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QUANDO A PEDRA CAMINHA: NOTAS SOBRE A ERRÂNCIA DE UM GIGANTE 
 

 

Diego Souza de Paiva – EBA/UFRJ 
 
 
RESUMO: O presente trabalho parte da chegada, em 2011, de uma cópia em mármore e 
em tamanho real do David de Michelangelo ao acervo do Instituto Ricardo Brennand, na 
cidade do Recife. Esse evento, dentro de uma perspectiva de História da Arte que considera 
a obra a partir da sua trajetória, é tomado como mobilizador de questões que versam sobre 
as relações entre objetos de arte e espaços expositivos, bem como sobre aquelas entre 
originais e cópias. A história do David de Michelangelo, a partir da história da cópiaem 
questão, fornece o ensejo para que se reflita, portanto, sobre os modos de ver as obras 
imbricados com os modos de exibi-las, descrevê-las e historicizá-las, fazendo desse texto 
assim uma oportunidade para sediscutir e por em questão as possibilidades oferecidas por 
uma abordagem que considere as trajetórias de uma obra de arte. 
Palavras-chave:David de Michelangelo, cópia, espaço expositivo, trajetória. 
 
 
ABSTRACT: This work starts from the arrival in 2011 of a copy in marble and full size of 
Michelangelo's David to the collection of Instituto Ricardo Brennand in Recife. This event, 
within a perspective of art history that considers the work from its trajectory, is taken as a 
mobilizer of issues that deal with the relationship between art objects and exhibition spaces, 
as well as those between originals and copies. The story of Michelangelo's David, from the 
history of the copy in question, provides the opportunity for that, so think about ways of 
seeing the works intertwined with the ways of displaying them, describe them and 
historicizing them, thus making this text an opportunity to discuss and concerned by the 
potential of an approach that considers the trajectories of a work of art. 
 
Keywords:Michelangelo's David, copy, exhibition space, trajectory. 
 

 

A noção de “ecossistemas artísticos”, proposta como tema do evento, nos convida a 

pensar a arte a partir das suas mais diversas intra-relações,e o prefixo “intra” aqui 

deve ser entendido não só como aquilo que diria respeito ao que é intrínseco, 

próprio ao campo da arte, mas sobretudo a um tipo de relação na qual os termos se 

implicam, modificam e definem – mesmo que sempre de forma provisória – 

mutuamente. Inseridos, portanto, num universo de discussão que se pauta por 

noções como as de ecologia, organismo, equilíbrio, rede, relação, entre outras, 

somos instigados a pensar o nosso objeto de estudo a partir das possibilidades 

oferecidas por esse imbricamento de conceitos fluídos. Todavia, ao mesmo 

tempoem que a provocação ecossistêmica potencializa nossa discussão, 

gostaríamos de propor, a partir das questões colocadas pelo nosso objeto – a cópia 
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do David de Michelangelo em seu percurso – mais uma noção para intra-agir nesse 

fluxo, a saber, aquela que pode ser expressa pelo termotrajetória. 

A ideia, portanto, é, partindo dessanoção, inspirada nos deslocamentos operados 

pelo David de Michelangelo – seja o original ou suas cópias–,propor questões sobre 

as relações entre o objeto de arte e seus espaços expositivos, bem como pôr em 

questão aquelas entre originais e cópias.Ambas,inseridas também no universo de 

discussão aberto pela proposta dos ecossistemas artísticos;e isso na medida em 

que entendemos que uma perspectiva que vê a arte como um conjunto tão poderoso 

quanto instável de relações, pode ser depreendida tanto de uma abordagem 

ecossistêmica, quando de uma que esteja atenta aos reveses e devires de uma 

trajetória. 

O objeto em questão, o deslocamento em cena. 

Em janeiro de 2011, a chegada de uma cópia em mármore e em tamanho real do 

David de Michelangelo à coleção do Instituto Ricardo Brennand, na cidade do 

Recife, ao causar em nós a impressão de estarmos diante do mesmo e ao mesmo 

tempo de um outroDavid, nos convidou a investigar as relações de sentido entre o 

objeto de arte e seu espaço expositivo. Até que ponto e de que forma a relação do 

objeto com o espaço concorre para definir uma obra de arte? A história dessa peça 

