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Caderno perdido do Leo 1470-1471
1470
Não tenho nenhum segundo livre no es túdio.  
É tanta coisa para ver e aprender! Cada dia que 
passa aprendo mais. Estamos trabalhando numa 
enorme bola de bronze que vai ficar no topo do 
domo de Brunelleschi. Tem seis metros de 
diâmetro e pesa mais de duas toneladas!

Verrocchio nos manda fazer uma série de cálculos 
matemáticos e experiências científicas  
  para bolar o melhor jeito de prender a bola  
    lá em cima.
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Também es tamos tentando descobrir como 
sus tentar a bola, o melhor lugar para fixar as 
correntes que vão prendê-la e como os ventos mais 
fortes podem afetá-la, quando já es tiver lá. Acho 
tudo isso fascinante! Na minha opinião, ciência 
e arte são inseparáveis, dependem intimamente 
uma da outra.

Fevereiro de 1471
Verrocchio es tá tão feliz com minha evolução  
que me nomeou seu assis tente! Isso é que é vida! 
Quando não es tou trabalhando, saio para me 
dis trair, tocar e ouvir música, e exibir  
minha roupa cor-de-rosa chiquérrima ( para 
mim, rosa é a cor dos descolados! ). No es túdio, 
aprendi a fazer máquinas de efeitos especiais 
para quadros vivos e peças de teatro. Parece que  
o velho Brunelleschi era um mes tre na arte de 
fazer aparecer, como por mágica, céus repletos  
de criaturas vivas e luzes faiscantes. Fiz uma 
pomba que sobe e desce numa corda. 
(Bem, sou apenas um  
aprendiz. Só mais tarde é que 
vou fazer coisas realmente 
espetaculares! )

Ciência Arte
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Pin tan do o se te

 O duque de Milão virá nos visitar mês que 
vem, e Lorenzo dei Medici quer que ele fique 
es tupefato com Florença!
15 de março de 1471
O duque nos visitou ontem. Que desfile 
preparamos para ele!

Acho que Sua Alteza ficou impressionado!
27 de maio de 1471
Hoje içaram nossa bola de bronze para o topo 
do domo, usando es te genial guincho sobre 
trilhos bolado por Brunelleschi, anos atrás. 
Achei-o tão sensacional que até fiz es tes 
desenhos.

TARÁ-TATÁ! BUM!
   BUM!



Pin te o que ru bim pa ra mim , meu an jo
Em 1472, Ver roc chio es ta va fa zen do um gran de Ba tis mo 
de Cris to, que ha via si do en co men da do por um mos tei ro. 
A pin tu ra mos tra va Je sus no rio Jor dão, com são  João 
Ba tis ta der ra man do  água em sua ca be ça, e um par de 
an jos a  seus pés. Co mo Ver roc chio acha va que Leo já 
ti nha su fi cien te com pe tên cia pa ra tra ba lhar num pro je to 
im por tan te, pe diu que ele pin tas se um dos an jos. Quan
do foi con fe rir a  obra an ge li cal do Leo, to mou um sus to.

Ver roc chio fi cou fu lo da vi da por que o ma ra vi lho so an jo 
do Leo ofus ca va to tal men te o res to da pin tu ra, que ele 
pró prio ti nha fei to. E ju rou ali mes mo que nun ca  mais 
pin ta ria na da!
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Quase todo mundo em Florença 
veio ver a bola subir. Quando 
chegou lá em cima, os trompetes 
tocaram fanfarras, e a multidão 
irrompeu em gritos e aplausos. 
Um momento inesquecível!

VIVA!
VIVA!

PRon TI nho, PA TRão, 
TAí o An jo.

não fI coU nA dA 
MAU, né?

GRRRR!  
SnnRG!

SnIf! SnIf!
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Co mo fa lar “ar ta lia no”
Um dos pon tos que os es pe cia lis tas em ar te cos tu mam 
des ta car na an ge li cal con tri bui ção do Leo à pin tu ra do 
seu mes tre (e em vá rias ou tras pin tu ras que ele fez do 
mes mo te ma) é o uso do sfu ma to. Es se é um dos vá rios 
ter mos que os en ten di dos  usam quan do fa lam das pin
tu ras re nas cen tis tas. E vo cê, 
lei tor es per to e in te li gen te, 
com cer te za vai que rer  usar es
ses ter mos in dis pen sá veis de 
“ar ta lia no” em seu dia a dia. 
Por is so,  aqui vão al guns de les, 
com a de vi da ex pli ca ção e a 
cor re ta pro nún cia. Vai ver co
mo  seus pro fes so res, ami gos, ini mi gos, co le gas e na mo
ra da(o)s vão fi car im pres sio na dos quan do vo cê tem pe rar 
a con ver sa com  eles, com a  maior na tu ra li da de.

