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Resumo 

 
O presente trabalho discute o processo de aprendizagem do desenho à mão livre e 

particularmente do desenho da figura humana e as linguagens e metodologias nessa 

forma de expressão; e modelos de desenho dirigidas a estudantes de artes visuais. 

A leitura de textos relacionados ao desenho e a seu significado, o aspecto cognitivo 

e filosofias aplicadas ao estudo da figura dão a base para linhas de leitura do objeto 

humano, que propõem um olhar contemporâneo para esse aprendizado como 

experiência pessoal, somada a possíveis referências para a compreensão das 

formas gerais de aprendizado do desenho, bem como de sua pedagogia.  

Além da introdução e das notas finais, a dissertação é estruturada em cinco partes, 

tratando de temas como linhas de desenho e seus modelos históricos e 

contemporâneos coexistentes; o aprendizado por meio da assimilação destes; e o 

lugar possível da técnica e das proporções do desenho com considerações sobre a 

pedagogia do desenho, o professor como mediador e a sistematização do processo 

de desenvolvimento do autor como professor de turmas de desenho à mão livre. 

 

Palavras-chave: Desenho, Figura Humana, Aprendizagem, Memória, Técnica, 

Linguagem. 
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Abstract 
 

The present work discusses the learning process of free hand drawing and 

particularly of the human figure drawing and languages and methodologies of that 

form of expression, and design models aimed at visual arts’ students. 

The reading texts related to the design and its meaning, the cognitive aspect and 

philosophies applied to the study of the figure gives the basis for reading lines of 

human object, offering a contemporary look to this as a learning experience, coupled 

with possible references to understanding of general forms of learning design, as well 

as its pedagogy.  

Besides the introduction and endnotes, the dissertation has five parts, dealing with 

topics such as drawing lines and their historical and contemporary models coexisting, 

learning through the assimilation of these, and the possible place of technique and 

proportions of the design considerations with design pedagogy, the teacher as 

mediator and systematization of the development process of the author as a teacher 

of classes drawing freehand. 

 

Keywords: Drawing, Human Figure, Learning, Memory, Technique, Language. 
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INTRODUÇÃO 

Atuo há quatorze anos como professor, inicialmente ensinando em cursos 

livres de Narrativa Gráfica e Desenho de História em Quadrinhos na antiga Fábrica 

de Quadrinhos, atualmente conhecida por Quanta Academia de Arte. Em 1999, 

comecei a dar aulas de ilustração no curso de Criação da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing e no curso de Desenho Industrial da Universidade São 

Judas Tadeu, onde lecionei até 2006; no mesmo período, ensinei design no curso de 

Artes Visuais das Faculdades Integradas de Guarulhos e, nos últimos 10 anos, sou 

professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na qual ministrei aulas de 

ilustração, computação gráfica, desenho e história em quadrinhos no curso de 

Design da Faculdade de Arquitetura, posteriormente no curso de Publicidade e 

Propaganda Desenho e Ilustração, Projeto Gráfico no Curso de Jornalismo e Edição 

de Arte no Curso de Letras. 

Como professor de desenho, ilustrador e desenhista tenho observado a 

grande dificuldade de alguns indivíduos em desenhar, em particular, a figura 

humana. Isso ocorre em parte por não conseguir compreender os modelos 

mecânicos de cópia de modelos, sem assimilar essas estruturas ao modelo mental. 

Desenvolvi uma metodologia baseada na experiência e visão de vários artistas ao 

longo da história, o que acabou levando o meu ensino do desenho a adquirir 

características de enciclopedismo e acabou por não se levar em consideração as 

questões cognitivas envolvidas no processo de aprendizagem por parte dos 

estudantes.  

O objetivo desta pesquisa sobre Modelos de Desenho da Figura Humana 

busca estabelecer parâmetros para ajudar o aluno de Artes Visuais, como os de 

Design, Desenho e Ilustração, a compreender a técnica do desenho da anatomia 

humana enquanto princípio fundamental para o entendimento do sentido que dá 

origem à representação figurativa. Pois parte-se da premissa de que o ato de 

desenhar e/ou reproduzir uma figura de base através do traço deriva da observação 

e da compreensão de um modelo mental.  
Os objetivos dizem respeito tanto aos aspectos técnicos quanto artísticos: 

 

1. Sensibilizar o estudante a perceber e reproduzir modelos como parte da 

formação básica de profissional de que se expressa através do desenho 

figurativo, configurando um aprendizado técnico. 
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2. Reconhecer na construção iconográfica da figura humana um passo que, 

além da linguagem técnica, gera a expressão artística do aluno. 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a Metodologia de Ensino do 

Desenho da Figura Humana (MEFH). Lidar com uma linguagem particular como o 

desenho configura-se não somente como meio para o desenvolvimento do indivíduo, 

mas torna-se um campo de conhecimento que recebe pouca ou nenhuma atenção 

da maior parte das escolas de ensino médio e, muitas vezes, acaba por ser 

desprezada em sua pedagogia até mesmo por faculdades de Artes Visuais e 

Design, nas quais o domínio do desenho e de anatomia de figuras humanas torna-se 

mais necessário. 