é se dúvida peculiar e nos fornece elementos para pensar essa relação. Realizada, 

no final da década de 1990, na Toscana, num estúdio de escultura especializado, a 

cópia foi fruto da encomenda do empresário ítalo-brasileiro Carlo Nuovo, para 

decorar o jardim de seu Café na cidade de Curitiba, o Caffe Maria. Contudo, o 

objetivo comercial preterido não foi alcançado, uma vez que a escultura foi vista 

como peça de mau gosto, alvo de críticas, entre outras coisas por se tratar de uma 

cópia. Deslocada, fora de lugar, com o fechamento do estabelecimento, em 2005, e 

depois de consideradas várias possibilidades de relocação,1 teve como único destino 

possível ir a leilão. Adquirida, no final de 2010, pelo Instituto Ricardo Brennand, 

parece ter encontrado um lugar mais receptivo como obra de uma coleção de 

esculturas que é constituída em sua maior parte por peças em mármore e por 
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cópias.O gigante rejeitado em Curitiba passa a ser obra de referência e anfitrião do 

Instituto Ricardo Brennand, na cidade do Recife (Figura 1) 

 

Figura 1: à esquerda, a cópia do David no antigo jardim do Caffe Maria, em Curitiba (2009); à direita, 

a mesma cópia no jardim circular que dá acesso ao Instituto Ricardo Brennan, no Recife (2011).2 

A presença da cópia do David nos jardins do Instituto, bem como a história de sua 

trajetória – de rejeitado a anfitrião –, nos levou à compreensão de que quando 

pensamos no David de Michelangelo (o original), não nos vem à memória tão 

somente a escultura, mas esta numa dada situação, numa “ação situada”, isto é, o 

objeto sob a tribuna na Galleriadell’Accademia, em Florença. Nesse momento, a 

obraDavid se nos apresenta não só como um objeto, mas como uma relação entre 

um objeto e um espaço expositivo, e tomada dessa forma – assim como a cópia em 

Recife –, nos coloca, por fim, uma questão: aquela de como ou por quais caminhos 

chegou até o lugar em relação ao qual agora se constitui. Em outras palavras, nos 

coloca a questão de sua trajetória. 

Encomendado pelas obras do Domo, para ocupar o topo de um dos contrafortes da 

Catedral de Florença, O David, quando concluído, em 1504, começou a mobilizar a 

cidade – recém declarada República – por meio de uma comissão eleita 

exclusivamente para decidir qual seria o lugar “mais adequado” para colocá-lo, uma 

vez que parecia haver transbordado a associação prevista inicialmente entre a figura 
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e o Domo da Catedral.3 Participaram dessa comissão trinta pessoas pertencentes à 

classe política e artística, destacando-se entre elas, Sandro Botticelli, Piero 

diCosimo, FilippinoLippi e Leonardo da Vinci. O debate, que abordou questões sobre 

a melhor exposição pública da obra, sua melhor conservação e até sobre a sua 

nudez, acabou estipulando, naquele ano, que ela fosse colocada em frente ao 

Palazzo Vecchio, na Piazza dellaSignoria, à época o centro político da cidade 

(RISALITE;VOSSILA, 2010). O David então se manteve ali por mais de trezentos 

anos.Símbolo máximo da República de Florença, diante a degradação a que estava 

exposto – questão que levantou desde a sua conclusão – foi transferido, em 1873 

(no universo das comemorações do quarto centenário do nascimento de 

Michelangelo, em 1875), para o museu da Academia de Belas Artes de Florença, a 

conhecida Galleriadell’Accademia, onde foi construída uma tribuna especialmente 

para abrigá-lo. 

A história dessa obra nos conduz a uma perspectiva de História da Arte que 

considera a obra a partir da sua trajetória, dos seus percursos, dos seus rastros, dos 

seus fluxos, tendo como pressuposto o poder de agente, de sujeito desses objetos 

que são considerados sempre em seu equilíbrio instável, em seu devir. Em outras 

palavras, trata-se, no universo de uma “vida social das coisas”,4 de compreender a 

obra de arte não só através de suas propriedades estético-formais ou do que seriam 

seus “condicionantes sociais”, mas também através de sua trajetória e dos lugares 

com os quais se relaciona, levando sempre em conta sua capacidade de mobilizar 

relações. 

