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Primeira parte
(1452-1480)

INFÂNCIA

Pode-se dizer que Leonardo da Vinci teve uma infân-
cia feliz? Pelos critérios do século XXI, seguramente não. 
Uma infância sem pai e com pouquíssima presença da mãe, 
quase sem autoridade e sem verdadeira escola, sem limites, 
sem imposições... Sem muito amor, mas, com certeza, uma 
infância livre, uma infância selvagem, uma infância imensa. 
Numa paisagem que tece o pano de fundo dos sonhos de todo 
europeu do Sul, em meio a oliveiras plantadas desde a Bíblia, 
vagando sob a árvore da civilização, acompanhado do can-
to das cigarras, do ruído do vento nas folhas de fi gueiras e 
amendoeiras perfumadas, dos regatos que correm entre uma 
colina e outra, ele é o fi lho selvagem do campo da Toscana. 
Entre Siena, Pisa e Florença, Vinci e Anchiano, entre vinhe-
dos e ciprestes, charnecas e matagais, ele percorre esse lugar 
como quem respira. Diante dele, a perder de vista, colinas 
onduladas, casas e esplanadas, os troncos nítidos e negros dos 
pinheiros recortados sobre arcadas brancas, das oliveiras de 
folhas descoradas, dos carvalhos de folhagem estranhamente 
azulada, dos loureiros, dos ciprestes em forma de lança...

Leonardo é tão livre como os animais que vivem nessas 
paragens e que serão, durante toda a sua vida, seus amigos. 
Seus primeiros e defi nitivos amigos. Nenhum o rechaça, ele 
ama de imediato e loucamente o ser vivo em todas as suas 
formas. Formas vegetais, minerais, humanas, mas sobretudo 
animais. É o que o apaixona quando criança e que o apaixo-
nará até o fi m da vida. A vida, justamente. Eis o que ele preza 
acima de tudo. 
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A MÃE

Em Anchiano, uma jovem servente de albergue, Ca-
tarina, é seduzida e engravidada por um jovem notário im-
portante da cidade. É também rapidamente abandonada. Mas 
a família Vinci mostra alguma atenção por ela. Oito meses 
após o nascimento da criança que ela certamente conservou 
consigo, os Vinci lhe arranjam ou lhe compram um marido 
chamado Accattabriga, apelido frequente entre os soldados 
e que signifi ca “brigão”. Uma vez casado com Catarina, ele 
passa a trabalhar como fabricante de cal, ou seja, explorando 
um forno a partir do calcário local a fi m de produzir cal para 
argamassa, louças, adubo... A família paterna de Leonardo 
os instala em alguma parte para depois não ter mais de se 
preocupar com eles.

Após o nascimento de Leonardo, Accattabriga faz seis 
fi lhos, um atrás do outro, na pobre Catarina. Ninguém sabe 
se outros morreram. Suas meias-irmãs se chamam Piera, 
Maria, Antonia, Lisabetta e Sandra; o único homem, Fran-
cesco, morrerá jovem, na guerra. Na verdade, Leonardo mal 
conhece esses irmãos por parte de mãe. Desde pequeno, é 
na casa do avô, em Vinci, que reside em companhia da avó 
Lucia e do tio Francesco. O pai e as tias paternas já vivem 
longe, em cidades grandes.

A vida em Vinci é modesta, voluntariamente modesta. 
O avô Antonio optou pelo otium contra o negotium. A arte de 
viver em vez da arte de enriquecer. Uma vida de pequeno pro-
prietário rural. Dessa existência austera ele fez uma vida feliz. 
Sem despesas supérfl uas. A vida não se compra, como não 
se compra a alegria. O pomar é cercado do que em Vinci se 
chama de árvore-do-pão, um castanheiro toscano cuja farinha, 
quando o inverno se prolonga, alimenta homens e animais.

Assim Leonardo nasce, por acaso, de uma ilusão de 
amor, do encontro fugaz de duas linhas, uma proveniente da 
vida de estudo, a outra da vida bucólica. Será essa a expli-
cação de sua saúde física e intelectual, feita de equilíbrio e 
força, resistência e argúcia? 
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Mesmo sem ter sido desejada, a criança é aceita. Cresce 
sem coerções, a escola da aldeia não faz muitas exigências. 
Ali ensinam os fundamentos. O abaco* ministra um ensi-
no dito primário. Nesse povo de negociantes, todos devem 
aprender a comprar, vender, avaliar o volume de uma jarra 
à primeira vista e multiplicar os benefícios. Leonardo é uma 
criança inteligente, assimila tudo o que lhe propõem, domina 
rapidamente os ensinamentos do abaco.