Uma longa tradição de ensino da figura humana foi estabelecida por artistas 

que se preocuparam durante séculos em encontrar o sentido das formas e 

proporções que representavam a figura humana, para si mesmos e para os que os 

seguiriam, exemplo disto é Michelangelo1. Esses métodos se mantêm como 

padrões, utilizados por professores e autores da linguagem do desenho que 

desenvolveram processos de desenho a partir da descoberta de suas próprias 

soluções originais e estão conectados a elementos culturais que hoje são vistos em 

modelos estéticos mais livres, praticamente como herança visual. Assim sendo, a 

compreensão histórica e filosófica de modelos de desenho é válida, principalmente 

para a observação de como estes estão diluídos e misturados em publicações 

populares de métodos de ensino. Além disso, no que tange especificamente ao 

processo do ensino e aprendizagem do desenho, é importante compreender quais 

fatores são intrínsecos do processo desde o ponto de vista cognitivo. Dessa forma, 

os objetivos dessa pesquisa são levar à apresentação das técnicas dos modelos de 

desenho da figura humana, ora com proporções clássicas, ora estruturas 

geométricas, e discutir sobre os aspectos cognitivos envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem do desenho. Os elementos estéticos e o fascínio da figura 

humana levam os desenhistas a quererem desenvolver modelos de desenho mais 

complexos e com anatomia dinâmica na qual se prescinde de um modelo de 

                                                
1 Michelangelo di Ludovico Buonarrotti Simoni (06/03/1475-18/02/1564), foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto 
italiano, considerado um dos maiores criadores da História da Arte do ocidente. 
2 Burne Hogarth (25/10/1911–28/01/1996) foi um educador, autor literário e ilustrador dos Estados Unidos. Por 
muitas décadas, foi um influente mestre e artista visual, conhecido internacionalmente pelo seu pioneiro trabalho 
nos jornais, nas tiras diárias de Tarzan e pela sua bem conceituada coleção de livros sobre desenho anatômico. 
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observação. Mas muitos não desenvolvem tal processo, e outros têm dificuldades 

específicas em desenhar modelos de perspectiva, composição de planos com 

figuras humanas, necessitando de uma metodologia que os auxilie. Para tal, usa-se, 

há séculos, métodos de desenho que hoje estão diluídos e reproduzidos em 

centenas de publicações populares e mesmo em blogs e sites de cursos de 

desenho, nos quais os métodos dos autores, quase sempre, provém das mesmas 

fontes originais de desenho acadêmico, que podem ser encontradas praticamente 

nos trabalhos de um grande autor, como Burne Hogarth2. Hogarth cria um método 

para representar a figura humana em qualquer posição, como as formas do corpo 

mudam em escorço e como elas se relacionam no movimento. Também ensina a 

dar senso de unidade ao desenho, e construção de figuras femininas e masculinas.  

No entanto, a mera reprodução mecânica de tais diagramas da internet e das 

publicações contemporâneas deixam muitas pessoas frustradas. Elas conseguem 

captar a geometria do objeto, mas não o seu significado, o que os deixa vulneráveis 

às ambiguidades observadas nas ilusões de ótica. Os autores que diluem estes 

processos invariavelmente não falam sobre Gestalt, Memória Visual, tampouco do 

desenvolvimento de inteligências específicas3. Muitos apresentam modelos de figura 

humana “antiquados”, o que não se conecta à nossa visão estética contemporânea. 

 
O Professor Como Mediador 

Como aluno, eu tive a sorte de contar na adolescência com um bom professor 

do Curso de Desenho da Escola Panamericana de Arte, que ensinou a Metodologia 

da Estrutura e Proporção, mas não tive uma formação mais sólida nas faculdades de 

