
 

UMA ABORDAGEM HISTORICA E CIENTIFICA DAS 

TECNICAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 
 

Claudio Cesar Pinto Soares 
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Técnicas de 

Representação 
claudiosoares@ufrj.br ou claudiocpsoares@gmail.com  

RESUMO 

Este trabalho visa contribuir para consolidar o significado das Técnicas de 

Representação Gráfica (TRGs) na história do conhecimento, da ciência e da 

tecnologia. Recorrendo a uma retrospectiva histórica, expõe o contexto das 

demandas e possibilidades tecnológicas existentes em determinadas épocas. 

Nestas técnicas, duas importantes rupturas paradigmáticas se destacam: a 

primeira, renascentista, com a caracterização científica do desenho, e a segunda, 

ao final do século XX, com o advento da Computação Gráfica que viabilizou o 

acesso à realidade virtual. 
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ABSTRACT 

This paper aim to clarify the role of the Techniques of Graphical Representation 

(TGR) on the history of knowledge, science and technology. Reconstructing the 

historical point of view, this paper defines some technological demands and 

possibilities on determined moments. Two important paradigmatic ruptures of those 

techniques were evidenced: first, during the Renascent period, the scientific nature 

of drawing and second, by the end of XX century, with the beginning of graphical 

computation that allow the access of virtual reality.  
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1 Introdução 

Conhecer a historia do desenho e a evolução das técnicas de representação gráfica exige uma 

abordagem histórica e cientifica que ofereça uma visão abrangente do seu significado. É 

surpreendente, entretanto, ver o significado maior da expressão gráfica freqüentemente 

aviltado na sua importância diante do ensinamento de técnicas e “macetes” para a construção 



de traçados geométricos. Desta maneira diminui-se a importância da atitude transdisciplinar do 

professor, reduzindo-o a um instrutor de traçados a serem decorados para se conseguir tais e 

tais efeitos, sem que se tenha uma noção clara do que está se fazendo. Esta distorção se 

origina na fragmentação do conhecimento instalada concomitante com a era moderna, em prol 

de um domínio tecnológico cada vez mais obsessivo, e que substitui a busca pela essência das 

coisas, até o ponto em que, conforme diz Olavo de Carvalho no prefácio do livro de 

BOUTROUX (2000), que “a ciência moderna torna possível produzir uma descrição 

assombrosamente exata e eficaz de algo que não tem a menor idéia do que seja”. 

Esta cisão entre objetividade científica e compreensão ontológica do Todo fragilizou as 

relações entre as artes e a ciência após o advento da era moderna e isto se refletiu nos 

processos educacionais fracionados implantados a partir de então. Tais relações eram mais 

equilibradas na Antiguidade Clássica, pois se considerava que ambas contribuíam 

intensamente para a construção do conhecimento.  

Queiramos ou não, todo o conhecimento humano é fruto de experiências vividas, que são 

absorvidas pelos nossos sentidos fisiológicos e analisadas pela lógica. Assim, para abordar - 

ainda que superficialmente -, assuntos como percepção, realidade e representação do mundo, 

torna-se necessário resgatar algumas posições dos principais filósofos da Antiguidade. 

Platão preocupava-se em distinguir o que era ciência (ou conhecimento verdadeiro) do que 

era simples opinião. Para isto, a dificuldade fundamental estava no fluxo da natureza. Se as 

coisas estão em constante mudança, como poderemos explicar os fenômenos naturais? Para 

Platão, a realidade determinada pelo mundo dos sentidos não passava de ilusão ou reflexo de 

uma realidade metafísica onde residia o conhecimento verdadeiro e, esta sim, poderia ser 

conhecida. Naquela época, a disciplina mais desenvolvida sob o ponto de vista da abstração 

científica, era a geometria, e, para Platão, a mais adequada para investigar o domínio supra-

sensível. A concepção platônica de perfeição geométrica depende da noção de abstração, 

como a contida na teoria das idéias que remonta a Pitágoras (apud RUSSELL, 2001, p.50), 

para quem “não se pode traçar um triângulo perfeito: ele só é visto pelo olho e pela mente e, só 

existe no universo da abstração”. Para Platão, por mais acurado que seja um desenho este 

nunca será perfeito e traçados imperfeitos são incapazes de provar teoremas, pois diagramas 

perfeitos só existem na imaginação e nunca no mundo real. Então, como todo desenho só 

pode, no máximo, ser uma cópia aproximada de uma imagem mental, pode-se inferir que o 

mundo perfeito do ideal platônico reside na mente e nas idéias e não na realidade sensível. 