Sfu ma to
Sfu ma to é uma pa la vra ita lia na que sig ni fi ca es fu ma ça do, 
va go, im pre ci so. Os pin to res  mais an ti gos usa vam li nhas 
bem ní ti das pa ra de fi nir o con tor no e as for mas das fi gu
ras que re pre sen ta vam, mas Leo nar do pre fe ria ir mis tu ran
do di ver sas co res, dei xan do as for mas in dis tin tas, bor ra
das, co mo se fos sem vis tas atra vés de um véu ou de uma 
nu vem de fu ma ça. Is so da va às  suas pin tu ras uma at mos
fe ra mis te rio sa. Em mui tas de  suas  obras, ele tam bém 
usa va o sfu ma to nas pai sa gens do fun do, o que au men ta
va o sen so de pers pec ti va, tão ad mi ra do pe los ar tis tas da 
Re nas cen ça. Se vo cê ob ser var uma pai sa gem de ver da de, 
vai per ce ber que as coi sas  mais dis tan tes fi cam de fa to 
me nos ní ti das, es pe cial men te nos  dias quen tes de ve rão.

Pode Me PASSAR o Molho 
SfUMATo, PoR fAVoR?



Chia ros cu ro (pro nun cie “quia ros cu ro”)
O chia ros cu ro, is to é, cla roes cu ro, é a téc ni ca pe la  qual 
Leo nar do da va for ma aos ob je tos, real çan do em al guns 
pon tos a luz e em ou tros as  áreas es cu ras pa ra  criar um 
con tras te — e aque le efei to tri di men sio nal, tão in dis pen
sá vel pa ra se ob ter uma boa pers pec ti va. Cer ta vez, Leo 
dis se que “o chia ros cu ro é a al ma da pin tu ra”.

Um chia ros cu ro acen tua do po de con tri buir pa ra  criar 
uma at mos fe ra for te men te dra má ti ca, co mo bem sa bem 
os rea li za do res de ci ne ma e te le vi são, que cos tu mam 
 usar a ilu mi na ção ar ti fi cial pa ra dar  maior im pac to a 
uma ce na.

Car tão
Os car tões que os ar tis tas da Re nas cen ça cria vam não 
têm na da a ver com os car tões de vi si ta, tam pou co com 
os car tões ban cá rios, de cré di to ou de te le fo ne que car
re ga mos ho je em dia.

Car tão, na épo ca do Leo nar do e  seus con tem po râ neos, 
 eram os es bo ços que os ar tis tas fa ziam, em pa pe lão ou 
pa pelcar tão, pa ra pre pa rar uma  obra de gran des di men
sões. Um dos car tões  mais cé le bres do Leo é o Vir gem, 
Cris to, San ta na e são  João me ni no, de se nha do a giz.
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QUe SfUMATo nAdA,  
é fUMAçA MeSMo! o 

MUSeU eSTÁ PeGAndo 
           foGo!

hUM, eSTe 
SfUMATo AQUI não 

é SUBlIMe?

nUncA VI 
MelhoR!



Afres co
Do ita lia no “di pin ge re a fres co” (pin tar en quan to es tá 
fres co), é uma téc ni ca de pin tu ra mu ral exe cu ta da no re
bo co de ges so fres co, com co res di luí das em  água.

Con tra pos to
Con tra pos to (em ita lia no, con trap pos to) é uma ma nei ra 
de de se nhar fi gu ras hu ma nas em que as par tes su pe rior 
e in fe rior do cor po fi
cam vol ta das pa ra di
re ções opos tas (por 
exem plo, per nas e bra
ços vi ra dos pa ra a di
rei ta, e a ca be ça in cli
na da pa ra a es quer da), 
dan do  mais vi da à re
pre sen ta ção do que se 
fos se fei ta com um 
cor po rí gi do e ere to.
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não eSToU 
Vendo 

cARTão 
nenhUM

SeU fReSco, 
eSTRAGoU 

MInhA PARede!