Design e de Artes Plásticas, as quais didaticamente e tecnicamente não me 

acrescentaram nada, e acabei tendo de aprender sozinho a dominar os fundamentos 

do desenho anatômico. Meu aprendizado incluiu copiar outros artistas e recorrer a 

livros de biologia. Considero útil o uso de tais recursos, mas sempre me faltou no 

meu processo a percepção do modelo mental do que estava desenhando e 

                                                
2 Burne Hogarth (25/10/1911–28/01/1996) foi um educador, autor literário e ilustrador dos Estados Unidos. Por 
muitas décadas, foi um influente mestre e artista visual, conhecido internacionalmente pelo seu pioneiro trabalho 
nos jornais, nas tiras diárias de Tarzan e pela sua bem conceituada coleção de livros sobre desenho anatômico. 
3 Em contraposição à ideia de inteligência como capacidade inata, geral e única – ligada essencialmente à 
capacidade lógico e matemática do sujeito –, Howard Gardner (1997), em sua teoria das Inteligências Múltiplas, 
afirmou que o ser humano possui competências intelectuais diferentes, e as distinguiu entre: Inteligência 
Linguística, Inteligência Musical, Inteligência Lógica-Matemática, Inteligência Espacial, Inteligência Corporal, 
Sinestésica e as Inteligências Pessoais. 
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finalmente compreendi seu significado tornando-me professor, quando pude libertar 

minha imaginação e também a inseri-la no processo didático. 

Este trabalho também busca apresentar fundamentos pedagógicos para 

estabelecer a conexão entre o que desejamos desenhar e como realmente 

desenhamos. 

Considero importante trabalhar com as Inteligências Intrapessoais e 

Interpessoais no processo de desenho da figura humana. Gardner (1997) afirma que 

a Inteligência Intrapessoal corresponde ao processo de autoconhecimento, incluindo 

a capacidade de gerenciar suas próprias emoções e sentimentos, e compreender 

seus desejos e vontades, para que você tenha uma noção de quem é e como se 

encontra no espaço. 

A partir de todas as questões apresentadas neste trabalho, surge a seguinte 

pergunta: até que ponto a criança está aprendendo a desenhar realmente ou ela 

está simplesmente usando a habilidade cognitiva que lhe é natural? Muitos alunos 

têm dúvidas quanto as questões sobre percepção visual estarem ligadas ao seu 

aprendizado de desenho, provavelmente por terem sido instruídos a fazerem cópias 

mecânicas, de diagramas ou de modelos vivos, não levando em conta o processo 

natural de criarmos imagens mentais. Durante os anos que tenho ensinado a 

desenhar, especialmente criando em aula figuras dinâmicas no escorço, percebi 

que, para muitos, tais desenhos de anatomia dinâmica não passam de “mágicas 

figurativas”, cujo significado não pode ser apreendido senão pela metodologia da 

cópia, pois o que veem apenas é o resultado sendo feito em um quadro branco, sem 

referência visível. Muitos se frustram por não ter uma criatividade inata e esquecem-

se que todos podem adquirir tal repertório. A imaginação pode ter um aspecto 

evidentemente subjetivo que a torna inacessível a outros indivíduos além de quem 

imagina. Mostrar no processo se a imaginação no desenho ou se o desenho de 

imaginação é ativado pela intuição ou se ela sofre outras influências conecta-me 

com o assunto enfocado nesta pesquisa.  

Fayga Ostrower (2009) defendeu a ideia de que a criatividade é um fenômeno 

da consciência humana; 

[...] em contrapartida a visões tradicionais sobre o conceito de 
consciência, compreendia que mesmo que a sua elaboração 
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permaneça em níveis subconscientes, os processos criativos teriam 
que referir-se à consciência dos homens, pois só assim poderiam ser 
indagados a respeito dos possíveis significados que existem no ato 
criador (OSTROWER, 2009, p.10). 

 

O desafio pessoal é o de ensinar a desenhar a figura humana, que para 

muitos envolve ainda fascínio e mistério; é este fascínio que justifica esse projeto de 

pesquisa. 

O referencial teórico foi aprimorado no decorrer do processo de pesquisa 

deste trabalho. Listo a seguir alguns autores que foram estudados, por serem 

pertinentes ao tema. Historiadores como Ernst Gombrich e Umberto Eco; autores de 

Gestalt como Rudolf Arnheim; autores de psicologia e pedagogia como Howard 

Gardner, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Paul Válery; autores que falam sobre a 

linguagem do desenho como Vilanova Artigas, Pierre Francastel, Erasmo Borges de 

Souza Filho; autores que falam sobre criatividade e percepção como Fayga 

Ostrower, Maurice Merleau-Ponty, Mário Pedrosa; autores que falam sobre o 

desenho da figura humana, como Edith Derdyk, Harold Speed; autores de livros de 

desenho como J. Leonard Watson, Burne Hogarth, Andrew Loomis, Jayme Cortez; 

artistas estudantes da figura humana como Leonardo Da Vinci, Michelangelo, 

Albrecht Dürer, Jean-Auguste Dominique Ingres. Metodologia de pesquisa, com A. 

C. Gil, Silvio Zamboni. 

É importante mostrar a relevância deste tema pesquisado cuja percepção 

vem se modificando ao longo dos anos com a crescente construção de modelos 

digitais da figura humana para cinema, games e animação. Os materiais de 

pesquisa foram análises documentais de artistas de diferentes períodos, que ainda 

são publicados e ensinados em revistas, jornais, livros, pesquisas virtuais em sites e 

blogs. 

