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RESUMO 

Este trabalho relata o caso concreto de alteração da estrutura curricular do curso 

de Pintura da Escola de Belas Artes da UFRJ, da qual foram excluídas todas as 

disciplinas da área de técnicas de representação que embasam o traçado da  

perspectiva das cenas pictóricas. Faz uma breve explanação de um processo 

alternativo utilizado para suprir tal lacuna e propõe uma reflexão sobre a formação 

docente na área da expressão gráfica.  
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ABSTRACT 

This work tells about a real case of changing the curriculum structure of the 

Painting Course of the School of Arts from Federal University of Rio de Janeiro. 

This study shows the exclusion process of the whole technical disciplines of 

representation, basis of the perspective drawing of pictorial scenes. Additionally 

make a short explanation about an alternative process to supply this problem and 

make a proposal to reflect about the formal education of the teachers in the graphic 

expression area. 
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1 Introdução 

Todos aqueles que participam do ensino numa escola de arte e têm a oportunidade de 

observar o fazer artístico dos estudantes do curso de Pintura têm consciência da importância 

do conhecimento do traçado da perspectiva para a representação dos corpos do espaço, 

estejam eles relacionados ao interior ou ao exterior. 



Motivados pelo interesse em conhecer como se deu a construção do espaço perspectivo 

na Pintura, por ser uma atividade artística cuja representação da realidade tridimensional se faz 

sobre uma superfície plana, realizamos uma pesquisa sobre o assunto atendo-nos ao período 

entre os séculos XIII e XIX, quando, por razões várias a pintura seguiu rumos diversos fazendo 

surgir estilos e técnicas por vezes descompromissadas com a representação fiel da realidade. 

Tal pesquisa resultou num trabalho onde foi possível constatar todo o esforço despendido 

pelos artistas para conseguir a mais próxima representação do espaço com a fidelidade maior 

possível da realidade e confirmar a nossa convicção da importância da perspectiva na criação 

pictórica. 

Ao encerrar a pesquisa, deparamo-nos com o fato que nos levou à reflexão que agora 

propomos. Nesta época, o Conselho do curso de Pintura da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentava à congregação da mesma uma proposta 

de reformulação de seu currículo, onde a alteração substancial seria a supressão das cadeiras 

de Geometria Descritiva I, Geometria Descritiva II e Perspectiva, sendo as duas primeiras 

consideradas básicas e portanto obrigatórias para a aprendizagem da última. Tal fato, e a 

investigação que se seguiu a ele, foram a motivação para a realização deste trabalho. 

2 A Construção do Espaço Perspectivo na Pintura 

A perspectiva é a expressão de uma lei comum à natureza e à forma física, diz ARGAN (1990), 

concordando com os autores do Quattrocento, para os quais esta relação era ainda mais 

intensa, considerando-a não somente uma regra da ótica que poderia ser aplicada à expressão 

artística, mas um processo peculiar à arte, ou melhor dizendo, a própria arte, pois ela nos 

permite fazer parecer real a representação da natureza.Para o artista a natureza é a sua 

referência e ele tenta retratá-la com o fito de chegar à maior realidade possível das imagens 

que pretende reproduzir.  

Ao longo de séculos, a arte tentou algumas soluções, até que se tornou evidente a 

necessidade de regras que permitissem construir esta realidade de forma racional, e o ponto de 

partida para o desencadeamento deste processo foi o nascimento formal da perspectiva 

ocorrido no século XV. Chamamos de nascimento formal, porque este processo já vinha se 

delineando silenciosamente com pintores de séculos anteriores, os quais já davam sinais desta 

ânsia de representação do espaço, bem como da composição dos objetos contidos nele. 
Antes do advento da perspectiva, a produção da arte na pintura expressava o sentimento 

do homem medieval, exalando suas crenças e conflitos, e as imagens produzidas por ele não 

apresentavam nenhum indício de que houvesse a preocupação de transmitir a impressão de 

profundidade ou solidez, inexistindo qualquer relação de escala entre as mesmas. 

De acordo com WERTHEIM (2001), o mundo cristão concebia paralelamente, e com a 

mesma importância, o espaço físico e o espaço da alma, tendo a alma a supremacia na 

mentalidade medieval. A busca da elevação da alma a um estado de graça que permitisse a 

sua união ao corpo material após a morte – a ressurreição – era o ideal maior para o cristão. 