Acho QUe Você exAGeRoU no 
conTRAPoSTo, MeU BeM



Pou co de pois de o Leo ter pin ta do aque le an jo di vi no, 
Ver roc chio jul gou que seu alu no, ago ra com 23  anos de 
ida de, já era ple na men te ca paz de ser um mes tre pin tor, 
e Leo en trou pa ra a Com pa nhia de São Lu cas, que reu nia 
a fi na  flor dos ar tis tas flo ren ti nos. De pois de tan tos  anos 
de es tu do e prá ti ca, ago ra po de ria se es ta be le cer por con
ta pró pria e mos trar ao mun do  quem ele era.

As as so cia ções flo ren ti nas
Os flo ren ti nos or gu lha vamse mui to de sua ar te e fa ziam 
ques tão de man ter um al to ní vel de qua li da de, o que 
con tri buía pa ra a fa ma in ter na cio nal da ci da de. As sim, 
se vo cê qui ses se pro du zir e ven der  obras de ar te e ar te
sa na to, pri mei ro te ria de pas sar por um lon go trei na men
to, co mo fez Leo nar do, e de pois ten ta ria en trar pa ra uma 
as so cia ção de ar tis tas. O fa to de per ten cer a uma as so
cia ção da va ao com pra dor a ga ran tia de que vo cê pro du
zia  obras de qua li da de e que ele não cor ria o ris co de 
al go as sim acon te cer...

Ha via 21 des sas as so cia ções em Flo ren ça, e to do pro
fis sio nal res pei tá vel per ten cia a uma de las. Ha via to do 
ti po de gen te en tre os mem bros das as so cia ções: de ne
go cian tes de te ci dos e lãs, a te ce lões de se da, ban quei ros, 

54

Leonardo da Vinci e seu supercérebro

  cRéc cRéc B o n G !

foI UM PRAzeR fechAR 
neGócIo coM o SenhoR!

PRonTo, PIeTRo. QUAndo eU 
dISSeR TRêS... coRRe!



co mer cian tes de es pe cia rias e pe les e, é cla ro, ar tis tas e 
ar te sãos! O tra ba lho da as so cia ção do Leo, a Com pa nhia 
de São Lu cas, era ga ran tir que  seus mem bros não fi zes
sem coi sas co mo, por exem plo,  usar pig men to de azo ri ta 
no lu gar do de lá pisla zú li, qua li ta ti va men te mui to su pe
rior e bem  mais ca ro.

Do bom e do me lhor
Tu do o que os ar tis tas e ar te sãos das as so cia ções fa ziam 
ti nha de ser da  maior qua li da de, se não  eles não fi ca vam 
sa tis fei tos. Fa ziam ques tão de  criar os  mais lin dos ob je
tos, mes mo que le vas sem a vi da in tei ra!

Em 1401, o ar tis ta Lo ren zo Ghi ber ti (13781455) ini
ciou um con jun to de por tas de co ra das pa ra o la do nor te 
de um edi fí cio de Flo ren ça co nhe ci do co mo Ba tis té rio. 
Ter mi nouas 23  anos de pois, aos 48  anos de ida de.
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TeM MeS Mo 
de cA RIM BAR?

con TRo le de 

QUA lI dA deP A M !

PRon TI nho! fAn TÁS TI co, 
lo Ren zo!

Só QUe 
QUeRíAMoS eM 

AcRílIco...

... e de 
coR ReR.



Quan do en tre gou  suas di vi nas por tas, a car rei ra de 
Lo ren zo des lan chou e as en co men das cho ve ram! En co
men da ramlhe um par de por tas pa ra o la do les te do 
Ba tis té rio, que ele ter mi nou 27  anos de pois, em 1449, 
quan do já es ta va com 73  anos de ida de!

O es cul tor e poe ta Mi che lan ge lo des cre veu as sim as 
ad mi rá veis por tas de Lo ren zo:

Em bo ra su jei tos cria ti vos co mo Leo, Bot ti cel li e Ghi
ber ti pu des sem exer cer sua ar te em re la ti va paz e sos se go, 
nem tu do na Flo ren ça do sé cu lo xv era tran qui li da de e 
es plen dor. Não mui to abai xo de Flo ren ça (e do res to da 
Itá lia,  aliás), tra ma vamse to do ti po de cons pi ra ções. E 
mui tas de las, ur di das no se gre do dos pa lá cios, re sul ta
ram em ter rí veis ce nas de pan ca da ria e car ni fi ci na, co mo 
vo cê lo go irá des co brir.
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Tão maravilhosas que merecem ser as portas 
do Paraíso.