Nada parece tê-lo ferido ou traumatizado, como se 
diria hoje. Ele aprende a ler, a escrever, a calcular e certa-
mente um pouco mais, sem nenhuma imposição. A prova é 
que conservou durante toda a vida a escrita especular dos 
canhotos não contrariados nem corrigidos. Ninguém julgou 
conveniente ensinar-lhe a usar a mão direita.

FAMÍLIA PATERNA

Se as origens da mãe são ignoradas, a família paterna 
é há dois séculos conhecida e prestigiada em Vinci.** Traz 
o nome de suas terras e, por tradição, forma uma dinastia 

* Na Toscana, a escola do povo chama-se abaco, e as crianças a frequentam 
até os doze ou quinze anos de idade. Ela oferece um ensino de matemática 
aplicado às necessidades comerciais. As meninas também frequentam essa 
escola: assim, quando os maridos morrem, as esposas podem levar adiante 
seu negócio. Após estudar nessa escola rudimentar, mas sólida, Leonardo 
entrou diretamente para o ateliê de Verrocchio. Ele nunca frequentou a scuo-
la delle lettre, na qual era ensinado o latim e o que mais tarde será chamado 
de humanidades.
** Qual é afi nal a origem desse nome que tanto fez sonhar? A etimologia é 
mais humilde do que anuncia a eufonia. Em antigo italiano, vinci signifi ca 
vime. Nenhuma relação, portanto, com vitória ou vencedor como muitos 
imaginaram, mas com obras de cestaria. Vincio é também o nome do curso 
d’água ao longo do qual crescem o vime e o salgueiro utilizados pelos fabri-
cantes de cestos. No século XIX, em Vinci, praticava-se ainda a tecelagem 
de cestos, o que deve ter fascinado o menino Leonardo. A vida inteira ele 
conservará um fascínio pelos entrelaçamentos, pela complexidade dos nós, 
pelas tranças dos cabelos das mulheres e, aparentados a elas, pelos turbilhões 
de água. Esses turbilhões vão obsedá-lo. “O turbilhão é como uma broca à 
qual nada é bastante duro para resistir”, ele anota nos seus cadernos.
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de notários. Esse ofício consiste então em estabelecer con-
tratos, autenticar atas, mudanças de propriedade, assegurar 
a função de gerente, conselheiro fi nanceiro e administrador 
de fortunas. Permite agir por procuração, como mandatário 
ou supervisor de um comércio. Somente ser Piero, o pai de 
Leonardo, pratica essa arte. O avô e seu segundo fi lho, Fran-
cesco, renunciaram a ela para viver felizes sem fazer nada, 
contentando-se com seus bens. Só de quando em quando um 
contrato ou um processo rapidamente despachado força An-
tonio, o avô, a interromper sua meditativa partida de gamão. 
Mas o ritmo é logo retomado. E foi esse velho Antonio que 
declarou o nascimento do neto com alegria, orgulho e soleni-
dade; foi ele que o fez batizar na ausência dos genitores e em 
plena Semana Santa. Neto bastardo, mas acolhido com calor 
por esse avô, por ser o primeiro neto.

Os historiadores ainda discutem se o nascimento de 
um bastardo criava ou não um grande problema. Bastardos 
célebres ilustram a época (Alberti, Bórgia, Lippi...*). Mas 
certamente nunca é simples ser visto ou ver-se como ilegíti-
mo. Apesar disso, tal ilegitimidade assegura a Leonardo uma 
marginalidade que o ajuda ou mesmo o força a emancipar-se 
das convenções sociais e familiares, conferindo-lhe uma pri-
meira marca de talento. Da sua diferença, da qual não tarda a 
ter uma consciência aguda, ele faz uma força.

O PAI

Quatro anos antes do seu nascimento, o pai, ser Piero, 
partiu em busca da glória e da fortuna na capital toscana. No 
ano em que nasce seu fi lho natural, ele desposa uma jovem 
de dezesseis anos, Albiera, bonita e muito bem dotada, que 
aos poucos será deixada em Vinci na casa do pai. Como não 

* O século XV é conhecido como uma época de bastardos célebres. Em ne-
nhuma outra época eles se destacaram tanto. O erudito Alberti, Erasmo, Lippi 
fi lho, Ferrante, o rei de Nápoles, Sforza, duque de Milão, não foram de modo 
algum impedidos de exercer seu talento pela ilegitimidade de suas origens.
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consegue ter fi lhos, ela transfere seus carinhos a Leonardo, 
à espera do dia em que terá o seu. Porém, ela morrerá ao 
chegar esse dia. Teria sido ela que inspirou a inacreditável 
juventude da Sant’Ana, refl exo das estranhas relações de 
Leo nardo com o trio de mulheres – mãe, avó, madrasta – que 
cuidam dele?