Durante o século XX, mais especificamente na segunda metade, época em 

que se discute o ensino, a aprendizagem e a aquisição de conhecimento como 

processos separados – embora não desvinculados – e que possuem características 

distintas que devem ser observadas, tais como a verdadeira natureza da expressão 

gráfica, a representação que fazemos de figuras espaciais de forma bidimensional. 

Independente da disciplina, o uso de recursos puramente "didáticos" como livros e 
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apostilas não alcança diretamente o estudante, levando-nos à observação da 

dificuldade em mostrar processos de desenho de forma clássica, que exigia muito 

tempo de estudo e observação. 

Com a dinâmica visual moderna, a carga rápida de imagens força a 

velocidade em interagir o aprendizado de desenho tradicional e compreender o 

processo de criação mental, interação importante para que o aluno adquira o 

conhecimento e desenvolva seu traço. No ensino das artes, este aspecto necessita 

de atenção maior ainda, principalmente porque, em geral, é por herança deste 

processo que herdamos o ensino das academias clássicas. São aulas baseadas em 

livros, filhos dessa contínua reprodução, que não permitem ao estudante 

compreender e construir uma linguagem específica, de tal forma que possa criar o 

que lhe é proposto como tema de trabalho. Durante as aulas, o desenho é mostrado 

ao aluno apenas pelas figuras e suas proporções clássicas ou desenho com 

modelos vivos, o que não lhe permite uma visão mais ampla do objeto que lhe é 

apresentado e, assim, ter um modelo mental, a construção de um "ser iconográfico" 

que deverá ser representado posteriormente de forma bidimensional. 

A dificuldade em compreender a figura humana em movimento e em escorço, 

suas aplicações dinâmicas, resultam da falta de compreensão do que é uma 

representação espacial à falta de estímulos visuais adequados que possibilitem a 

criação de modelos mentais, fundamentais para a criação.  

Dificuldade essa que se reflete também na criação ou na edição de imagens 

digitais na fotografia ou na geração de imagens em programas de 3D, visto que o 

aprendizado do desenho, suas regras de luz, sombra e perspectiva, determina 

também o desempenho do profissional da área. Muitos softwares de modelagem e 

escultura em 3D usam bases geométricas que permitem modelar figuras humanas a 

partir de caixas ou blocos.  

Antes de se discutir sobre o ensino da figura humana, é necessário 

compreender o que é o desenho, pois o processo de criação de uma figura passa 

por uma compreensão mental-espacial do "eu", para que depois este possa ser 

traduzido e interpretado de forma bidimensional, dinâmico ou não, ou mesmo 

recriado através de esculturas. Para tanto, é necessário verificar uma abordagem 

diferente, associando o conceito de Múltiplas Inteligências, desenvolvido por 

Gardner, no estudante, especificamente a Lógica-Matemática e a Visual-Espacial, já 
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que a compreensão do “ser iconográfico” passa pela percepção que ele deve ter de 

seu próprio corpo no espaço e em interação com os demais, para que, em paralelo 

com o aprendizado de modelos de desenho, ajudem a intensificar essa visão. 

 Ainda são poucos os trabalhos que tratam de ambos os lados da questão: 

tanto sobre os modelos de desenho da figura humana mais clara e adequada, 

quanto do processo de ensino de desenho em si mesmo e dos aspectos cognitivos 

que nele estão envolvidos. 

Nesse sentido esta pesquisa é relevante, pois contribuirá, por um lado, para 

uma melhor compreensão dos diferentes modelos de desenho da figura humana e, 

por outro, por seu caráter interdisciplinar, já que é um estudo que envolve 

discussões sobre a arte, o ensino e a visão do desenho. 

Partindo destas observações, a questão é mostrar que o conhecimento de 

alguns modelos de ensino do desenho antropomórfico, de artistas dedicados ao 

tema, leva a uma melhor compreensão do processo do desenho da figura humana 

em si mesmo. Para tanto, não basta somente descrever as características dos 

modelos de desenho de figuras, mas compreender sua lógica. Relacioná-los 

historicamente e demonstrar que, embora cada um deles tenha características 

próprias para o aprendizado, há um princípio básico comum a todas as épocas, e 

que é anterior ao início da concepção filosófica e matemática do corpo humano, que 

surge com os gregos. A partir da compreensão destes aspectos, o objetivo deste 

estudo é registrar um método de ensino mais dinâmico, que considere não só 

diferentes concepções de desenho do corpo humano, mas também apresentar uma 

dialética com os processos mentais que possam fazer parte da compreensão do 

desenho da figura humana para os estudantes. 