Algumas perguntas importantes, mas que exigem respostas complexas, podem ser aqui 

colocadas: O que é o desenho? O que é ciência? Como estas coisas se relacionam? O 

desenho é uma ciência?  

Para diversos autores como THUILLIER (1994), WERTHEIM (2001) e KOYRÉ (1982), a 

aplicação de métodos científicos na expressão gráfico-visual só começou próximo ao 

Renascimento, quando se fortaleceu a demanda por expressões realistas que, baseadas em 

métodos universais, agregassem credibilidade à representação. A partir da Antiguidade 

Clássica, entretanto, já se nota uma clara tensão entre a realidade e a sua representação, onde 



esta se mostra cada vez mais comprometida com a busca pela maior verossimilhança possível 

para com o real. Com isso, apesar da impossibilidade da representação atingir a expressão 

plena e absoluta da realidade, as bases da busca pelo aprimoramento e pela maior eficácia 

dos métodos de representação gráfica estavam lançadas. 

Assim, a representação gráfica assumiu, desde o alvorecer da humanidade, a nobre 

missão de constituir uma linguagem visual. Já na cultura grega encontramos a noção de 

abstração no conhecimento, tanto no pensamento filosófico de Pitágoras e de Platão quanto na 

arte. A geometria abstrata, por exemplo, é uma característica marcante da arte grega até o 

século V a.C., onde nem a figura humana nem a natureza tinham ainda conquistado 

definitivamente o seu lugar. Na figura 01, a ânfora protogeométrica de 1000 a.C. revela um 

amplo domínio da geometria através da simetria dos comprimentos de onda das faixas 

ornamentais, da divisão proporcional dos círculos concêntricos e dos padrões quadriculados, 

constituindo um bom exemplo de harmonia entre os pensamentos artístico e científico. 

Somente após o século V a.C., é que figuras humanas e de animais começam a se tornar 

freqüentes nas pinturas, embora a descontextualização persista como no vaso de figura negra 

de 530 a.C. (figura 02), onde a cena de Aquiles sacrificando Pentesiléia não mostra nenhuma 

preocupação com a representação cênica ou do espaço em torno. 

  

Figura 1: Ânfora protogeométrica. Figura 2: Vaso ático. 

Entretanto, foi graças ao somatório de observação acurada com intuição, que o autor 

desconhecido da pintura do vaso tarentino de 350 a.C. (figura 03) produziu uma tentativa bem 

sucedida de representar a cena de uma tragédia diante de um palácio através de uma imagem 

já em perspectiva e que enquadra tanto o humano quanto o arquitetônico.  



  

Figura 3: Fragmento de vaso tarentino. Figura 4: Altar de Pérgamo, 180 a C. 

É interessante notar que, opondo-se diametralmente às dificuldades dos pintores para 

representar os objetos e o espaço sobre superfícies, a escultura (figura 04) já obtinha melhores 

resultados finais. Isto pode ser explicado pelo fato de que a escultura é menos uma 

representação e mais uma modelagem tridimensional física de formas, para a qual é mais 

importante um bom senso de proporção e noção das leis de formação do que conhecimentos 

de projeção sobre o plano. Este fato tem um importante paralelo com a questão da modelagem 

- não a física da escultura, mas sim a virtual dos computadores -, que viríamos a conhecer no 

final do século XX com o advento da Computação Gráfica. 