No ano seguinte à morte de sua primeira esposa, ser 
Piero desposa outra mulher* igualmente jovem, igualmen-
te bela e ainda mais rica. Ela também morrerá no parto, 
impedin do o pai de Leonardo de ter um herdeiro legítimo. 
Durante 25 anos, o bastardo será seu fi lho único.

Leonardo terá de se conformar em viver sem os pais, 
já que ambos não se importam com ele. E, se o pai levou 25 
anos até conseguir um herdeiro legítimo, não foi por falta de 
tentativas. Suas duas primeiras mulheres morreram jovens, 
no parto. Mas a terceira, quando ele tem mais de cinquenta 
anos, lhe dá seis fi lhos. À morte desta, ele desposa uma quar-
ta, que lhe dá outros seis rebentos!

Leonardo vive então a infância cercado de mulheres 
muito belas e muito jovens às quais prefere não se apegar, 
pois, assim que engravidam, morrem. Quanto à mãe, a duas 
colinas de distância da casa do avô, ela vive grávida, entre 
recém-nascidos ou fi lhos natimortos, e sob a dominação do 
marido colérico a quem foi dada.

Não é preciso dizer que a criança selvagem constrói 
uma imagem da maternidade, se não perigosa – na época é 
comum a morte no parto –, ao menos repugnante. Os fi lhos 
também morrem...

Leonardo da Vinci não terá e nunca desejará ter fi lhos. 
Nos seus cadernos, declara abertamente seu horror às mu-
lheres parturientes, a essas maternidades obscenas, exces-
sivas, assassinas. E o sexo feminino parece um sorvedouro 
nos seus desenhos pretensamente anatômicos. Como diz An-
dré Chastel em seu Traité de peinture, Leonardo da Vinci 

* Francesca di ser Giuliano Lanfredini, membro de uma grande família 
toscana.
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demons tra uma “aversão condoída em relação ao modo de 
propagação da espécie”.

Resta, límpida e luminosa, a imagem das mães eter-
namente jovens. Jovens por toda a eternidade. Ou porque 
elas morrem antes dos 24 anos, como suas duas primeiras 
madrastas, ou porque ele deve brutalmente deixá-las, como 
deixou a mãe, para “fazer a vida” na cidade grande, onde 
recriará livremente em seus quadros a imagem maravilhosa 
e defi nitiva de uma madona de apenas vinte anos.

Quando seu avô Antonio morre em 1464, Leonardo vai 
viver na casa do pai* e lá completar os estudos, a fi m de ter 
o mais cedo possível uma profi ssão.

Depois de tantos lutos, esse desenraizamento deve ter 
sido brutal. Uma extirpação da infância. Nas colinas perfu-
madas, duas mulheres jovens cuidaram do fi lho bastardo, 
além da avó, do avô e do jovem tio. Todos partilhavam com 
ele um amor imodesto pela vida. A única verdadeira herança 
de Leonardo será essa paixão pela natureza e pelo ser vivo.

FLORENÇA

A chegada em Florença é a despedida da liberdade, 
da natureza e da vida em estado selvagem. É o fi m da mãe 
a algumas colinas dali, das bonitas e doces madrastas, do 
terno avô e, principalmente, da experimentação de todas as 
formas de vida na natureza. Instalado na casa do pai, a cami-
nho de tornar-se um grande senhor, Leonardo é compelido a 
buscar rapidamente uma profi ssão. Como gosta de desenhar 
tudo o que vê, como gosta de observar e reproduzir minucio-
samente, e como todos ao redor se alegram de contemplar 
seus desenhos, ele passa a integrar o prestigioso ateliê de 
Andrea Verrocchio (Andrea di Cione, dito Verrocchio, “o 
olho exato”). É a melhor bottega de Florença, a mais poli-
valente, onde ele aprenderá todas as artes. Talvez com um 

* Alguns dizem que ele vai mais cedo, a fi m de passar no ateliê de Verroc-
chio o tempo regulamentar de estudos, que é de seis anos.
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pistolão do pai, mas os observadores pensam que seu sim-
ples talento lhe serviu de salvo-conduto.