A esse propósito, um bom exemplo de como o David de Michelangelo pode ser 

tomado a partir de sua trajetória nos é dado por um evento que estava ocorrendo 

quase que paralelamente ao momento em que nossa cópia se preparava para o seu 

percurso de Curitiba a Recife.Em novembro de 2010, a cidade de Florença abrigou, 

sob a promoção da FondazioneFlorens,5 a primeira edição da FLORENS, “Semana 

Internacional de Bens Culturais e Ambientais”,6 e dentro dos eventos que foram 

promovidos nessa semana de 12 a 20 de novembro, destacamos aqui a exposição 

que se intitulava David: laforzadellaBelleza. Promovida pela 

AssociazioneCulter,7essa exposição consistiu numa homenagem ao David de 
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Michelangelorealizada por intermédio da representação dos debates que a peça 

suscitou, quando concluída em 1504, em relação ao lugar que deveria ocupar na 

cidade. 

A partir da consulta desses documentos, fontes do grande debate gerado pela 

obra,a organização da exposição propôs uma performance artística contemporânea 

que recriasse a experiência da vivência do David nos lugares cogitados para a sua 

instalação, ainda no século XVI. Isto é, promover, fisicamente, a experiência que os 

membros da comissão à época só poderiam imaginar. Para tanto, foi realizada, pelo 

Studi d’arteCava Michelangelo,8uma cópia do David, em tamanho real, feita com 

fibra de vidro e pó de mármore, para que pudesse, percorrendo a cidade, ocupar 

alguns dos lugares que haviam sido aventados para a sua definitiva morada, em 

1504. 

Segundo o programa da exposição,9 ao amanhecer do dia 12, a cópia seria 

transportada ao lugar para onde, originalmente, havia sido encomendada: o Domo 

da Catedral de Florença.Interessante observar aqui que depois de mais de 

quinhentos anos, o David, através da cópia, encena o seu primeiro desvio, uma vez 

que, encomendada originalmente, como vimos, para o Domo, depois de concluída a 

obra operou um deslocamento, fazendo de seu lugar de destino uma questão: seria 

outro, não o Domo.A obra, por fim, por meio dessa cópia, poderia agora ser 

experienciada, ser vista e ver em relação a um lugar que está diretamente ligado à 

sua história, à sua trajetória, embora nunca antes tenha estado ali (Figura 2). 
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Figura 2: cópia do David de Michelangelo sobre o contraforte da Catedral de Florença (à esquerda 

num plano geral e à direita em plano fechado).10 

À noite do dia 13, a cópia desce do Domo e é colocada à frente da Catedral de 

Santa Maria delFiore, lugar que, segundo as atas da comissão de 1504, havia sido 

sugerido por Sandro Botticeli. Nesse lugar, permaneceu até à tarde do dia 14, 

quando um cortejo escoltou a estátua da Piazza Duomo até a Piazza dellaSignoria, 

evocando, com figurantes em roupas de época, o percurso que a obra original fez 

em 1504. Com sua chegada à Piazza dellaSignoria (destino do David, no século 

XVI), encerrou-se a exposição.  

A trajetória dessa cópia nos oferece a oportunidade de deslocar o protagonismo do 

objeto para o próprio deslocamento. De fato, o exemplo dessa exposição nos mostra 

como o significado do David de Michelangelo estáligado também à sua trajetória e 

aos lugares com os quais se relacionou (e ainda se relaciona), o que se expressa 

claramente quando observamos que a homenagem à obra é conduzida através da 

representação do próprio debate que se estabeleceu sobre a definição do lugar mais 

adequado para colocá-la. A relação entre o objeto e o espaço, por meio de um 

percurso, se confunde aqui com o próprio sentido da obra que se pretende 

homenagear. Em outras palavras, homenageia-se a obra através de um movimento 

que experiencia as possibilidades de locação levantadas nos debates que ela 
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suscitou, feito isso por meio do deslocamento de uma cópia. O David é também o 

caminho que percorreu. 

Essa exposição torna visível a compreensão de que o David de Michelangelo como 

uma questão nasce, de certa forma, ao mesmo tempo em que opera esses 

deslocamentos, e aqui a perspectiva da trajetória, da vida social desse objeto, se 

apresenta como abordagem fértil para pensá-lo como obra de arte.  

Contudo, a trajetória e as relações entre objeto e espaço mobilizadas por esse 

momento inicial da vida da obra, no século XVI(encenada, através da cópia, pela 

exposição de 2010), não é o único exemplo que nos oferece a biografia desse 

Gigante. No século XIX, o debate sobre o “lugar do David”é reaceso – agora, 

sobretudo, em função de sua conservação –, e seguir seus rastros nesse momento, 

nos fornece elementos para discutir além das relações entre objeto e espaço, aquela 

que costuma opor originais e cópias. 