Este ideal nem sempre era atingido e, por isso, concebia-se o espaço da alma dividido em três 



estágios: Inferno, Purgatório e Paraíso, para um dos quais, após a morte, o homem seria 

encaminhado de acordo com suas qualidades espirituais.  

O poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321) muito bem documentou estes três estágios ou 

reinos em sua obra Divina Comédia e, para melhor expressá-los, ilustrou “o reino intermediário 

do Purgatório”, situado “entre o Paraíso e a Terra...como uma montanha que apontava para 

Deus” (WERTHEIM.2001.p,34), significando a possibilidade de ascensão deste estágio ao 

Paraíso. 

Em razão disto, as pinturas tipicamente medievais apresentavam um espaço em desacordo 

com a realidade, o que PANOFSKY (1997) chamou de espaço-agregado, onde as figuras são 

dispostas de forma desordenada e sem que haja uma relação de grandeza entre elas, variando 

a grandeza de cada figura apenas em função de sua importância.  

Contemporâneo de Dante e cercado pelas concepções de seu tempo e da sociedade em 

que vivia a mesma atmosfera do poder divino a que o homem estava sujeito, mas com uma 

capacidade inventiva e de observação maior que os outros, surge na esfera da arte da pintura, 

Giotto de Bondone (1276-1337), precursor de uma época que propiciou o nascimento de uma 

nova concepção de espaço: o espaço cúbico, que por séculos iria permanecer, juntamente com 

a nova visão de mundo. Giotto operou uma sensível mudança em relação ao estilo da pintura 

medieval, demonstrando um grande esforço para representar o espaço físico real, dentro de 

uma escala de grandeza que já não obedecia aos conceitos de importância praticados na 

representação gótica e apresentando a cena como vista por um único ponto. 

 A formalização das regras da perspectiva ocorrida no Renascimento permitiu que se 

operasse uma unidade espacial, onde toda a cena é vista de um mesmo ponto, como já havia 

sido feito por Giotto, e isso resultou numa representação em que todos os objetos parecem 

estar ocupando um mesmo espaço homogêneo, contínuo. Esta concepção de espaço se 

tornaria no séc. XVII o fundamento da moderna ciência da visão: a visão científica do mundo. 

Uma visão tão evidente para nós hoje, mas de difícil percepção para os pensadores da Idade 

Média e até mesmo do Renascimento que, por meio de argumentação lógica, sofreu a 

influência de uma força evidente através das imagens oferecidas pelos pintores que, sem 

dúvida alguma, tiveram um papel decisivo no estabelecimento da visão geométrica do espaço. 

Esta evolução da pintura medieval para a renascentista com o auxílio das regras da 

perspectiva “marcou, portanto, uma transição não só na representação, como também na 

recepção da imagem” (WERTHEIM.2001.p, 88), sendo a busca do realismo a maior meta, isto 

é, a semelhança com as coisas vistas, tornando o olho físico o principal órgão, por ser 

receptivo da imagem. A consciência desta importância seria demonstrada futuramente com a 

busca incessante de uma base científica para o desenvolvimento da técnica da perspectiva 

aplicada à arte da pintura. Tal anseio fez surgir a obra do cientista alemão Hermann von 

Helmholtz, tido, de acordo com KEMP (1994), como o maior cientista ótico do séc. XIX por suas 

pesquisas experimentais sobre a ciência da visão. Em sua obra, intitulada l’Handbuch der 

Physiologischen Optik (1856-1866), para analisar a função de ”ver” do olho e assim 

relacionar ao que pode ser representado, Helmholtz fez um profundo estudo de sua fisiologia e, 



por ser o olho um dos órgãos dos sentidos, enquadrou-o como estando situado no limiar das 

duas ciências – Natural e Mental – que, na sua concepção, constituem as duas partes do 

conhecimento humano. Tal pensamento é justificado pelo fato de que a percepção dos objetos 

que nos cercam depende da excitação de fibras nervosas – um objeto da ciência natural –, 

mas que para a compreensão destes mesmos objetos é exigida também a percepção mental, 

sem a qual não haveria a consciência do que é observado.  