Lá as pessoas se tratam de modo informal pelo nome, 
geralmente pelo sobrenome, estando as designações de 
messer, maestro ou padre reservadas a doutores, médicos, 
cônegos, monges... E mesmo assim nem sempre. A igual-
dade reina na Toscana. O fl orentino vive numa república e 
se orgu lha de ter derrubado as hierarquias sociais. A riqueza 
ostentatória é severamente punida. 

O burguês, como o artesão, vai beber na taverna, fala 
livremente, responde à altura, sempre atento às conversas 
políticas. E é maledicente! “Maledicente como um toscano”, 
dizem na Itália da época. A atmosfera é animada, vibrante, 
alegre, às vezes febril. As refeições de família ocorrem entre 
nove e dez da manhã, e outra pouco antes do anoitecer. Mari-
do e mulher, irmãos e irmãs, amigos e companheiros comem 
no mesmo prato, bebem no mesmo copo – pão, “ervas”, do-
ces e frutas. Carne só aos domingos. “Quando se mata um 
porco, é preciso dar chouriço ao vizinho senão ele se zanga”, 
lembra o adágio.

O fl orentino vive ainda essencialmente fora de casa. 
A rua é a peça exterior da moradia. No verão instala-se ali 
para jogar dados, xadrez... a multidão servindo de árbitro, o 
menor incidente provocando um pânico. Todos sabem tudo 
de todos.

VERROCCHIO

Andrea Verrocchio abre as portas do seu ateliê e certa-
mente seu coração ao efebo Leonardo. É dele que conserva-
mos a primeira descrição do “fenômeno”. Sim, um fenômeno, 
realmente. Pois, tão logo chega a Florença, o superlativo se 
apodera dele. O ditirambo o segue, o elogio o precede. Parece 
sobressair-se sobre todos os contemporâneos. Graça, bele-
za, talento, humor, inteligência, gentileza... O encanto segue 
seus passos, seu físico é elogiado por todos. Mesmo Vasari 
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reconhece que ele é fora do comum. Outros falam de seus 
traços angélicos, de seus olhos claros, azuis ou verdes, nin-
guém sabe ao certo, de seus cabelos loiros ou ruivos – optam 
pelo loiro veneziano. Uma carnação clara, uma pele magnífi -
ca. Corpo de efebo esguio. E, o que é notável na época, uma 
altura gigantesca: mais de um metro e noventa.* Quanto à 
voz, é bela, com certeza, mas terrivelmente alta. Até mesmo 
superaguda. E ele a utiliza como um instrumento magistral-
mente trabalhado. Sua gentileza é legendária; seu humor, irra-
diante. Sociável e bom companheiro, conquista na confraria 
dos pintores, artistas e artesãos – assim são classifi cados os 
fl orentinos – uma sólida reputação de bon vivant.

É inútil insistir sobre seu talento, ou melhor, seus talen-
tos: há mais de cinco séculos o mundo se encarrega disso.

A CIDADE DOS MÉDICI

A cidade que o acolhe por volta de 1465-1467 acaba 
de perder seu grande homem. Cosme de Médici** é sucedido 
durante três anos por um fi lho um tanto apagado, Pedro, o 
Gotoso, e logo em seguida por um neto, Lourenço, dito “er-
radamente” o Magnífi co. Trata-se de uma tradução incorreta 
da palavra latina munifi cent, ou seja: magnífi co signifi ca aqui 
apenas “riquíssimo”.

Por volta dos anos 1470, quando Leonardo chega, Flo-
rença é uma cidade de cinquenta mil habitantes, cercada por 
onze quilômetros de muralhas, reforçada por oitenta torres 
de vigia: em toda parte e o tempo todo, a guerra ameaça. 
Intramuros, há 108 igrejas, cinquenta piazze, 33 bancos, 23 

* Quando, com mais de sessenta anos, ele conhece Francisco I, ambos fi -
carão surpresos com a altura do outro, por estarem acostumados a ser os 
únicos gigantes no seu meio. Os historiadores deduziram que o rei media 1 
metro e 94, com base na sua armadura. Pode-se imaginar que nessa idade 
Leonardo estivesse um pouco curvado. Mas era um colosso, dizem todos. E 
os cronistas dizem o mesmo de seu pai.
** O avô de Lourenço, chamado em sua morte de “o pai da pátria”, é o verda-
deiro fundador dessa dinastia tanto mercantil quanto política.
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palazzi, 84 botteghe, 83 fábricas de sedas. Mais um detalhe: 
os escultores em madeira são mais numerosos que os açou-
gueiros! É realmente a cidade dos artesãos. Os pintores, na 
época, são só artesãos. O artista ainda está por nascer e Leo-
nardo contribuirá para isso.