Em suma, ao invocar o pensamento clássico na construção de métodos para 

representação gráfica, busca-se destacar o quão profícua pode ser a interação entre os modos 

de pensar “artístico” e “científico”. Os fundamentos da geometria, apesar de consolidados 

desde a cultura grega, não haviam ainda sido aplicados sistematicamente à representação 

gráfica. Assim, entravando a produção e a difusão do conhecimento, persistia a ausência de 

um meio de comunicação visual eficiente e de fácil compreensão. As imagens até então 

produzidas pelo desenho e pela pintura revelam a falta de conhecimentos mais profundos tanto 

sobre a fisiologia do olhar quanto sobre a aplicação da geometria. Seria possível representar 

graficamente, e de forma fiel à imagem percebida pelo olhar, os objetos e o mundo à nossa 

volta usando um método científico baseado na geometria? Precisaríamos esperar mais de um 

milênio pela resposta, pois somente a partir da alta Idade Média é que se inicia o processo de 

substituição do conhecimento transmitido e inquestionável por uma atitude mais investigativa 

quanto à capacidade de conhecer e interferir na natureza. 

2 O Protorenascimento 

Ao longo do século XIII emerge na Europa um interesse pelo funcionamento do mundo físico e 

uma mudança de postura em favor do realismo ao invés do simbolismo já se insinuava na 

pintura, embora na arquitetura a maioria das construções ainda não usasse sistematicamente o 

desenho como ferramenta de análise. Analisando desenhos de engenheiros e artistas do 

século XIII, verificamos que a representação gráfica de objetos ou construções ainda não 

oferecia credibilidade visual, pois a falta de integração entre os princípios da geometria e da 

percepção visual que fazia com que formato, proporções e dimensões dos objetos na tela não 

correspondessem à realidade. O desenho de Villard de Honnecourt para uma serra hidráulica 



(figura 05), oferece apenas uma pálida idéia do projeto e dificilmente serviria a terceiros que 

pretendessem usá-lo como recurso construtivo, pela ausência de dimensionamentos, 

proporções e hierarquia entre os elementos. 

 

  
 

Figura 5: Serra hidráulica, 1270. Figura 6: Detalhamento para a estereotomia. 

      Para superar estas dificuldades a busca pela fidelidade na representação gráfica teria que 

passar por uma integração transdisciplinar entre arte, geometria e a óptica (THUILLIER,1994). 

Um desenho que, através de um tratamento geométrico, produzisse imagens confiáveis deu 

um enorme alento à difusão do conhecimento, num processo de feedback contemporâneo com 

a imprensa de Guttenberg. O desenho liberta-se do estigma de um aglomerado confuso de 

idéias passíveis de interpretação individual e torna-se uma forma de expressão precisa e 

definida, assegurada pela ciência contida no seu método de traçado. Noções que nos parecem 

evidentes, como a representação em escala dos objetos, foram de inestimável valor para o 

progresso tecnológico da civilização ocidental, num processo incrivelmente amplo que vai 

desde a produção de mapas confiáveis até o projeto de armas, embarcações e edificações. 

3 O nascimento da Perspectiva 

As representações perspectivas medievais eram muito pouco precisas e não revelavam a 

aplicação de qualquer regra. A dificuldade para representar objetos em perspectiva está em 

projetar pontos destes objetos sobre uma superfície de modo a construir uma imagem 

verossímil da realidade física com a mesma sensação apreendida pelo simples ato de olhar 

uma paisagem ou um objeto. 

      A perspectiva linear foi, no século XV, a primeira técnica de representação gráfica 

formatada cientificamente graças ao espírito investigativo de pintores e arquitetos como Filipo 

Brunelleschi (1377-1446) e Albrecht Durer (1471-1528), que desenvolveram equipamentos e 

teorias associando experimentos visuais, óptica geométrica e traçados de geometria. 

THUILLIER (1994), WERTHEIM (2001) e KOYRÉ (1982), confirmam que foi a teorização 

da Perspectiva que trouxe base cientifica às técnicas de representação do espaço, entidade 

esta indispensável ao desenvolvimento da mecânica Newtoniana que se seguiria. 