O referencial teórico apresentado neste trabalho se divide em dois grandes 

blocos: de um lado há a base filosófica da concepção do corpo humano, partindo 

das ideias de Platão sobre o simulacro, no século V a.C. (período sofista), e o 

pensamento grego de Vitruvio sobre simetria (as justas proporções) e de Pitágoras 

sobre a harmonia, no século I a.C. No século XII, Hugo de Saint Victor afirma que 

corpo e alma refletem a perfeição da beleza divina, ideia que é expandida depois 

para uma teoria reflexiva mais matemática (homo quadratus) do Humanismo e do 

Renascimento. 
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Um exemplo de como tais processos são pertinentes no ensino atual da figura 

humana é Leonardo Da Vinci (1452-1519) não só por sua importância na História da 

Arte, mas também porque suas formas de criação e observação do mundo em 

movimento à sua volta foram além do modelo matemático de representação do 

espaço e levou em consideração a questão da perspectiva. Sua visão se 

caracterizava pela fusão de ser humanista e possuir uma inteligência analítica de um 

cientista, que procurava descobrir as causas dos fenômenos através da observação 

direta e empírica, totalmente experimental. 

A partir dessas teorias, apresentarei alguns modelos referenciais de desenho 

da figura humana a partir da época grega como: os inspirados no raciocínio 

vitruviano, encarnados pelo cânone de Policleto (século IV a.C.), e os exemplos de 

como o desenho da figura passou a ser ensinado a partir de cânones geométricos. 

Além disso, estudarei alguns teóricos que discutem sobre o aspecto cognitivo e o 

desenvolvimento do pensamento humano, para que possa orientar como são 

construídos os modelos mentais e como se dá o processo do desenho. 

Para tanto, falarei sobre as propostas de autores que tratam do 

desenvolvimento cognitivo humano e da inteligência como Piaget, Vygotsky e 

Gardner. Estes discorrem sobre o desenvolvimento da linguagem imagético-

simbólica e verbal, que embora sejam formas de expressões com características 

diferentes, são complementares e essenciais. 

Como comenta Gardner (1997), a Linguagem Imagético-Simbólica faz parte 

da Inteligência Visual-Espacial e quando desenvolvida com mais precisão e de 

maneira mais específica, resulta na expressão criativa e diferenciada. O produto é 

significativo para as artes em geral, inclusive moldando movimentos e modelos a 

serem seguidos e que expressam e consolidam aspectos culturais, como ocorreu 

com o expressionismo, o cubismo, etc. 

Para que essa metodologia seja apresentada, no primeiro capítulo foram 

analisados alguns modelos de desenho da figura humana durante períodos 

específicos por meio de uma perspectiva histórica e da discussão sobre as 

concepções filosóficas do corpo humano. Com esta análise busquei identificar os 

pontos chaves que estabeleceram visões canônicas da representação da figura 

humana. Entender esses temas proporcionará uma melhor compreensão dos 
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aspectos do desenho da figura humana e dos modelos estéticos e culturais 

contemporâneos. 

O segundo capítulo apresenta alguns pontos sobre o aspecto cognitivo do 

estudante durante o desenho em si: as discussões de teóricos cognitivistas sobre o 

desenvolvimento do pensamento humano, como Piaget e Vygotsky, e sobre o 

desenvolvimento das inteligências, como Gardner. 

Todas estas observações levam a verificar a importância do desenvolvimento 

das diversas inteligências no estudante, como forma de auxiliar o ensino e 

conhecimento de desenho dinâmico da figura humana. 

Em um terceiro momento, o objetivo desta pesquisa é levar à apresentação 

das técnicas dos modelos de desenho da figura humana, ora com proporções 

clássicas, ora com estruturas geométricas. Os elementos estéticos e o fascínio da 

figura humana levam os desenhistas a quererem desenvolver modelos de desenho 

mais complexos e com anatomia dinâmica na qual se prescinde de um modelo de 

observação.  

Grandes artistas, como Da Vinci (1452-1519), Dürer (1471-1528), Ingres 

(1780-1867) e Alphonse Mucha (1860-1939), quase sempre utilizaram apenas a 

memória e a imaginação para criar tais figuras tanto no plano como no espaço. 

Mas muitos não desenvolvem tal processo, e outros têm dificuldades 

específicas em desenhar modelos de perspectiva, composição de planos com 

figuras humanas, necessitando então de uma metodologia que os auxilie. Para tal, 

usa-se há séculos métodos de desenho que hoje estão diluídos e reproduzidos em 

centenas de publicações populares e mesmo em blogs e sites de cursos de 

desenho, onde os métodos dos autores, quase sempre, provêm das mesmas fontes 

originais de desenho acadêmico. 