O olho é considerado como um órgão privilegiado pela natureza por nos permitir conhecer 

os corpos do espaço, a luz emanada do sol que, dependendo de suas variações e intensidade, 

alteram as imagens vistas. Não só pela beleza do que pode ser observado, o olho é tão 

importante, mas como diz Helmholtz(1995.p,130), o “que nós devemos ao olho, é a segurança 

e exatidão com que nós podemos julgar através da visão, a posição, distância e grandeza dos 

objetos que nos cercam e isto nos permite enfiar uma linha na agulha ou calcular a distância ao 

saltar um obstáculo”. 

A pintura perspectiva, ao incorporar o observador no esquema espacial, abriu caminho 

para o desenvolvimento da ciência, pois considerando que para elaborar a perspectiva é 

necessária a utilização de um ponto de vista único, fica também estabelecido onde o 

observador deve ser posicionado, isto é, a partir de que ponto a cena deve ser vista. De início, 

como não se tratasse de coisa simples, os teorizadores da perspectiva limitaram as 

possibilidades de escolha do ponto de vista, localizando-o sempre diante e ao centro da 

imagem, como se a cena fosse vista realmente através de uma janela. No entanto, esta 

limitação só se justificava para possibilitar uma adaptação aos iniciantes na técnica, pois ao 

artista era dado o privilégio de conceber a sua obra, estabelecendo o ponto de vista de acordo 

com a posição que escolhesse para postar o observador ao fruí-la. A tal liberdade para vagar 

em qualquer direção, faz estender-se o espaço infinitamente e com isso, de forma inconsciente, 

os artistas perspectivistas provocaram de forma empírica a compreensão do engano na 

concepção de espaço aristotélico no qual, de acordo com WERTHEIM (2001), apenas os 

objetos materiais concretos têm profundidade, não o espaço em si. A valorização pela 

contribuição da arte para esta visão é compartilhada por EDGERTON (1993), quando diz que, 

sem a revolução na visão do espaço operada pelos pintores dos séculos XIV ao XVI, não 

teríamos tido a revolução no pensamento sobre o espaço operada pelos físicos do século XVII. 

Numa seqüência interminável, e com sistemáticos acréscimos, os tratados sobre a 

perspectiva linear foram se multiplicando, e ampliaram as condições para a representação do 

espaço com respeito à profundidade, recurso tão necessário ao trabalho do pintor. Poucos 

séculos depois do Renascimento, que foi uma época em que a perspectiva linear era a grande 

preocupação dos que se ocupavam com a representação e o dimensionamento do espaço, em 

virtude dos avanços ocorridos nas ciências de um modo geral, os aspectos teóricos dos 

espaços ótico e geométrico passaram a ser o foco principal das discussões sobre a arte e a 

ciência, “no mesmo momento em que a tomada da técnica perspectiva sobre a prática da arte 

figurativa começava a ser realmente perdida”, despertando maior interesse sobre as questões 

como a “nossa faculdade de ler a profundidade, a relação perceptiva entre os vários sentidos, o 



funcionamento dos órgãos sensoriais, e o estado relativo dos sentidos com respeito ao 

conhecimento.” (KEMP.1994) 

A evolução dos estilos de pintura que ocorreu nos séculos seguintes sofreu influência de 

toda uma filosofia, ao mesmo tempo em que se apoiava nos dados recentes da ciência dos 

números. Entretanto, a mudança de estilo não resultou na mudança do espaço de 

representação. E assim sucederam-se uma série de estilos pictóricos desde a alta renascença 

até o final do século XIX como o Barroco, o Rococó, o Néo-classicismo, o Romantismo, o 

Realismo e o Impressionismo. Estes estilos surgidos na pintura européia tiveram características 

particulares de expressão e existiram como algum tipo de reação ao pensamento e as 

tendências da arte da época em que foram criados.  

O espaço construído no Quattrocento manteve-se atendendo às necessidades artísticas de 

representação de todos estes estilos até o final do século XIX, quando, como diz 

FRANCASTEL(1990),  “encorajada pela ciência que lhe revelava estruturas mais complexas do 

universo, a sociedade (...) foi levada a renovar sua representação tradicional do espaço.”  