O protagonismo dos coadjuvantes: as cópias do David de Michelangelo no 

século XIX.11 

Segundo Marques, a história da arte ocidental teria nascido do que define como um 

“paradoxo fundador”, que consistiria no fato de que teria sido justamente o culto 

romano pela arte grega que teria gerado, desde o século II a.C, uma verdadeira 

indústria romana de cópias de obras gregas. E isso a tal ponto que a maioria das 

esculturas gregas só puderam chegar a nós, como é sabido, por intermédio das 

cópias romanas, como são os exemplos do Discóbolo, do Torso e do Apolo de 

Bevedere. 

 

[...] a história da arte ocidental nasce sob o signo do culto quase 
religioso ao artista, cuja obra não conhecemos, contudo, em geral, 
senão através de cópias. Desse paradoxo nasce, decerto, a 
obsessão pela autoria, pela distinção entre o modelo e suas imagens 
(MARQUES, 2013, p. 20). 
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Assim como em Marques, Latour vai chamar a nossa atenção para o fato de que, 

também paradoxalmente, a obsessão por identificar a originalidade na verdade 

aumenta com a disponibilidade e acessibilidade de cópias: 

 

[...] a intensidade da pesquisa para o original depende da quantidade 
de paixão e do número de interesses desencadeados por suas 
cópias. Sem cópias, não há originais. Para carimbar uma peça com a 
marca de originalidade, você precisa aplicar à sua superfície a 
enorme pressão que só um grande número de reproduções pode 
proporcionar (tradução livre) (LATOUR, 2010, p.04). 

 

Para o filósofo francês, portanto,o que importa não é mais isolar um obejto de suas 

reproduções, mas pensar no conjunto que faz da biografia de uma obra algo 

continuamente re-escrito. Nesse sentido, a questão não seria optar entre original 

“ou” cópias, mas sim pensar através de originais “e” cópias. Uma boa metáfora, 

aliás,nos convida a ver a obra de arte não só como um lugar originário isolado, mas 

como “[...] a captação de um rio, com o seu estuário, seus muitos afluentes, suas 

corredeiras dramáticas, as suas muitas curvas sinuosas e, naturalmente, também, 

as suas várias fontes ocultas” (LATOUR, 2010, p. 04). A toda essa “área de 

influência”, por fim, Latour dará o nome de “trajetória”. 

Para pensar o original através de sua cópias, no caso do David de Michelangelo, 

voltamos a nossa atenção nesse momento para um capítulo particular da trajetória 

dessa obra, quando do processo de transferência, no século XIX, da escultura da 

Piazza della Signoria, onde estava desde 1504, para a Galleria dell’Accademia, onde 

se encontra até os dias atuais. 

Como destacam Falletti (2002) e Anglani (2004), nos primeiros anos do século XIX, 

se desenvolvia em Florença todo um senso de responsabilidade em relação ao 

patrimônio cultural. Nesse ambiente foi colacada pela primeira vez em pauta a 

questão, em função da conservação, da remoção do David de Michelangelo da 
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Piazza, o que acabou gerando, até a sua definitiva resolução, uma feroz e polêmica 

discussão no interior do sistema artístico florentino. 

A proposta para a transferência da escultura foi pela primeira vez mensionada em 

1842, em uma carta de Lorenzo Bartolini, que informava o diretordo 

ScrittoiodelleFortezze e Fabbriche, sobre a necessidade da conservação, da 

sobrevivência da referida escultura, sugerindo, para tanto, que fosse colocada sob a 

terceira arcada lateral da Loggia dei Lanzi(FALLETTI, 2002, p. 17).Em 1846, o grão-

duque Leopoldo II decretou que o real fundidor, Clemente Papi, realizasse um molde 

de gesso do David, no intuito de fundir uma cópia em bronze a ser colocada no lugar 

do original, quando da transferência daquele. O molde foi executado, contudo, os 

custos elevados da fundição e as polêmicas que surgiram em relação ao efeito que 

causaria um David de bronze na Piazza (a diferença de material implicava uma 

diferença cromática), impediram a realização do projeto (ANGLANI, 1997, p. 28).  

