
Os compendiadores de trabalhos prejudicam o conhecimento e o

amor, porque o amor a qualquer coisa é produto do conhecimento,

sendo o amor mais ardente quanto mais seguro é o conhecimento,

e essa segurança brota de um perfeito conhecimento de todas as

partes que, juntas, compõem o todo... de fato é a impaciência, mãe

da loucura, que louva a brevidade.

(Leonardo da Vinci, c.1510)

E
sta crítica mordaz não é encorajadora para um autor
desejoso de, em rápido compasso, captar a totalidade
de Leonardo da Vinci e fazer justiça à enorme abran-
gência de suas atividades. Quem estuda os escritos de

Leonardo da Vinci se confronta com um volume desanimador
de material, em termos de quantidade, variedade e dificuldade
intrínseca. Isto sem falar dos problemas representados por sua
escrita, difícil de ler mesmo que não fosse grafada, como é, da
direita para a esquerda, como se refletida num espelho (aliás,
movimento natural para um canhoto que empregava os mate-
riais que ele usava e trabalhando velozmente). Um cálculo apro-
ximado das páginas sobreviventes chega a mais de seis mil.
Tomando como comparação um livro moderno de 300 páginas,
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o total de Leonardo da Vinci preencheria pelo menos 20 volu-
mes. Se considerarmos também que cerca de uma quarta parte a
quatro quintos da sua produção escrita se perdeu, estaremos
diante de alguém que escreveu e desenhou o bastante para
preencher 80 a 100 volumes. (Essa estimativa se baseia nos tre-
chos transcritos por um editor do século XVI para o Tratado de
pintura, cujo texto, na maior parte, provém de manuscritos de
destino ignorado.)

A situação para o moderno “compendiador” da vida e dos
trabalhos de Leonardo da Vinci parece desencorajadora em to-
das as frentes. Contudo, se olharmos mais de perto o que ele
diz, talvez as coisas não pareçam tão ruins, afinal.

Seu ataque se dirige àqueles que fazem resumos ou epíto-
mes de longos trechos, e especificamente aos que descrevem
as múltiplas maravilhas do corpo humano de maneira sucinta.
O verdadeiro estudioso das glórias da natureza deve sempre res-
peitar os impressionantes meios pelos quais as diversas formas
foram desenhadas para servir a determinadas funções, seja o
vasto mecanismo cronométrico dos céus ou uma pequena vál-
vula no coração humano. Mas o próprio Leonardo acabou com-
preendendo que nem mesmo ele poderia investigar cada aspec-
to da natureza (e nem sequer do corpo humano) no plano que
ele próprio exigia.

Tentemos explicar sua abordagem com os próprios termos
que ele empregou, ainda que de maneira terrivelmente conden-
sada nesta etapa. Isso envolve um conjunto de termos sutis.

Leonardo se empenhou em submeter “efeitos” observáveis a
rigoroso escrutínio, de modo a averiguar suas “causas” básicas,
“razões” ou “princípios”. Esse entendimento deveria ser realizado
por meio do estudo de “casos” que proporcionariam “experiên-
cia” ou evidência. Uma vez que os casos fossem demonstrados
adequadamente em termos do ajuste perfeito entre causas e efei-
tos, o investigador poderia afirmar que havia obtido a “prova”.

Cada prova esclarece o funcionamento da natureza como
um todo. Tendo o domínio das causas, o investigador estará po-





tencialmente na posição de reconstruir efeitos existentes ou de
construir novos efeitos, de baixo para cima. Os próprios traba-
lhos de arte de Leonardo da Vinci constituem de fato esse 
tipo de construção – reproduzindo novos efeitos visuais a par-
tir de causas básicas, não só as de natureza óptica. Cada pin-
tura é, num certo sentido, uma prova do modo de compreen-
são de Leonardo.

Com esse sumário bastante condensado em mente, minha
estratégia é investigar como podemos usar exemplos específicos
para descobrir o núcleo central de suas convicções – de uma for-
ma que respeite as complexidades dos “trabalhos da natureza e
das coisas humanas”. Procurarei as estruturas unificadoras que
se escondem por trás da diversidade da superfície. O truque é
mostrar como ele considerava que um número limitado de cau-
sas centrais, estáticas e dinâmicas, pode resultar numa espanto-
sa variedade de efeitos naturais. Se essa estratégia de examinar
casos para revelar a estrutura maior e mais profunda der certo,
o leitor terá acesso a um instrumental que pode dar sentido aos
muitos aspectos de sua obra que tiveram de ser necessariamen-
te excluídos da presente discussão.

A premissa global com que Leonardo da Vinci trabalhava é
que toda a aparente diversidade da natureza é sintoma de uma
unidade interna, dependente de algo como uma “teoria de cam-
po unificado” que consiga explicar o funcionamento de tudo
que existe no mundo observável. Para Leonardo, essa teoria uni-
ficada se sustentava na ação proporcional (geométrica) de cada
poder no mundo e justificava o propósito de tudo. Isso explica
por que ele escreveu em um dos seus desenhos anatômicos:
“que ninguém que não seja um matemático leia meus princí-
pios” (de fato, parafraseando Platão).