Quem definiu esses padrões de construção do desenho e relação de figura e 

anatomia não deixou clara a forma de utilizá-los; eu mesmo não sabia por que os 

aprendi, e usava de forma aleatória, sem a correta orientação. Estes modelos 

podem todos ser encontrados praticamente nos trabalhos de Burne Hogarth, um 

grande educador, autor literário e ilustrador dos EUA. 
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O terceiro capítulo aborda historicamente essas visões estéticas, dividindo os 

modelos em seis categorias, para poder fazer a análise descritiva e exploratória 

desses modelos. 

O quarto capítulo apresenta estruturas de desenho dos muitos aspectos 

anatômicos de uma figura, suas proporções, e elabora uma relação com estruturas 

geométricas baseadas em conceitos de Inteligência Visual-Espacial. 

O quinto capítulo mostra uma metodologia aplicada para aulas de desenho da 

figura e na última parte vislumbra as possibilidades da tecnologia digital para o 

desenho. 

Ao final desse trabalho, apresento em anexo alguns modelos de desenho com 

propostas estéticas atualizadas e representações gráficas, alinhadas com uma 

metodologia de ensino da linguagem gráfica da figura.  
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CAPÍTULO 1 
A representação do desenho  
 

1.1. Definição  
 

Podemos definir “desenhar” como representar graficamente em um plano, de 
forma bidimensional, usando massas de cor ou não, imagens com forma e volume 
captadas pelo olho em três dimensões. Esta habilidade faz parte da capacidade – ou 
inteligência – que Gardner (2004) denominou como “Visual-Espacial”: 
 

[...] cuja característica central é a capacidade de “perceber o mundo 
visual com precisão, efetuar transformações e modificações sobre as 
percepções iniciais e ser capaz de recriar aspectos da experiência 
visual mesmo na ausência de estímulos físicos relevantes” 
(GARDNER, 2004, p. 135). 

 
Assim sendo, envolvidas nesta capacidade, estão as habilidades de 

observação, portanto de percepção, do mundo visual. 

O desenho em conjunto com a linguagem resultaria em uma terceira sintaxe, 

ou uma linguagem particular inata ao ser humano. Os estudos de Piaget (1990) 

sobre a noção espacial em crianças, que tratavam da Inteligência Espacial como 

inata ao ser humano, comprovam essa afirmação. Neste sentido, também é válido 

mencionar que para Vygotsky (1993) o desenho deve ser interpretado como um 

estágio preliminar do desenvolvimento da linguagem escrita, estágio este entendido 

mais do que como uma simples antecedência temporal. 

Dessa forma, verifico o desenho não só como um tipo de linguagem, mas 

também como a base de várias linguagens e manifestações artísticas. Para Sousa 

Filho (1998), toda manifestação artística, como a pintura, a escultura, etc., é 

antecedida da realização de um desenho prévio, seja real ou como imagem mental. 
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O desenho como linguagem 

O desenho é uma área disciplinar dinâmica, fruto da constante mutação de 

formas e conceitos, refratário, portanto, há esquematizações rígidas ou 

permanentes. 

A fim de tornar a didática do desenho de figura um processo mais eficiente e 

eficaz nessa pesquisa, é necessário um quadro operacional e teórico em que os 

conceitos e práticas sejam coerentemente ligados, um esquema de conteúdos e 

referências que visa a pedagogia do desenho anatômico. Deste modo, são parte do 

desenho e da sua didática, três eixos de exploração: a percepção visual, a 

expressão gráfica e a comunicação visual. 

De acordo com Gardner (1997), a Inteligência Visual-Espacial desencadeia 

uma série de habilidades e duas delas são: 1) a partir de um estímulo se dá a 

criação de uma série de imagens mentais, e 2) uma representação gráfica da 

informação, por exemplo, através do desenho. Assim, podemos considerar o 

imaginário espacial e visual (as imagens mentais produzidas a partir de um estímulo) 

como fontes importantes do pensamento humano, juntamente com a linguagem.  

Enquanto o desenho como linguagem de representação teria um significado 

maior em certos contextos culturais, pode-se fazer várias considerações, inclusive 

sobre como ele é (re)produzido. A noção mais simples do desenho é um registro de 

um instrumento gravador mais flexível sobre uma superfície fixa, com a concepção 

inicial de usar lápis e papel, através do qual desde crianças representamos ideias; 

isso pode ser caracterizado como um legado dos desenhos feitos nas cavernas com 

significado mágico que precedeu a escrita. No Renascimento, época em que o 

antropocentrismo era a concepção dominante, o desenho ganha cidadania e:  

 

[...] se de um lado, é risco, traçado, mediação para expressão de um 
plano a realizar, linguagem de uma técnica construtiva, de outro lado 
é desígnio, intenção, propósito, projeto humano no sentido de 
proposta do espírito. Um espírito que cria objetos novos e os introduz 
na vida real (ARTIGAS,1975 p. 05). 