O conhecimento adquirido a partir do advento da perspectiva, das teorias físicas e dos 

pigmentos químicos, nos levaram a entender o desempenho da atividade pictórica atual e o 

cuidado com a formação acadêmica oferecida no curso de Pintura da Escola de Belas Artes. 

Tal compreensão tornou-se nula com a notícia de alteração do conjunto de disciplinas deste 

curso que resultou na eliminação de todo conhecimento básico necessário à representação das 

formas no espaço, conhecimento esse perseguido por séculos pelos que antecederam o artista 

de hoje.  

Este episódio nos levou a refletir sobre as razões que motivaram tal exclusão, buscando 

entender se esta ocorreu por se considerar supérfluo o que foi suprimido da grade curricular do 

curso de Pintura ou por entender ser dispensável por não ser satisfatório.   

3 O Currículo do Curso de Pintura 

O curso de Pintura no Brasil foi criado na mesma data da criação da Academia Imperial de 

Belas Artes, primeiro nome recebido pela atual Escola de Belas Artes, e seu reconhecimento 

se deu através do Decreto Real de 12/08/1816. Tendo o cuidado de dar aos seus alunos uma 

formação consistente, tanto no que se refere ao conhecimento teórico sobre a arte, quanto na 

formação propriamente dita do pintor, este curso manteve, desde a sua criação, e mesmo 

sofrendo algumas modificações ao longo destes quase dois séculos, uma grade curricular que 

contemplasse estes dois aspectos. 

Seu currículo, até a sua última reforma no ano de 2005, era constituído de quatro períodos 

composto de disciplinas básicas de cunho cultural (teóricas) e artístico (práticas e teórico-

práticas), entre as quais encontravam-se as técnicas de representação, responsáveis pelo 

conhecimento necessário para o traçado das formas espaciais nas obras pictóricas.  

Apenas a partir do 5º período, após ter adquirido uma bagagem considerável de 

conhecimento teórico e teórico-prático, o aluno passava a cursar os seis períodos seqüenciais 

de Pintura e os dois de Conservação e Restauração. 



O novo currículo aprovado pelo Conselho de Curso e pela Congregação da EBA, 

apresenta basicamente como alteração a exclusão das três disciplinas que constituem o grupo 

das técnicas de representação: Geometria Descritiva I, Geometria Descritiva II e Perspectiva. 

Além desta alteração, são poucas e tênues as modificações, sendo uma delas o início da 

seqüência das disciplinas de Pintura I até Pintura VI ocorrer já no 3º período. 

Para compensar a ausência das três disciplinas citadas, foi inserida na grade curricular 

uma disciplina de nome Representação da 3ª dimensão, que trata de suprir os conhecimentos 

necessários à representação espacial, sem contudo servir de pré-requisito para nenhuma das 

disciplinas de Pintura. A utilização deste recurso alternativo, completamente destituído de 

embasamento teórico, leva-nos a ter a sensação de retrocesso ao tempo em que, não existindo 

ainda as regras da perspectiva,  buscava-se com ânsia o conhecimento científico. 

Um rápida descrição do conteúdo desenvolvido e do método utilizado para sua realização, 

se faz necessária para facilitar o entendimento do leitor sobre a nova disciplina. 

3.1 A disciplina Representação da 3ª Dimensão 

A nova disciplina, criada com a finalidade de preencher a lacuna deixada pela exclusão das 

anteriores, consta do 3º período do curso de Pintura e ficou sob a responsabilidade do 

departamento que ministra as cadeiras de desenho artístico. Apresenta a seguinte ementa: 

Técnica de representação dos objetos no espaço através da estrutura linear, do claro-escuro e 

da cor. A importância dos gradientes visuais e sua utilização na representação do espaço. A 

perspectiva linear como caso particular de utilização da linha de contorno. 

Tentando entender como se desenvolvia a disciplina e qual  a fundamentação teórica que 

permitiria em 4 horas semanais habilitar um aluno a representar as formas espaciais a 

contento, buscamos informações no departamento responsável pela disciplina acerca do 

método utilizado para tal fim, sendo-nos informado pelo professor Gerson Conforti1 que o 

método utilizado, de sua própria criação, consiste na construção de uma “malha”, a partir da 

qual qualquer tipo de representação perspectiva é “possível”, principalmente se aceitamos 

como verdade a frase proferida pelo mesmo: 

_ “Sabemos que a perspectiva é uma ilusão e, por isso, temos a possibilidade de criar 

alternativas que se aproximem aparentemente da imagem que conseguimos captar 

visualmente”. 