A questão da conservação do David permanecia. Diante da necessidade de levantar 

os problemas de degradação a que a obra estava exposta e de encontrar uma 

solução parar estes, em 3 de janeiro de 1852, foi nomeada uma comissão, composta 

por nove professores da academia de belas artes e presidida pelo arquiteto 

Pasquale Poccianti. A comissão chegou à unanime conclusão de que o David 

deveria ser efetivamente removido,12contudo, não se chegou a um acordo quanto ao 

lugar de destino. O problema é que o novo lugar deveria cumprir uma exigente lista 

de requisitos: deveria protegê-lo das injúrias das estações, colocar em relevo seus 

méritos, ser um lugar luminoso e vasto, e, enfim, ser público, uma vez que a obra 

sempre havia estado exposta à meditação dos artistas e à admiração de todos. Em 

outras palavras, a estrutura arquitetônica deveria apresentar uma “conexão íntima” 

com o objeto que abrigaria, de forma a não diminuir o que era considerado o efeito 

próprio de contemplação da estátua (ANGLANI, 1997, p. 29). 

A procura de um local que respondesse a todas essas exigências, fez com que 

Pocciante formulasse algumas possibilidades à comissão, destacando-se, entre 

essas, a Loggia degliUffizi e aquela deiLanzi. Sob o grande arco degliUffizi o David 

daria ao edifício um belo complemento, mas por outro lado, estaria distanciado da 
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praça, “dalcuoredellacittà”, como aponta Falletti (2002, p.18) e, portanto, subtraído à 

visão pública. Além disso, a luz mais considerável, aquela do meio dia, lhe chegaria 

pelas costas, da parte do rio Arno, de modo que ainda a sombra projetada pelo 

prédio prejudicaria a visualização de seus contornos mais significativos. Também a 

Loggia deiLanzi teria incorporado com o David “o seu mais belo ornamento” 

(ANGLANI, 1997, p. 29), mas o temor de que o espaço prejudicasse a forma 

gigantesca da escultura em relação com as outras obras-primas abrigadas sob a 

Loggia levou novamente a uma divergência de opiniões. Espaço e objetos poderiam 

comprimi-lo, constrangê-lo, o que implicava numa rejeição, numa falta de 

adaptabilidade do David a esses ambientes preteridos a acolhê-lo. 

Essas considerações nos mostram como o equilíbrio do próprio David se 

apresentava de forma relacional: em relação ao espaço físico, de forma geral, e de 

forma específica à incidência da luz e à materialidade de outros objetos – todos, 

claro, enfim, em relação aos corpos que o experenciavam.    

A única solução possível à comissão parecia ser aquela da experimentação da 

validade das propostas mediante a provisória colocação de um modelo em gesso, 

executado por Papi, nos lugares previamente escolhidos, e isso em razão do 

argumento de que “nem sempre com as razões a priori se prevê o efeito que 

produzirá um monumento numa dada situação” (tradução minha) (apud. ANGLANI, 

19997, p 29).  

Aqui se inicia, por meio de uma reprodução, de uma replicação, um momento 

singular da trajetória da obra: o deslocamento adaptativo da cópia – herdeira 

genética – em nome do David e deste através da cópia, no sentido de experienciar – 

porque não dizer “organicamente” – as relações possíveis entre espaços, objeto e 

corpos, dos primeiros entre si e dos terceiros para com ambos. 

A cópia permaneceu sob o abrigo da Loggia de julho a outubro de 1854, mas a 

avaliação tanto dos especialistas quanto dos comuns foi unanimemente negativa 

(FALLETTI, 2002, p 19).13Argumentava-se que, embora fossem satisfeitas as regras 

de simetria, não era favorecida a “correta visão” do David, que só poderia ao invés 

ser obtida avançando a estátua ao ponto de expô-la novamente aos agentes 
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atmosféricos (o que tornava, obviamente, inviável a opção). Dizia-se que ali a obra 

parecia irreconhecível (ANGLANI, 1997, p. 29).  

Diante da necessidade cada vez mais urgente de garantir a conservação do David, e 

das baldadas tentativas de sua transferência, experienciadas pela cópia em gesso, 

começou a ganhar corpo a opção que até então apenas se havia insinuado: a de 

transferir o Gigante para um lugar completamente fechado. Em 1865, com a 

transferência da capital para Florença e a ascensãodoMuseodelBargelloao status de 

MuseoNazionale, a relação estreita estabelecida então entre a história nacional e as 

escolhas museográficas encontrava um momento privilegiado na proposta de 

colocar o David, já então celebrado naqueles anos por suas qualidades histórico-

morais, no centro do salão do Museo (ANGLANI, 2004, p. 42). 

Em fevereiro de 1866, o ministro da Instrução Pública requisitou e obteve, não 

obstante o parecer contrário do diretor da Academia de Belas Artes, a transferência 

do gesso do David, então custodiado na sala conhecida como del 

Colossodell’Accademia,para o salão no Museu Nazionale, com o objetivo de verificar 

a questão da luz, e para fazer intervir na controvérsia o povo florentino. Assim, o 

David, pelo modelo de gesso, caminha mais uma vez, desta feita da Galleria ao 

Bargello, a experienciar a adaptabilidade orgânica do Gigante a um novo ambiente. 