4 As origens da Geometria Projetiva e Descritiva 

A demanda por um processo que descrevesse as formas no espaço e permitisse a sua 



representação gráfica perde-se no tempo. Na Idade Média, a aplicação da geometria à 

estereotomia (figura 06) atinge o auge nas grandes catedrais medievais, embora estes 

conhecimentos ficassem restritos às corporações de ofícios. Em 1643, depois de François 

Derand publicar seu livro sobre a arquitetura das abóbadas, surge a obra de Girard Desargues, 

cujo objetivo era estabelecer uma ciência geométrica comum a diversas técnicas como a 

estereotomia ou o corte de madeira. Desargues, com seu perfil abstracionista, refutava 

objetivos práticos para as suas teorias e procurava nas artes a mesma maniére universalle que 

Galileu e Newton procuravam na ciência. Devemos a Desargues os fundamentos de geometria 

projetiva que embasariam a Geometria Descritiva de Monge e o Desenho Técnico moderno.  

5 A Geometria Descritiva 

Segundo Artz (1966, p.131), “A geometria prática do canteiro, o homem que faz a obra de 

cantaria e que tira da pedra algo que nela já existia, mas só ele antevê, parece ter dado origem 

à geometria descritiva”. Coube a Gaspard Monge (1746-1818) definir a G. D. como a ciência 

que permitia representar sobre um plano as formas do espaço, de modo a poder resolver, com 

o auxílio da geometria plana, os problemas em que se consideram as três dimensões 

(ULBRICHT, 1998, p.19). A G.D. se tornou a melhor forma para a resolução de problemas 

como a construção de vistas ou a obtenção das verdadeiras grandezas de um objeto, 

facilitando a sua construção. A possibilidade de representar corretamente sobre um plano 

viabilizou a industrialização da sociedade ocidental através da produção sistemática de peças e 

conjuntos mecânicos, fortificações militares, edifícios, pontes, etc. A importância da G. D. na 

história da ciência e na tecnologia, onde se aplica intensamente através do desenho técnico, é 

imensa, embora se costume dizer que, do ponto de vista evolutivo, nela já não exista mais 

nada a descobrir. As técnicas da G. D. foram organizadas por Monge no seu tratado Geometrie 

Descriptive de 1795, na seqüência das aulas dadas na Ecole Normale. Mas, segundo Taton, “O 

surto da geometria descritiva, este último ramo da geometria, não é uma efetiva criação de 

Monge. Encontramos exemplos do emprego do método de duplas projeções no Underweysung 

de Albrecht Dürer (1525) e nos tratados de Frézier (3 vols. 1737-1739; 2 vols.1760). Entretanto, 

nenhum autor, anterior a Monge, soube precisar os princípios dessa técnica, desenvolver os 

métodos e indicar todas as fecundas aplicações, tanto no terreno das técnicas como no da 

geometria pura e no da própria geometria infinitesimal” (TATON, 1960, p.40). 

6 As origens do Desenho Técnico 

O Desenho Técnico somente foi formatado como disciplina cientifica a partir de meados do 

século XVIII, para servir de sustentáculo à industrialização da sociedade. Aliando o desenho 

geométrico (para fins de precisão e construção do traçado) com a geometria projetiva e a 

descritiva (para a exata localização e correlação de pontos), compôs-se uma linguagem visual 

de caráter universal através da qual o idealizador fornece as informações que o fabricante 

necessita para a construção do objeto. Para isto, segue um complexo sistema de convenções 

que têm que ser respeitadas tanto pelo projetista, que o registra, como pelo fabricante, que o 



lê. Sua importância tornou-se tão grande para a expressão gráfica dos projetos que todos os 

paises industrializados regularam, através de normas técnicas oficiais e não apenas 

acadêmicas, a sua elaboração. 

Mas, apesar da sua importância, o desenho técnico – assim como outras disciplinas de 

representação gráfica -, apresenta limitações práticas quando usado para a representar formas 

complexas. Mesmo que seus métodos permitam representar estas formas, a árdua execução 

artesanal de diversas planificações e rebatimentos revela o esgotamento do seu potencial já a 

partir da década de 1950. Mesmo no projeto de conjuntos mecânicos simples (figura 07) a 

complexidade da representação e a alta especialização necessária para a sua elaboração e 

leitura reduzem a sua eficácia. Quando se trata então de expressar formas em relevo ou de 

geometria variável (figura 08), o seu uso fica muito mais limitado. 