A teoria da proporcionalidade explica por que as coisas pa-
recem menores quando estão mais distantes; por que os grave-
tos de uma árvores são mais finos que os galhos (e em que pro-
porção); por que a sombra se torna mais esmaecida nas partes
mais afastadas do objeto que a projeta; como uma mola perde





sua força quando é enrolada para baixo; a que distância um pro-
jétil viajará quando lançado por uma das máquinas de guerra
que ele inventou; por que um arco construído com pedras sepa-
radas pode ficar de pé; e por que uma pedra cai com aceleração
para o solo. Essa lista poderia abranger quase todos os fenôme-
nos analisáveis pelas ciências que hoje chamamos de estática e
dinâmica. O comportamento análogo de diferentes fenômenos
fornece um de seus métodos-chave de argumentação. A luz se
comporta como o som, como as ondulações na água, como o ca-
lor de uma chama, como uma bola ao quicar, como um macha-
do cortando uma superfície... A analogia era uma técnica antiga
para explicar o funcionamento das coisas. Leonardo da Vinci a
tornou visualmente convincente pela força de persuasão de seus
desenhos, colocando-a sobre novos fundamentos.

Cada ato de olhar e desenhar era, para Leonardo, um ato de
análise, e é com base nessas análises que o criador humano pode
refazer o mundo. Assim, a máquina voadora e a Mona Lisa refa-
zem, comparativamente, o mundo natural segundo os próprios
termos desse mundo, em perfeita obediência às causas e aos efei-
tos naturais. Uma é um “pássaro” artificial; a outra uma reprodu-
ção da experiência visual da presença física da pessoa. Em certo
sentido, este livro é sobre por que a Mona Lisa e a máquina voa-
dora constituíam, para Leonardo, o mesmo tipo de coisa.

O capítulo 1, cujo tom é conscientemente comedido, buscará o
Leonardo da Vinci “real” por meio dos documentos de sua car-
reira. Em vista deles, essa carreira parece muito estranha. A lis-
ta de obras de arte realizadas toda ou na maior parte por ele não
passa de 20, e os registros mais antigos não indicam que mais
que um punhado de obras autógrafas tenha se perdido. Das que
consideramos as obras centrais de Leonardo, umas cinco ou seis
(inclusive a Mona Lisa) parecem nunca ter saído de suas mãos.
Em suma, isso indica que ele não ganhou a vida entregando
pinturas terminadas. A lenda o descreve como um sonhador





tecnológico, inventando coisas que não podiam ser realizadas
por seus patronos. A documentação sobre sua carreira é apinha-
da de queixas daqueles que lhe davam emprego. Contudo, viveu
com algum estilo e terminou sua carreira com um salário polpu-
do. Como podemos harmonizar essas contradições aparentes?

Os cinco capítulos centrais referem-se aos princípios sub-
jacentes às suas investigações sobre o mundo e a natureza, e à
sua concepção do artista-engenheiro como uma “segunda natu-
reza no mundo”. O próprio olho é objeto de seu interesse, pois
acreditava que a visão proporciona nosso conhecimento mais
acertado do funcionamento das coisas. A luz se comporta de
maneira meticulosamente geométrica, e o olho é desenhado
apenas para transmitir suas verdades ao intelecto. O objeto su-
premo de escrutínio visual é o corpo humano, criação máxima
da natureza, e é ele que fornece o modelo para a engenharia hu-
mana. Um entendimento profundo das formas e funções do
corpo constituía a base sobre a qual o engenheiro podia preten-
der construir invenções que a própria natureza não fez. O cor-
po também desempenhava um papel-chave para o entendimento
da estrutura maior, que é o “corpo da Terra”. Leonardo aderiu à
doutrina tradicional segundo a qual a organização do macrocos-
mo, o universo como um todo, se reflete nas suas partes, em
especial no microcosmo, ou “mundo reduzido” do corpo hu-
mano. Seu brilho como observador e visualizador acrescentou à
velha doutrina um novo vigor e convicção. Armado com esses
tipos de entendimento, Leonardo da Vinci reuniu o que pode-
ria ser chamado de kit para um rearranjo criativo da natureza
em suas obras artísticas. A pintura de um tema histórico ou bí-
blico como a Última Ceia nasceu obviamente de sua imaginação,
ou fantasia, mas também é verdade que os retratos que pintou
não são simples transcrições diretas daquilo que vê. O olho é
sempre um aliado do intelecto.

O capítulo final, que serve, junto com o primeiro, para
contextualizar os capítulos temáticos sobre a criatividade de
Leonardo da Vinci, focalizarão de modo muito seletivo as trans-





formações legendárias que surgiram à medida que cada geração
refez o seu próprio Leonardo. Ele nunca deixou de ter sua
parcela de fama, embora esta se baseasse por muito tempo num
conhecimento pouco direto do que ele de fato realizou. No sé-
culo XVII foi o centro de amargas disputas na Academia Real de
Belas-Artes da França sobre os fundamentos da boa arte. Nos sé-
culos XVII e XVIII, mais “Leonardos” foram inventariados em
coleções nobres e passaram por salões de leiloeiros do que ele
poderia ter pintado, mesmo que tivesse sido mais prolífico. No
século XIX, algumas definições mais consistentes começaram a
surgir, e por volta do final do século o vasto legado de seus ca-
dernos de anotações sobre todos os tipos de assuntos começou
a ser publicado. No século XX, uma grande conquista foi chegar
aos alicerces do que pode ser documentado com segurança e es-
tabelecer o que de fato sobreviveu daquilo que foi feito pela pró-
pria mão de Leonardo. Ele foi visto, e não só pela imaginação
popular, como um dos primeiros representantes do que iria se
tornar a era moderna, um homem à frente do seu tempo. En-
tretanto, este Leonardo moderno e “cientificamente” construído
pertence muito bem ao seu próprio tempo.

Diante da vasta e contínua produção acadêmica e das ma-
nifestações populares, Leonardo da Vinci permanece um alvo
fugidio e até enigmático, movendo-se continuamente, enquanto
fazemos diferentes perguntas a seu legado e olhamos para ele
com diferentes perspectivas. O melhor que posso esperar é
que o próprio Leonardo pudesse reconhecer algo na perspecti-
va que aqui adotei.