O modelo permaneceu no salão doBargello por mais de um ano e meio, e foi 

somente depois de várias solicitações do presidente da Academia de Belas Artes 

que, em outubro de 1867, ele retornou à sala del Colosso. Contudo, apesar de ter 

havido pareceres favoráveis, a prova não convenceu a todos os florentinos. Mais 

uma vez excluída a possibilidade de transferir o David, dessa vez eliminada a opção 

do Bargello, novamente foi colocado em questão o problema de sua conservação. 

Com o intuito de propor novas soluções, o Ministro da Instrução Pública nomeou 

uma comissão, composta por artistas, cientistas e técnicos, que confirmou a 

urgência e a incontornável necessidade de subtrair o David da ação dos agentes 

atmosféricos. Interrogada em junho de 1869 sobre a escolha de um lugar, a 

comissão conservativa das Belas Artes deliberava: “Não conhecendo haver em 

Florença um local que, pela luz, pela ambiência, pela dignidade, possa ser 
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conveniente a acolhê-lo, deve-se propor ao Ministro ordenar que se fizesse erguer 

um dos seus fundamentos” (tradução minha) (apud. ANGLANI, 1997, p. 30). 

Aqui, sem dúvida, chegamos a um ponto crucial para nossa discussão. Levantadas 

e discutidas, pelas diversas comissões, as opções de novos ambientes, percebemos 

o quanto o deslocamento do Gigante implicava uma série de exigências adaptativas 

(entre espaços, objetos e corpos), que só puderam ser adequadamente avaliadas 

quando foram experienciadas pelo deslocamento da cópia de gesso – sem a qual 

seria impossível pensar a trajetória do David.14Talvez não seja absurdo dizer, nesse 

caso, que a cópia de gesso consistiu numa tentativa de antever as imprevisibilidades 

das astúcias do Gigante nas suas relações com outros espaços.Somente pelo 

caminhar do David através da cópia é que se chegou à conclusão de que nenhum 

lugar em Florença seria adequado, ou “organicamente” adaptado ao Gigante. Pela 

cópia, a obra exigia um lugar próprio. 

Diante da nova opção de construir um espaço a partir de seus fundamentos, foi 

organizada uma última comissão, em janeiro de 1872, que acolheu a sugestão do 

arquiteto Emilio De Fabrisde construir um local ao fim da Galeria dos quadros 

antigos da Academia de Belas Artes, no qual se ergueria apropriadamente uma 

“tribuna” (ANGLANI, 2004, p. 43).Depois de, em função de sua sobrevivência, haver 

experienciado – através da cópia de gesso – sua adaptabilidade a vários ambientes, 

e de haver imposto um lugar exclusivamente construído para si, o David começa a 

sua caminhada até a Galleria. Mobilizando o aparato técnico de uma complexa 

estrutura em madeira composta de roldanas, polias e trilhos, o Gigante foi erguido e 

se pôs a caminho; um caminho que durou 7 dias. Depois de ter atravessado as 

principais ruas da cidade, chegou ao seu destino em 4 de agosto, e foi então 

introduzido por meio de uma abertura destruindo a parede de ingresso do edifício. 

(ANGLANI, 1997, p. 31). 

Resolvido o problema da conservação do David, ou pelo menos subtraído este dos 

graves danos a que vivia exposto, se interrompia a relação orgânica entre ele e a 

Piazza dellaSignoria, de modo que, desequilibrado o sistema, vinha à tona mais uma 

vez o problema da sua substituição. Um caso exemplar de certo grau de inter-
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relação que torna impossível a manutenção do significado quando o objeto é retirado 

do espaço (UZENDA, 2010, p.01). De fato era presente o temor de destruir a 

“imagem” da Piazza, um equilíbrio dinâmico secular dependente das associações 

entre os variados elementos constituintes. De certa forma indispensável parecia ser 

restituir, portanto, certo “efeito”, mantendo intacto ao menos os valores cromáticos 

da fachada do Palazzo Vecchio, razão que excluía, de saída, a utilização da cópia 

em bronze do David, que sem dúvida alteraria esse ecossistema. 

