
Ele foi o "mestre dos rostos, das
anatomias, das máquinas" e "aque-
le que sabe do que é feito um sor-
riso", disse certa vez o poeta Paul
Valéry. Homem que ajudou a mol-
dar a Renascença, representando o
próprio espírito daquela época, Le-
onardo vive. Não apenas nas po-
lêmicas literárias recentes, mas no
princípio de máquinas tão familia-
res para nós, homens dos séculos
20 e 21, como o helicóptero, a bi-
cicleta, o pára-quedas, a máquina
fotográfica, e quem sabe, o telescó-
pio, entre muitas outras. Algumas
dessas maquetes, seguindo projetos
criados por Leonardo Da Vinci, fi-
carão expostas até 30 de novembro
em São Paulo.

Pintor, escultor, arquiteto, en-
genheiro, músico, Da Vinci era um
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Máquinas
projetadas pelo
mestre italiano
revelam os
surpreendentes
primórdios
do design
por Elizabeth Lorenzotti

apaixonado por mecânica, óptica,
botânica, anatomia, geologia, enge-
nharia hidráulica. Nunca teve edu-
cação formal, diz-se, em virtude do
preconceito social por sua origem
- filho ilegítimo de um mediano e

perdulário proprietário de terras,
Piero, e da camponesa Caterina.
Pelo mesmo motivo, foi excluído
de quase todas as profissões.

Sempre aprendeu das discus-
sões, da experiência, da observa-
ção. "Todo o nosso conhecimento

vem do que sentimos", escreveu.
Concentradíssimo amante do

conhecimento, preencheu 13 mil
páginas com notas de escrita ca-
nhota, e da direita para a esquerda,
além de desenhos sobre seus varia-
dos objetos de estudo. Caçadores de
tesouro levaram muita coisa e hoje
restam 7 mil páginas, a maior parte
em coleções públicas pelo mundo e
algumas particulares, como o Co-
dex Hammer, comprado em 1994
por Bill Gates por US$ 30 milhões,
(quem diria, Da Vinci não era bom
no trato com dinheiro, nunca foi
dado às artes do comércio e recusa-
va muitas encomendas, mesmo que
passasse dificuldades).

A matemática era sua única fra-
queza, e diz-se que por isso nunca
conseguiu dominar as bases teóri-
cas da mecânica.

A grande obsessão, que dura-
ria toda a vida, foram as máquinas
de guerra. Ele se interessava muito
pela automação. No fim da década
de 1470, fez um conjunto de ilus-
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trações dessas máquinas, até mes-
mo de uma ponte móvel, ances-
tral da Bailey, da Segunda Guerra
Mundial. Uma máquina multidi-
recional de atirar, aparentemente
predecessora da metralhadora, e
planos para o primeiro tanque de
guerra.

Outra obsessão eram os dispo-
sitivos acionados pela água, ou em-
pregados para transportar água.
Da Vinci desenhou uma torre su-
prida de água vinda do solo, usan-
do o que todo estudante de ciên-
cia do curso médio atual conhece
como parafuso de Arquimedes. Ele
mostra o dispositivo como uma es-
piral de sulcos estreitos que permi-
te que a água caia para trás sob o
efeito da gravidade, à medida que
o mecanismo se move para cima.
Da Vinci não estava criando nada

na época o parafuso de Arqui-
medes era bem conhecido nos cír-
culos intelectuais —, mas o desenho
demonstra que ele estava familiari-
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zado com o pensamento e os avan-
ços culturais mais recentes do seu
tempo.

Em 1490, ele se interessava pe-
los enormes problemas de planeja-
mento urbano. As cidades não ti-
nham limpeza ou conforto, as ruas
eram lixeiras públicas. Ele subme-
teu seus planos a Ludovic Sforza, o
Mouro, duque de Milão, sugerindo
a construção de 10 mil casas, à bei-
ra do mar ou dos rios para descon-
gestionar as cidades principais. Su-
geriu a construção de latrinas pú-
blicas. As cidades estariam livres
da fumaça, graças a um especial
dispositivo das chaminés. E pen-
sar que se imagina que o problema
da poluição começou com a Revo-
lução Industrial, no século 19. Ele
também sugeriu transformar o Rio
Arno num canal navegável indo de
Pisa a Florença. Naturalmente, os
planos não foram implementados.
As cabeças não estavam prepara-
das para essa revolução.