 

Desenhar, portanto, não é simplesmente reproduzir, é a ideia que toma forma 

na mente, é “desenhar no pensamento, formar uma ideia, ideiar”, como aparece 

registrado no vocabulário português e latino pelo Padre Bluteau , citado por Artigas 
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(1975). Além disso, não representa uma ação isolada, pois se dá na interação de 

pensamentos, campos e linguagens. Dessa forma, o ensino do desenho também 

deve acontecer a partir dessa interação, de tal forma que alavanque o processo de 

percepção tridimensional que vai além da estrutura lógico-matemática da criação de 

espaços vetoriais e trigonométricos.  

Para que se desenvolvam esses aspectos, o uso de objetos do cotidiano, a 

auto observação e a auto percepção auxiliam no processo de forma a melhorar a 

visão mental de uma figura, com o uso da forma, da anatomia aplicada, interagindo 

com o ambiente, o que faz com que se reflita sobre outros elementos como o jogo 

de luz e sombra de forma não matemática. 

Nesse sistema, a necessidade intelectual e a forma de olhar se integram, 

fundindo os campos da imaginação e da observação, que formam uma espécie de 

espiral de conhecimento e misturam os limites entre a técnica e a arte, por meio de 

formas de pensamento que constroem uma “linguagem iconográfica” e permite a 

geração de imagens. 

No que tange ao desenho especificamente, há duas maneiras diferentes de 

representar a forma do objeto que vai ser reproduzido: uma é por meio do desenho 

linear (em formas de linhas) e a outra é por meio do desenho com massa de cores. 

Essas duas maneiras de representação da forma se desdobram em aspectos 

distintos e se observam aspectos diferenciados em cada uma delas.  

Se por um lado há a questão do gestual no modo de desenhar, no qual a 

percepção da mão e do espaço do papel que o braço toca são observadas como 

operações complexas em que são tratadas a linguagem da linha, essencialmente 

bidimensionais; por outro, tem-se as massas de cores, luzes e seus limites 

conectados diretamente com a “fotografia”, criada a partir da retina. Essas duas 

formas de representação somadas mostram a essência do que nossa mente cria a 

partir da percepção visual. 

Entre estes dois pontos de vista extremos, há uma infinita variedade de 

estilos, combinados – às vezes um se sobrepõe mais que o outro – com traços ou 

tintas, sendo usados ao longo das distintas representações que temos na história da 

arte (objeto apresentado no capítulo três). Portanto, é mais natural e lógico estudá-

los separadamente, pois a multiplicidade de aspectos relacionados com a expressão 
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da forma que podemos aprender de ambas pode ser somada, subtraída ou 

multiplicada, de tal maneira que o produto seja criativo. 

 

1.2. O desenho com massa de cores e o desenho linear 

No desenho com massa de cores, como já comentado, há um limite muito 

estreito com o processo da “fotografia”, mas criado a partir do que é captado pela 

retina. 

É um processo de criação que envolve massas de cores, luzes e sombras 

partindo da pura sobreposição de planos, que envolve, inclusive, o uso da 

perspectiva. Diferentemente do desenho linear, aspectos da memória espacial e da 

memória visual, juntamente com um conjunto de símbolos mais específicos e 

adquiridos durante a formação do estudante, são ativados e o resultado é um 

produto com mais intensidade e significação técnica, que nem sempre representa o 

processo criativo a partir de capacidades intrínsecas do ser humano.  

 

A Escola de Atenas – Rafael Sanzio,1506-1510. Afresco. Disponível em: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scuola_di_atene_01.jpg>. Acesso em: 10 jan. 2013. 
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Um dos conhecimentos que se tem que obter para este tipo de representação 

é a simbologia relacionada com as cores. Guimarães (2001) comenta acerca da 

estrutura das cores e do que significam a partir de uma abordagem semiótica da 

cultura como instrumental teórico. Segundo o semioticista Ivan Bystrina, o autor 

utiliza três tipos de códigos definidos pelo para a comunicação: primário ou 

hipolingual, secundário ou de linguagem e terciário ou cultural. 

Neste aspecto, a cor é informação e, quando associada aos objetos que 

serão representados, remete a um conjunto de símbolos. Guimarães considera os 

aspectos fisiológicos da visão cromática como códigos primários ou hipolinguais. 

Isso envolve desde o entendimento de como se dá a visão cromática no aparelho 

óptico humano, até a sua conjugação com o cérebro que a interpreta. Este processo 

envolveria variáveis biofísicas por dependerem diretamente de heranças genéticas. 