Apesar de ter sido um projeto rejeitado desde a sua primeira formulação, em razão 

das despesas, mas também, e, sobretudo, dos efeitos que um “David moreno” – 

como ficou prontamente conhecido – causaria, Clemente Papi, em 1866 (no 

ambiente de entusiasmo seguido da unificação italiana e da transferência da capital 

parar Florença), realiza a fundição em bronze, que um ano depois foi premiada na 

Exposição Internacional de Paris (FALLETTI, 2002, p. 46). Doada em seguida ao 

governo de Florença, no intuito de lhe dar uma exposição digna, a cópia em bronze 

foi colocada no centro da vasta praça panorâmica que o arquiteto Giuseppe Poggi 

havia projetado e dedicado a Michelangelo. Por mais esta cópia, o David alargava 

seu campo de influência, bronzeava-se, viajava à Paris, gerava debates,15colonizava 

e modificava mais um espaço. 

Contudo, a colocação do “David moreno” na Piazzale Michelangelo abriu novamente 

a delicada questão do lugar deixado vazio na Piazza dellaSignoria. As discussões e 

polêmicas se reabrem quando, em 1900, o Círculo dos Artistas florentinos promove 

a ideia de executar uma cópia em mármore da estátua. Inicia-se assim mais um 

grande debate entorno à questão da restituição das obras nos espaços públicos por 

cópias, e nesse âmbito, destaca-se o escultor e teórico Adolf Von Hildebrand, que 

defendia a tese de que, para restituir a força e o significado ao efeito arquitetônico 

da Piazza, bastava restaurar as antigas relações, ou seja, repor o lugar vazio 

deixado pelo David com uma cópia.Essa longa polêmica só terminou quando, em 

1910, a cópia em mármore do David, realizada por Luigi Arighetti foi colocada diante 

do Palazzo Vecchio (ANGLANI, 19997, p. 34). 
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Por fim, temos aqui mais uma cópia, esta em mármore, que também contribuía, à 

sua maneira, para a sobrevivência do David, uma vez que respondia material e 

visualmente ao problema do equilíbrio sistêmico da Piazza dellaSignoria, abalado 

pelo deslocamento do seu mais ilustre integrante. Ela se integra, assim, ao universo 

das outras cópias, à de gesso e à de bronze, através das quais, como propusemos, 

a controvertida trajetória do David da Piazza à Galleria, em função da sua 

sobrevivência, pode ser compreendida. Contudo, talvez a lição mais importante aqui 

seja entender que o protagonismo desses coadjuvantes alarga a nossa 

compreensão do que entendemos pelo David de Michelangelo enquanto “obra de 

arte”. 

Quanto ao original, este passava agora a integrar outro ambiente, outro 

“ecossistema”, que o modificaria e que seria modificado por ele. Não mais um 

monumento de praça, mas uma peça de museu; a salvo dos danos a que estava 

exposto ao ar livre, se “adapta” a outro espaço, que imprime nele outros sentidos. 

Por seu turno, a Galleria também é agenciada pelo Gigante, antes de tudo, 

fisicamente, com a intervenção que ergue a “tribuna”, projetada exclusivamente para 

abrigá-lo; em seguida, pela a exposição inicial que o David mobiliza, que reuniu 

cópias das esculturas de Michelangelo em torno ao Gigante, no que ficou conhecido 

como o museomichelangiolesco. De fato, posteriormente, a própria lógica do museu 

é modificada, uma vez que o acervo pictórico que até então caracterizava a coleção 

é praticamente eclipsado sob a sombra do David e das coisas que ele atraía.16Hoje, 

a Galleriadell’Accademia é conhecida no mundo como o Museodi Michelangelo, ou 

como Il luogodel David (FALLETTI, 2010). 

Considerações finais 

Aerrância do David de Michelangelo –seja do original, das cópias, daquele 

atravésdestas ou vice-versa –, nos permitiu mobilizar questões sobre as relações 

entre o objeto de arte e seus espaços expositivos, assim como pôr em questão os 

termos que pautamas relações entreoriginais e cópias. Ambas as questões, dentro 

da defesa de uma perspectiva de História da Arte que se pauta na noção de 

“trajetória”, contribui no final das contas para uma redefinição do que entendemos 
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por “obra de arte”, não mais reduzida à materialidade de um objeto isolado, mas 

considerada nos termos de um ecosssistema complexo, formado pelasintra-relações 

de elementos diversos (espaços, percursos, cópias), que fazem com que sua 

biografia, como bem colocou Latour, seja algo continuamente re-escrito. 