3.2 O método 

Como já foi mencionado, o método consiste na construção de uma malha que serve de 

referência para o traçado das formas em perspectiva, a partir de alguns conceitos tirados da 

perspectiva linear sem que, contudo, haja uma exatidão inicial quanto às grandezas reais.  

Num primeiro momento, estabelece-se a localização de uma reta que se considera a linha 

do horizonte, situada à mesma altura do observador, e de um ponto que representa a projeção 

                                                      
1 Gerson Conforti é arquiteto e professor de Desenho Artístico da Escola de Belas Artes.  



deste último no que chamamos plano geometral. Dá-se início, então, à construção da malha. A 

distância do referido ponto à reta é considerada no método como igual à altura do observador 

e, levando-se em conta que a altura média de um homem adulto é igual a 1,60m, podemos 

estabelecer, dividindo em partes este segmento, uma unidade de medida para desenvolver 

todo o processo de representação. Como exemplo, dizemos que, se dividirmos em quatro 

partes o segmento representado pela distância do ponto fixo à reta, cada parte representará 

0,40m e, a partir daí, todas as medidas serão relativas a tais partes. 

Para que entendam certos procedimentos necessários à construção da malha, algumas 

noções sobre a representação perspectiva são passadas aos alunos, como, por exemplo, o 

que significam as fugas e que para elas convergem as retas de mesma direção. Além destas, é 

enfatizada a noção de que, estando a linha do horizonte à mesma altura do observador, as 

faces dos objetos contidas no plano do horizonte reduzem-se a segmentos de reta. 

De acordo com as explicações obtidas do professor, inicia-se a malha pela construção de 

um cubo, como mostra a figura 1, a partir do segmento de reta vertical  AE, cuja grandeza é 

igual a ¼ da distância do primeiro ponto fixo (projeção do observador) à reta fixa (horizonte). 

Arbitrando-se a direção das linhas de profundidade, determinam-se as fugas F1 e F2. 

Arbitrados também são os pontos F e H que, por serem extremos das arestas de profundidade 

do cubo EF e EH, suas grandezas devem estar reduzidas em relação à grandeza de AE. 

Construído o cubo inicial, a grandeza de cada uma das arestas dos cubos seguintes será 

conseqüência da interseção de retas comuns às faces dos diversos cubos que servirão de 

base para o traçado da perspectiva das formas espaciais. Como exemplo, demonstramos que 

a determinação do ponto 1”, representativo da aresta do cubo contíguo ao cubo inicial se faz da 

seguinte forma: a interseção da reta que contém os pontos 1 e F2 com a reta suporte da 

diagonal ED do cubo determina o ponto 1’; a reta vertical que contém 1’ determina na reta que 

contém E e F2 o ponto 1”, vértice procurado.  

 

Figura 1: Exemplo da construção da malha para o traçado da perspectiva. 

 



Pela repetição destes procedimentos, podem ser obtidos quantos cubos sejam necessários 

para a execução da perspectiva. Concluída a malha, delineia-se cada objeto, utilizando-se os 

pontos dos cubos referentes a cada medida do mesmo. 

Como vantagem para a utilização da malha tem-se o fato de se poder trabalhar 

diretamente com as medidas da peça sem que haja necessidade da planta baixa e de elevação 

da mesma, como ocorre na perspectiva linear.  

Apresentamos alguns exemplos da aplicação do método com a figura 2, onde podemos 

observar o conjunto de sólidos perspectivados enquadrados na malha que lhes serviu de base; 

com a figura 3, que nos mostra a cena de um interior; com a figura 4, uma paisagem exterior, 

onde vemos detalhes da perspectiva de uma motocicleta. 

 

Figura 2: Sólidos em perspectiva. 