  

Figura 7: Detalhamento técnico mecânico. Figura 8: Formas  complexas. 

Diante das demandas emergentes da sociedade de consumo por produtos cada vez mais 

sofisticados em estética, ergonomia e aerodinâmica, instala-se um vertiginoso progresso 

industrial fomentado pelas possibilidades dos novos materiais e processos de fabricação. 

Assim, os métodos tradicionais de desenhos para produtos industriais não conseguem mais 

atender à velocidade e precisão exigidas. É neste âmbito que surgem as condições adequadas 

para o aparecimento e aplicação de novas tecnologias computacionais ao processo de projeto. 

7 As origens da Computação Gráfica 

Na década de 1960 as grandes indústrias, como a automobilística e a aeronáutica, começaram 

a utilizar computadores para facilitar rotinas de traçado e resolver questões de geometria, 

iniciando uma evolução no desempenho dos equipamentos. Na década de 1980, com o 

advento dos computadores pessoais e com a popularização dos software, a Computação 

Gráfica conquista definitiva e avassaladoramente a sua posição sem que fossem consideradas 

as profundas implicações que esta mudança nos métodos de representação gráfica trazia – ou, 

mais especificamente falando -, o significado da recém-concedida permissão de acesso a um 

espaço cibernético onde se podia praticar livremente a modelagem virtual em três dimensões. 

Antes do acesso ao universo virtual, o único meio de construção de um objeto era 

executando-o fisicamente segundo a sua geometria real e lei de formação. Neste processo, o 

desenho contribui, no máximo, com diferentes imagens projetadas deste objeto nas quais 

podemos apenas tomar ou atribuir medidas relativas a esta projeção.   

Com o acesso ao espaço virtual passamos a construir objetos virtuais com as dimensões X, 



Y e Z da sua verdadeira geometria. Dos objetos modelados virtualmente e usando o conceito 

de câmera, tornou-se simples extrair deles imagens bidimensionais. Estas imagens podem ser 

geradas sobre planos ortogonais da Geometria Descritiva e do Desenho Técnico ou sobre 

qualquer outro plano e são possibilidades que abalam profundamente as técnicas de 

representação, pois significam o fim da trabalhosa seqüência de traçados para a construção de 

cada vista do objeto. É assim que a C. G. torna-se uma legítima quebra de paradigmas, pois 

podemos nos despreocupar com a representação do objeto e nos concentrar em trabalhar a 

forma real do objeto, deixando para a informática a tarefa de traduzir esta forma em desenhos. 

8 Conclusões 

Em linhas gerais, a evolução das técnicas de representação gráfica obedece à cronologia 

explicitada nas figuras 09 e 10. Inicialmente, na antiguidade clássica, o Desenho Geométrico se 

mostra relevante como uma forma de expressão visual e aplicada tanto nas artes como na 

matemática e na demonstração dos teoremas da geometria, 

Ao longo dos séculos XV e XVI surgem as técnicas da Perspectiva Linear, permitindo que 

se reproduza sobre o plano a sensação de profundidade captada pelo ato de olhar objetos no 

espaço. Estas técnicas, inicialmente empíricas, foram logo a seguir embasadas cientificamente 

e, mais do que apenas beneficiar os artistas, prepararam o terreno para outros métodos de 

geometrização e representação do espaço. Esta é a primeira grande ruptura paradigmática, 

quando se agrega ao desenho características próprias de ciência tais como demonstrabilidade, 

método universal, reprodutibilidade, compatibilidade de resultados, etc. (KUHN, T.,1981). 

Após a Perspectiva Linear, consolida-se, no século XVII, a geometria projetiva de 

Desargues, que, generalizando a questão das projeções sobre o plano, estende a sua 

aplicação – até então restrita à arte -, a todos os ramos do conhecimento científico e embasa o 

desenvolvimento das geometrias descritiva e espacial que se seguiriam. 

