capazes de falar e que usavam essa 

aptidão para distribuir sabedoria. Embora a origem destas fábu‑

las não seja completamente clara, a evidência parece indicar que 

resultaram mais de ideias originais do próprio Da Vinci do que 

de reconstituições de contos populares previamente existentes. 

As histórias também expressam a repulsa perante o sofrimento 

animal. Esta era, sem dúvida, uma convicção genuinamente aca‑

lentada, apesar de Leonardo ter sido capaz de proceder a disseca‑

ções animais no interesse da ciência.

O amor pela natureza, que floresceu na criança que cami‑

nhava pelos terrenos em volta de Vinci, manteve ‑se ao longo 

de toda a sua vida, mesmo quando a carreira o levou a viver 

e passar grande parte da idade adulta em cidades ruidosas  
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e agitadas. Foi desde sempre um ávido caminhante e um hábil 

cavaleiro, o que lhe deu oportunidade de «se afastar de tudo», 

sempre que queria. Na verdade, já idoso, manteve um estábulo 

com cavalos, e foram esses majestosos animais que inspiraram 

alguns dos seus mais belos desenhos, bem como os seus mais 

ambiciosos projetos de escultura.

Também se diz que Da Vinci — que nunca estabeleceu verda‑

deiramente um nome para si mesmo como adulto — se tornou 

proprietário de terras pela primeira vez quando, em 1497, com‑

prou uma parcela de terreno plantado com vinha. Aí pôde dedicar‑

‑se ao seu amor pela jardinagem, um passatempo que durante 

muitos anos ocupou a sua imaginação. Era como se, para ele,  

o lar fosse mais um sentimento de estar unido à terra e ao seu ado‑

rado meio natural do que uma estrutura de tijolos e argamassa.

O POdeR dA ÁGUA

«Primeiro, escreve sobre a água, em cada um dos  
seus movimentos; depois, descreve todos os seus leitos  

e as substâncias que contêm.»

Anotação de Leonardo da Vinci  
acerca de um possível tratado sobre a água

Por tudo isto, Da Vinci amava o terreno acidentado dos 

campos da Toscana, encantado no meio de flores e plantas, 

e sentia com os animais um elo que muitas vezes não tinha 

com os humanos. Respeitava também a natureza como uma 

força poderosa e imprevisível — um facto refletido no desejo  



31

pensar como leonardo da vinci

contínuo de explorar sobretudo a natureza da água, tanto em 

termos de ciência como de estética.

Assim, temos, por exemplo, a citação anterior, que prova 

bem o desejo de Da Vinci analisar completamente todos os as‑

petos do elemento. No Códice Leicester (um caderno de aponta‑

mentos agora na posse do magnata da informática Bill Gates), 

Da Vinci fez abundantes observações relacionadas com a geo‑

física e a água, criando uma obra que tem tanto de reflexão 

filosófica como de um tradicional manual de ciência.

BEBÉ AQUÁTICO

A obsessão de Da Vinci com a água terá começado  
quando ainda era criança. Com cerca de 4 anos,  

testemunhou o primeiro de dois fenómenos naturais 
devastadores que marcaram os seus primeiros anos  

de vida. Um furacão varreu a Toscana, semeando  
a destruição em terra e na água e provocando milhares  

de mortos. Mais tarde, quando tinha 10 anos,  
o rio Arno transbordou das margens e inundou Florença. 

Este majestoso símbolo da civilização revelou -se  
impotente perante o turbilhão das águas. 

Fez várias tentativas ao longo da sua carreira para captar a 

majestade da água nas suas numerosas aparências, tanto em 

palavras como em imagens — de paisagens, em obras como 

a Virgem das Rochas, a esboços rápidos, nos seus cadernos de 

apontamentos. Também nos deixou a sua elegante descrição 

das águas em torno de Chipre, embora não existam provas de 

que alguma vez tivesse viajado até à região:
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Da costa meridional da Cilícia pode ser vista, ao 

sul, a bela ilha de Chipre, que foi o reino da deusa 

Vénus, e muitos navegadores, atraídos pela sua be‑

leza, viram os seus barcos esmagarem ‑se contra os 

recifes, cercados pelas águas tumultuosas. Aqui, a 

beleza maravilhosa dos montes tenta os marinheiros 

sonhadores a refrescarem ‑se entre a frondosa ver‑

dura, onde os ventos são temperados e enchem a ilha 

e os mares circundantes com inebriantes fragrâncias. 

Ah! Quantos navios aqui naufragaram? Ah! Quantos 

barcos se esmagaram contra estas rochas? 

Nos primeiros anos da década de 1490, registou as instru‑

ções sobre como representar uma tempestade numa pintura:

Primeiro, há que mostrar as nuvens dispersas 

e rasgadas a voarem com o vento, misturadas com 

nuvens de areia que se erguem a partir da costa, 

e os galhos e as folhas varridas e espalhadas com 

outros objetos leves que esvoaçam em volta… en‑

quanto o vento espalha a maresia e o ar tempes‑

tuoso assume o aspeto de bruma densa e asfixiante.

Na sua velhice, ainda se esforçava por aperfeiçoar a re‑

presentação das tempestades, e, com 60 anos, produziu tex‑

tos ilustrados relacionados com o dilúvio bíblico. Entretanto, 

Vasari escreveu acerca de um desenho sobre o deus dos mares, 

Neptuno, no qual Da Vinci reproduzia «o oceano agitado e a 

quadriga de Neptuno puxada por cavalos ‑marinhos, e os espe‑

tros, os monstros marinhos e os ventos, conjuntamente com 

algumas belíssimas cabeças de deuses do mar».
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Da Vinci apreciava a natureza como uma força elemen‑

tar e brutal, com a água a representar o aspeto sobre o qual 

o Homem, obviamente, tem menos poder e controlo. O seu 

fascínio pela água é não só o reflexo da sua admiração des‑

lumbrada pelo mundo natural mas também do seu desejo de 

o representar e compreender. Tendo isto em mente, é evidente 

(como veremos oportunamente) que conseguiria inventar al‑

guns dos mais ambiciosos esquemas de engenharia do seu 

tempo (e até desenhar um extraordinário escafandro feito de 

couro), cujo objetivo era conseguir um maior nível de domínio 

sobre a água.