 

Figura 3: Interior 

Se nos convencemos realmente de que a perspectiva é uma ilusão, entendendo que a 

criação pictórica é essencialmente uma atividade artística e, apreciando os resultados obtidos, 

evidenciamos que o método é satisfatório no que concerne à aparência dos objetos aqui 

representados, certamente devido ao talento dos autores e à competência de quem os 



orientou. O traçado da perspectiva através deste método não se prende à precisão, mas por 

estabelecer para todo o trabalho a ser desenvolvido uma unidade de medida, procura manter 

uma proporcionalidade adequada para a atividade artística.                                                                 

 

Figura 4: Exterior 

4 Considerações Finais 

O nosso objetivo ao escrever este trabalho não foi mostrar um novo método para o traçado da 

perspectiva que nos permita, sem que nos prendamos às técnicas conhecidas do desenho de 

precisão, representar numa superfície bi-dimensional, o espaço tridimensional que nos rodeia. 

O que nos move é fazer refletir sobre o porquê de uma atividade artística que levou séculos 

buscando meios mais eficazes que permitissem a representação espacial de maior realidade e 

suscitou pesquisas científicas em várias áreas, passe a excluir de seus conhecimentos todas 

as técnicas de representação, consideradas por nós fundamentais para tal exercício.  

O que terá levado um curso, que tradicionalmente se vale dos recursos oferecidos pelos 

métodos perspectivos a excluir de sua grade curricular esta disciplina, assim como as que lhe 

dão base para sua compreensão, substituindo-as por métodos alternativos de pouca precisão ? 

A reflexão que proponho direciona-se ao questionamento da formação docente exigida 

para os professores que atuam no ensino do 3º grau, numa área em que a condução do 

raciocínio na resolução de situações problemáticas é fundamental para o êxito da 

aprendizagem.  

Destes docentes, diferente dos que atuam nos ensinos fundamental e médio, não é exigida 

uma formação pedagógica que lhes permita criar e aplicar metodologias para o ensino do 

Desenho aos alunos que chegam à universidade sem ter tido o conhecimento teórico suficiente 

da geometria plana que lhes permita entender a questão espacial da geometria projetiva.  

Na maioria das vezes chegam eles às nossas mãos com uma significativa carência de 

base, seja pela ausência total do ensino do Desenho Geométrico nos ensinos fundamental e 

médio ou, mesmo que este tenha existido no elenco de disciplinas estudadas, porque seu 



estudo ocorreu de forma precária sem que possibilitasse sua compreensão, limitando seu 

conhecimento à memorização de etapas para uma determinada construção. 

Daí a nossa grande preocupação com a formação dos docentes da área de expressão 

gráfica e a demonstramos ao questionar que, apesar da maior ou menor facilidade de acesso e  

utilização da tecnologia no ensino, o êxito nesse processo depende basicamente de alguns 

fatores que estão diretamente relacionados com a atuação do docente, tais como o domínio do 

conhecimento, a criatividade e a utilização de metodologias que facilitem a aprendizagem, 

demonstrando a aplicabilidade do que é aprendido, sabedores que somos de que a 

aprendizagem ocorre basicamente em função do interesse no objeto do que se ensina. 

 Esta constatação vem da experiência obtida ao longo da nossa vida profissional voltada 

para o ensino, o que nos permite dizer que se um professor, no desenvolvimento de seu 

trabalho, busca despertar o interesse de seus alunos propondo situações problemáticas 

atraentes por aproximarem-se da realidade dos mesmos, fatalmente obterá os melhores 

resultados possíveis. Com isso, talvez, deixemos de perder nossa clientela, como ocorreu com 

os alunos do curso de Pintura.  

Referências 

[1] ARGAN, Giulio Carlo. Renascimiento y Barroco. Madrid: Akal, 1976. 

[2] EDGERTON JR, Samuel Y. The Heritage of Giotto’s Geometry. London: Cornell 

University, 1993 

[3] FRANCASTEL, Pierre. Pintura e Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

[4] HELMHOLTZ, Hermann. Science and Culture. Chicago: The University Of Chicago   

Press, 1995. 

[5] KEMP, Martin. La Scienza dell’arte. Firenze: Giunti Gruppo, 1994. 

[6] PANOFSKY, Erwin. Perspective as Symbolic Form. New York: Zone Books. 1997 

[7] WERTHEIM, Margaret. Uma História do Espaço de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2001 

 

 