Para Leonardo Da Vinci, o sen-
tido mais nobre era a visão, seguida
da audição. Suas descobertas em óp-
tica e em características das ondas só
encontrariam guarida no pensamen-
to científico séculos mais tarde.

Por exemplo, ele descreveu o
que hoje é denominado efeito Dop-
pler, descoberto na década de 1840
por Christian Doppler e Armand
Fizeau. E significa: à medida que
uma fonte de som se move na di-
reção de um ouvinte, ou se afasta
dele, a altura ou freqüência é maior
ou menor do que quando a fonte
está em repouso.

Acredita-se que suas descober-
tas na óptica representam alguns dos
seus melhores feitos científicos, só
comparáveis às descobertas na ana-
tomia.

Três séculos antes de Lorde
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Rayleigh, em 1871, Leonardo tam-
bém explicou por que o céu é azul.
''Digo que o azul visto na atmosfe-
ra não é sua própria cor, mas é cau-
sado pela umidade aquecida que se
evaporou em partículas extrema-
mente diminutas e imperceptíveis,
as quais são os raios solares que as
tornam luminosas contra a escuri-
dão profunda, intensa, do fogo que
forma a cobertura acima delas."

Há quem diga que Da Vinci está
ligado à invenção do telescópio e a
prova seria um desenho num ca-
derno. Sua mais famosa declaração
sobre o instrumento é um lembre-
te para si mesmo: "Construir ócu-
los para ver a Lua."

Sua última obsessão científica
era dominar a arte do vôo humano.
Na infância, um pássaro passou ras-
pando por seu rosto e ele chegou a

declarar que esse acidente ficou de
tal forma marcado na sua mente e
seu destino era tentar voar.

Em 1486, ele anotava: 'Tan-
ta pressão é exercida pelo objeto
contra o ar quanto pelo ar contra o
corpo." Algo que, 200 anos antes
de Newton, se relaciona com a ter-
ceira lei do movimento — para cada
ação corresponde uma reação, de
igual força e em direção oposta.

O pára-quedas deve ter sido pro-
jetado, segundo seus estudiosos,
como um brinquedo. Seu Codex So-

bre o Vôo dos Pássaros detalha as des-
cobertas de mais de dez anos de es-
tudos, ilustradas com lindas imagens
de pássaros e desenhos técnicos.

Leonardo da Vinci trabalhou
durante mais de 50 anos. Morreu
aos 67 em Clos-Lucé, na França,
onde foi levado pelo rei Francisco
I, que o colocou acima de todos os
gênios da época. Ao morrer, entre-
tanto, dizia, angustiado: "Ofendi a
Deus e à humanidade, porque meu
trabalho não teve a qualidade que
deveria ter tido." •

Dentro da mente criativa do artista
Para comemorar dez anos de
atividades, o D&D-Decoração e Design
Center, em São Paulo, promove até
30 de novembro a mostra Dentro da
Mente de Leonardo da Vind, com
trabalhos do artista. As obras foram
inspiradas nos fragmentos de estudos,
espalhados em blocos de notas,
resultando em 40 modelos artesanais
baseados nos desenhos originais, sob

quatro eixos temáticos: vôo, hidráulica,
mecânica e guerra. Dez apresentações
interativas permitem a interpretação e a
compreensão dos princípios científicos
de Leonardo da Vinci que, com o tempo,
se tornaram realidade, como a bicicleta
e a máquina para levantar peso (macaco
hidráulico). A mostra é promovida em
parceria com a ONG Museu a Céu Aberto
e a empresa Contemporânea Progetti.
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