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O sonho do homem voar perde-se na noite do tempo. A História está cheia de mitos e de 

lendas de homens que sonharam planar no céu, imitando o voo das aves na Europa. No 

entanto, é preciso esperar pelo século XV para que este sonho comece a tomar forma. É 

efectivamente a meio do século que nasce, numa pequena aldeia toscana, perto de 

Florença, Vinci, Leonardo, chamado Leonardo da Vinci, o primeiro que deu ao Homem 

esta possibilidade. 

Desde a infância, Leonardo partia da observação da anatomia e dos mecanismos das 

asas dos pássaros (algo que nenhum dos seus predecessores e contemporâneos tinha 

feito) para tentar compreender e reproduzir os movimentos que permitiam que estes se 

deslocassem no ar. É assim que rapidamente se deu conta de que o homem para poder 

« voar », não se devia contentar em copiar as características dos pássaros.  

O inventor toscano procurou em seguida as respostas para as questões que esta 

observação tinha feito nascer : Como é que os pássaros conseguem voar ? Porque é que 

não caem ? Será que alguma coisa os leva no ar, ou os empurra antes ? Como 

« funciona » o vento e porque se formam os turbilhões? 

Leonardo não dispunha dos conhecimentos de física que estão actualmente na base 

da compreensão do voo e do movimento. Naquela altura, acreditava-se falsamente que o 

ar, em vez de impedir o movimento, mantinha os corpos em movimento, uma teoria que 

tinha sido legitimada no século VI A.C. por Aristóteles. Este tinha-a utilizado para 

demonstrar que todos os movimentos do universo se deviam, através de uma série 

acabada de transmissões, a um motor único, o « Motor Supremo », ou seja Deus. 

Também, e sempre falsamente, Leonardo acreditava que, quando um objecto era 

lançado ao ar, se formavam ondas diante dele que, deslocando-se mais rapidamente que 

o dito objecto, lhe reservavam de alguma maneira uma passagem no ar. Assim podemos 

ler num dos seus escritos conservados naquilo a que chamamos o Códice de Madrid 1 : 

« A onda do ar que está gerada no meio de um corpo, que se move neste ar, será mais 

rápida que o campo que a empurra. » Nenhuma descoberta sobre o voo poderia ser 

realizada com base em tais postulados ! O sábio apercebeu-se, efectivamente, muito 



depressa que esta teoria não resistia à evidência da experiência. Muito mais, as suas 

observações estiveram na origem de uma análise mais aprofundada. 

Com efeito, estudando a resistência do ar, o movimento dos ventos, a formação de 

turbilhões, Leonardo fez uma descoberta fundamental : compreendeu que o ar era fluído 

e que, como todos os fluidos, era compressível. Deduziu que se o ar podia ser mais ou 

menos denso, podia igualmente, quando a sua densidade aumentava, manter um corpo 

no ar. 

«Que por estas […] razões o homem poderá conhecer com as suas grandes asas 

fabricadas, opondo uma força contra a resistência do ar e a dominante, poderá subjugar-

se e elevar-se acima dele.»  

Entre 1483 e 1486, ele aperfeiçoou então o pára-quedas, o primeiro de uma série de 

invenções destinadas a permitir ao homem voar. Um desenho da antologia do Códice 

Atlanticus (fol. 381 v) mostra um pára-quedas em forma de pirâmide de base quadrada. A 

estrutura revestida de tela de linho engomada para a tornar rígida e ao mesmo tempo 

impermeável ao ar. As dimensões são consideráveis : pelo menos 7,2 m de lado na base 

e 7,2 m de altura. 

«Quem dispuser de uma tenda de tela tecida de forma bem apertada de doze braçadas 

de comprimento e doze de altura pode-se atirar, sem perigo, de qualquer altura », 

podemos ler na nota que acompanha o desenho. 