Notas 

                                                           
1Entre outras opções foram cogitadas a aquisição para uma escola de artes plásticas, a instalação em algum 
espaço público da cidade e a compra para o acervo de algum museu (A Gazeta do Povo, 2009). 
2Fonte: Imagem à esquerda – Café Maria 6/ Priscila Forone/Aquivo do Jornal Gazeta do Povo/Curitiba/2009; 
Imagem à direita – foto tirada pelo autor/ Recife/2011. 
3Sobre a relação entre o David di de Michelangelo e aquele previsto para o Domo da Catedral, e, portanto, do 
“transbordamento” do primeiro em relação ao projeto, ver a primeira parte de Risaliti e Vossila (2010a)e mais 
especificamente, Risaliti e Vossila (2010b). 
4Com a noção de “vida social das coisas”, nos vinculamos ao ponto de vista proposto por Appadurai, segundo o 
qual, ao invés de prestarmos atenção apenas nos “vínculos sociais”, que supostamente precederiam as coisas 
(ou em relação aos quais estas seriam meros instrumentos ou efeitos), começarmos a observar as coisas 
através dos vários percursos e trajetórias que “traçam na sociedade por meio das diferentes esferas de 
circulação nela existentes” (APPADURAI, 2010, p. 10). 
5 Ver link: http://www.fondazioneflorens.it/la-fondazione/missione/ 
6 Ver ficha técnica da exposição em: http://www.fondazioneflorens.it/florens-2010/?ref=archivio 
7 Ver link: http://www.culter.it/chisiamo.html 
8 Acessar: http://www.studidarte.com/ 
9 Disponível em: http://www.culter.it/MDA/programma_david.pdf 
10As duas imagens que compõem a Figura 2 foram retiradas da página da AssociazioneCulter. Acessível em: 
http://www.culter.it/IMG/GALLERIES/david/index.html.  
11 Esse tópico se consistiu numa versão condensada do artigo: PAIVA, Diego Souza de.Cópias para que te 
quero: notas ecossistêmicas sobre a (bio)grafia do David de Michelangelo. Anais do XXII Encontro Nacional 
Anpap – Ecossistemas Estéticos – Belém/Pará – 15 a 20 de Outubro, 2013. 
12Sobre o detalhado levantamento de danos realizado pela comissão sob a direção de Pocciante, ver o 
capítulo“Le vicendeconservativedel David dalle sue origini ai nostrigiorni” (FALLETTI, 2002, p. 23-32). 
13Em 1856, outra cópia de gesso deixa Florença em direção ao South KensingtonMuseumem Londres, (hoje 
Victoria andAlberMuseum), uma doação oferecida pelo grão-duque para remediar as críticas feitas em relação a 
uma proibição de exportar o retabulo do altar do convento dellaCalza, de DomênicoGhirlandaio, hoje nos Uffizi 
(ANGLANI, 2004, p. 42). Ver também (GUNN, 2002). 
14Ainda com relação ao papel da cópia em gesso na conservação posterior do David, é interessante observar 
que, apesar do processo de modelação ter causado danos à escultura, mesmo depois da transferência definitiva 
do David para a Galleriadell’Accademia, e do modelo ter sido abrigado, com pouco prestígio, na 
gipsotecadell’Instituto d’arte di Porta Romana, ele continua contribuindo para a conservação do original, uma vez 
que todo cálculo posterior para outras cópias são tiradas dele (FALLETTI, 2002, p.46). 
15A colocação de mais uma cópia em um espaço público, desta feita para homenagear o IV centenário do 
nascimento de Michelangelo, incitava, basicamente, duas questões: de um lado, a escolha por não destinar os 
volumosos recursos à elaboração de um monumento “original”, era interpretada por parte dos artistas florentinos 
como uma forma de desprezo à arte moderna; por outro, a reprodução do modelo original, argumentava-se, 
poderia minar a excepcionalidade e a autoridade da obra original (ANGLANI, 2004, p.43). 
16Exemplar aqui é, sem dúvida, a transferência para o museu, justamente para o corredor que dá acesso à 
Tribuna do David, dos Prigioni (prisioneiros), que haviam sido destinados à Tumba do Papa Julio II, e que 
Michelangelo havia deixado inacabados, non finiti, trazidos da gruta do Buontalenti; e da estátua do San Matteu 
projeta para Santa Maria delFiore, também não finalizada (PAOLUCI, 2004, p. 10). A própria lógica de circulação 
dos visitantes hoje, em função do David, é sintomática da centralidade que essa obra impôs (FALLETTI, 2010). 
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