A República toscana continua existindo, mas o poder é 
exercido despoticamente por Lourenço de Médici, essa crian-
ça mimada, mal-educada e perdulária com o dinheiro públi-
co. Paradoxalmente, seus gastos suntuários não enriquecem 
os artistas; o Magnífi co só recorre a eles para oferecer suas 
obras de presente ao papa, a quem envia algumas. Mas ele 
nunca encomendará explicitamente algo a Leonardo.

No entanto, a glória não tarda a visar o belo jovem e, 
com ela, o ciúme, a maledicência, a delação... De acordo 
com uma denúncia no tamburo*, Leonardo é acusado, assim 
como alguns outros artistas e artesãos, de sodomia, estupro 
e outras práticas vergonhosas. Seria essa a razão secreta pela 
qual Lourenço sempre recusará que Leonardo o represente 
fora de Florença?

Embora os contemporâneos nunca tenham duvidado, 
os biógrafos levarão cinco séculos antes de ousar revelar ao 
público a homossexualidade de Leonardo. Por muito tem-
po preferiram vê-lo casto, abstinente ou mesmo impotente. 
Alguns quase chegam a lhe atribuir aventuras femininas. O 
seu apego obsessivo em pintar e sobretudo em conservar A 
Gioconda seria um indício, sobretudo porque não se sabe de 
nenhum amante masculino. Mas houve vários e muito be-
los, avidamente desenhados e ofi cialmente (ou pelo menos 
publicamente) apresentados e sustentados por ele. Hoje se 
admite sua predileção masculina, com certeza muito intensa. 
A tamburazione (denúncia) dizia em parte a verdade quanto 
à natureza da sua sexualidade.

Ele é processado, e a cidade inteira se apaixona por 
esse caso mundano e popular ao mesmo tempo.

* Caixa redonda como um tambor, geralmente fi xada nas paredes das igre-
jas, na qual eram introduzidas denúncias anônimas.
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Leonardo, que começava a receber algumas encomen-
das importantes, como o retrato de Ginevra Benci, herdeira 
de uma das mais célebres famílias da Toscana, já antevia um 
futuro radiante. No entanto, a tamburazione frustra seus pro-
jetos: ele deve desaparecer por dois anos. É provável que, 
para se fazer esquecer, ele tenha se recolhido em Vinci. Mas 
ninguém esquece um jovem tão belo, tão promissor, tão es-
candaloso. Ao retornar, a juventude fl orentina o festeja. Ele 
não é mais o melhor aluno de Verrocchio, mas seu igual. Já 
assinou obras com o mestre, e é reconhecido um anjo de sua 
autoria no Batismo de Cristo. Sem falar de algumas mado-
nas assinadas pelo ateliê. Forçado pelas circunstâncias, ele 
põe-se a trabalhar por conta própria, abre uma bottega com 
seus melhores amigos do episódio do tamburo, oriundos do 
mesmo ateliê, e parte em busca de encomendas. Com a ajuda 
do pai, notário de numerosas congregações, elas começam a 
chegar. Leonardo só precisa abaixar-se para juntá-las com de-
senvoltura. O ateliê executa, e Leonardo assina. O êxito é ime-
diato nessa colmeia que é Florença. As botteghe são como 
lojas polivalentes que reúnem todas as artes manuais, nas 
quais as disciplinas não estão separadas; ao contrário, elas 
se misturam alegremente no entusiasmo do trabalho e das 
encomendas. Se a produção e a venda constituem o essencial 
da atividade das botteghe, junto com a formação e a apren-
dizagem dos alunos, elas são também viveiros de artistas. Lá 
se entra garzone, entre nove e catorze anos de idade, e fi ca-se 
pelo menos seis anos, aprendendo a entalhar com estiletes, 
a preparar painéis, a aplicar colas e vernizes, a compor os 
gessos, a triturar a greda e os pigmentos de cor, segundo sua 
natureza... Isso se estende por pelo menos dez anos.

Locais tanto de produção quanto de comércio, lá se 
vendem, se encomendam ou se realizam obras de arte e de 
artesanato. Uma verdadeira “fábrica” na qual são produzidos 
os objetos mais variados: sinos, portas, cofres de casamento, 
bandejas, estandartes... o que envolve um número de técni-
cas imenso.