Mesmo que o pensamento de Leonardo não esteja completamente afastado da teoria 

aristotélica – o homem suspenso no pára-quedas cai por causa do seu peso, assim como 

pelo efeito do empurrão do vento para baixo – afasta-se, no entanto, significativamente, 

ao apoiar-se precisamente na experiência e na evidência da observação : a resistência do 

ar exercida sobre o pára-quedas irá abrandar a sua queda. O primeiro passo na 

explicação do princípio da queda dos corpos está conseguido ! O passo seguinte será 

conseguido por Galilei, o qual, já satisfeito por ter demonstrado a lei, segundo a qual os 

corpos « caem » por causa da aceleração da gravidade, não se pronunciará contudo de 

forma radical sobre o assunto. Será preciso esperar até ao século XVIII e chegar a 

Inglaterra para que se salte para o terceiro passo, decisivo : no quadro da teoria da 

gravitação universal, Newton explicará as condições e as causas da queda de um corpo.  

Nas notas do Códice Atlanticus, Leonardo expõe também como pensava proceder à 

experimentação, de que não sabemos infelizmente se alguma vez teve lugar : «  Será 

preciso saltar sobre uma grande quantidade de folhas ou lã, lançando-se preso ao pára-



quedas e segurando na mão uma haste de madeira ligeira para manter orientado o pára-

quedas de forma a controlá-lo e não o fazer virar-se durante a descida. […] Debaixo do 

traseiro o saltador terá prendido uma almofada de palha para amortecer a aterragem » – 

com toda a certeza, o próprio Leonardo não tinha a certeza do que poderia acontecer ! 

« A altura da qual se poderá lançar está estimada em cerca de 6 côvados ou então 4 

metros » – como vemos, não era uma altura excessiva, mas experiências recentes 

levadas a cabo com um pára-quedas idêntico àquela imaginado por Leonardo, 

demonstraram que estava em posição de funcionar (e isto, mesmo para um verdadeiro 

salto feito de um avião!). 

Mesmo que os escritos de Leonardo sejam apenas notas que não teve tempo para 

desenvolver, corrigir e completar, serviram de inspiração para os seus sucessores, bem 

antes de dispormos das teorias e dos métodos adequados para voar. 

O pára-quedas faz uma nova aparição em 1616, num desenho do bispo Fausto 

Veranzio. O desenho aparece com o título: «Homem que voa. Lançar-se de uma torre 

sem se magoar». Voltamos a falar dele em França em 1797, quando André Jacques 

Garnerin se lança de um balão de ar quente, de uma altitude de mais de 1 000 m, com 

um pára-quedas de salvamento. O aeronauta traz nesta ocasião uma inovação importante 

para melhorar a estabilidade : cria uma abertura circular no cimo da calota, que permite 

ao ar sair e reduzir assim a instabilidade. Um « salto » posterior teve lugar no século XX, 

durante a Primeira Guerra Mundial : o pára-quedas é então fabricado como um guarda-

chuva, composto de « quartos » de seda cozidos juntos e abre-se automaticamente no 

momento do salto. 

O pára-quedas actual, sendo no entanto apenas um parente distante, deve muito ao 

engenho imaginado Leonardo. Este protótipo e os outros numerosos projectos de 

máquinas voadoras do toscano marcaram o início de uma demanda frutífera. A 

compreensão da física e o estudo dos materiais que constituem a tela do pára-quedas 

desenvolveram-se durante os séculos seguintes. Desde então, a concepção do pára-

quedas progrediu a passos de gigante, conduzindo ao instrumento aperfeiçoado de que 

dispomos hoje.  

1. Os textos de Leonardo da Vinci foram redigidos em folhas de pergaminho reunidas em 
« códice », por exemplo o Códice Atlanticus (C.A.). A abreviatura «fol.» indica o número 
da página, o « v » indica que o texto está no verso do pergaminho e « r » no rosto. Estes 
textos escritos «ao contrário» eram apenas legíveis num espelho. 
2. Podemos ver a reconstituição do pára-quedas de Leonardo no CD-rom. 