A Geometria Descritiva de Monge, formatada no século XVIII, organizou os métodos gerais 

da geometria projetiva de Desárques, focalizando-a na representação de objetos 

tridimensionais através das suas projeções em planos ortogonais. 

Com a industrialização surge o Desenho Técnico, que aliou os conhecimentos do desenho 

geométrico com os das geometrias projetiva e descritiva para compor uma linguagem visual de 

caráter técnico e universal que atendesse às demandas da recém-nascida revolução industrial. 

Por último, ao final do século XX surge a C. G. que, mais do que um simples meio de 

representação, é na verdade, uma mudança radical nos processos de expressão da forma, 

constituindo-se numa segunda quebra de paradigmas. Qualquer forma modelada virtualmente 

pode ser rebatida ou projetada sobre qualquer plano ou sob qualquer tipo de projeção que 

desejarmos. Esta nova possibilidade desvia as preocupações tradicionais de “representar” um 

objeto, para a atividade de “construir” este objeto segundo a sua geometria espacial real e não 

a geometria da sua projeção. 



 

Figura 9: Linha do tempo (1ª parte). 

Nunca é demais insistir na importância histórica do desenho de base científica, que 

viabilizou a aplicação das técnicas de representação gráfica em todos os aspectos da 

sociedade ocidental. A legítima produção de conhecimentos precisa de saberes diversos como 

ocorreu no caso das técnicas de representação gráfica, onde homens como Euclides, 

Brunelescchi, Durer, Desargues e Monge entrelaçaram conhecimentos de óptica, geometria e 

fisiologia da visão para estabelecer uma das ferramentas mais importantes para a ciência e a 

tecnologia. Este notável exemplo de transdisciplinaridade deveria ser seguido pelas nossas 

disciplinas atuais, que, excessivamente especializadas e fechadas, contribuem mais para a 

desarticulação do saber. A contextualização do conhecimento deve ser valorizada para 

melhorias efetivas nos processos educacionais. Fazer com que os estudantes percebam as 

inter-relações e implicações mais amplas por trás do tecnicismo objetivo é contribuir para o 

alargamento dos seus horizontes intelectuais de forma mais sensata do que lhes ministrando 

intensivos treinamentos que só obliteram o significado e a visão global do que estão fazendo. 



 

Figura 10: Linha do tempo (2ª parte). 

Referências bibliograficas 

[1] ARTZ, F. B. The Development of Technical Education in France 1500-1850. The 

Society for the History of Technology and M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1966.  

[2] BOUTROX, E. Aristóteles. 1a ed., Rio de Janeiro, Editora Record, 2000. 

[3] GAMA, R. A Tecnologia e o Trabalho na História, 1a ed., São Paulo, Livraria Nobel 

Editora S.A., 1986. 

[4] KOYRÉ, A. Estudos da História do Pensamento Científico. 1a ed., Rio de Janeiro, 

Editora Forense Universitária, 1982. 

[5] KUHN, T. A Estrutura das Revoluções Científicas.  2a ed., São Paulo, Ed. Perspectiva, 

1981. 

[6] RUSSELL, B. História do Pensamento Ocidental. 2a ed., Rio de Janeiro, Ediouro, 2001. 

[7] SOARES, C. C. P. Novos Rumos para as Técnicas de Representação Gráfica – Uma 

Abordagem Transdisciplinar entre Arte e Ciência. D. Sc. Tese de doutorado, Engenharia 

de Produção da COPPE / UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2005. 

[8] TATON, R. História Geral das Ciências. 1a ed., São Paulo, Difusão Européia do Livro, 

1960.  

[9] THUILLIER, P. De Arquimedes a Einstein – A Face Oculta da Invenção Científica. 1a 

ed., Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1994. 

[10] ULBRICHT, S. M. Geometria e Desenho - História, Pesquisa e Evolução, 1a ed. 



Florianópolis, S. M. Ulbricht, 1998.  

[11] WERTHEIM, M. Uma História do Espaço: de Dante à Internet. 1a ed., Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar Editora, 2001. 