Quanto aos códigos secundários ou de linguagem, eles envolvem aspectos 

da percepção cromática que não são herdados. O papel deles é o de reguladores 

dos códigos primários e o resultado é a conhecida linguagem das cores. Os códigos 

secundários se convertem em parâmetros de definição da cor, quando relacionada a 

diversas características que possui o objeto como: a massa, a textura, a forma ou o 

cheiro. 

Já o código terciário ou cultural diz respeito à dimensão simbólica das cores, 

no qual a cor adquire um caráter informativo inserido em uma cultura. Segundo 

Guimarães (2001), este código é indispensável para o estudo da complexidade da 

percepção cromática, já que ao assumir a cor como um código cultural, implícito nela 

estão os aspectos da representação e da comunicação humana.  

Quanto ao desenho linear, em um primeiro momento podemos mencionar sua 

característica de “linguagem”, que vai muito mais além da técnica e, portanto, faz 

com que o produto seja mais criativo e mais significativo.  

Como exemplos, estão os desenhos de pessoas feitos há trinta mil anos e 

também, desenhos de artistas como Da Vinci (1452-1519), Rafael (1483-1520), 

Rembrandt (1606-1669), Goya (1746-1828), Utamaro (1753 - 1806), Van Gogh 

(1853-1890) e Picasso (1881-1973). Nos desenhos, antes das formalidades e 

linguagens necessárias para a finalização das obras, segundo os movimentos 

artísticos próprios de suas épocas, estes artistas têm a linguagem de signos do 

desenho como elemento verdadeiramente livre e criador. 
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No desenho linear, desenvolve-se não só a “percepção visual” ao se observar 

e memorizar os espaços e limites expressivos dos valores de linha, mas também as 

atividades corporais, em especial da mão, ao se explorar de forma coordenada os 

gestos que geram a representação das linhas, que são criadas na mente humana. A 

evolução desta técnica representa, por um lado, a complexidade dos diversos 

degraus de desenho do objeto na representação dos nuances de luz e sombra; e por 

outro, a simplicidade formal da não abstração espacial. Constrói-se, assim, uma 

linguagem através da linha, em que suas combinações e elementos se apresentam 

de modo, essencialmente, bidimensional. 

Entre outras funções do desenho, uma das mais importantes diz respeito ao 

fato de ser uma forma de comunicar diversos aspectos não só da cultura, mas da 

experiência humana através dos tempos. Assim há o registro do pensamento, das 

atividades, da imaginação e de outros elementos que compõem a memória das 

civilizações. Através do desenho, ocorre a abstração de aspectos sociais e da 

comunicação humana, que são exteriorizados fisicamente como fragmentos da 

percepção e das imagens mentais criadas e assim, tornam-se importantes registros 

através dos tempos. 

 

O desenho como percepção das formas.  

O desenho é uma das mais antigas manifestações gráfica e estética da 

cultura na história da humanidade. Como comenta Sousa Filho (2001), é uma das 

primordiais formas de expressão deixadas pelos vestígios e produtos culturais, 

contendo importantes revelações da luta do homem em manifestar sua evolução.  

Como já comentado anteriormente, o desenho se configura também como 

linguagem e como a própria linguagem verbal, antecede a escrita e, portanto 

significa e representa ações humanas. Para Sousa Filho (1998, p. 1), pode ser 

considerado um “sistema modelizante”, dado que permite o uso das mãos também 

para “modelar formas, texturas e carregá-las de significação”. Afirma o autor que 

nesse sentido: 

modelização é construção simbólica de uma rede de signos e de 
significações organizados por meio de traços cuja gramaticalidade 
constitui o desenho como sistema semiótico e o define como 
linguagem. Desenho é linguagem (SOUSA FILHO,1998 p. 1). 
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Assim sendo, o desenho é uma linguagem carregada de símbolos e são 

diversos os desenhos que significam e que foram deixados ao longo da história da 

humanidade. Alguns exemplos são os encontrados na Cueva de Altamira (Espanha) 

e em La Marche Grotte (França).  

 

Desenhos pré-históricos. Cerca de 15 mil a.C. Infográfico autoria Alexandre Jubran 2012 

Nos traços preservados em calcário em La Marche, por exemplo, observa-se 

a estrutura em alguns desenhos, observados por alguns como “surpreendentemente 
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modernos”, mas apenas mostra a habilidade de seres como nós, com os mesmos 

recursos, as mesmas percepções de espaço e memória, executavam desenhos de 

pessoas. Em outros momentos, as figuras humanas não representam indivíduos, 

mas, são simétricas e fortemente geométricas. O que conecta tudo na 

contemporaneidade. 

A Cueva de Altamira (Espanha) foi habitada por homo sapiens do período 

paleolítico, e no lugar era organizada a vida diária. Era um povo que vivia 

especificamente da caça e da pesca, e que utilizava para suas atividades uma série 

de objetos próprios. Desenhavam no teto da caverna animais que eram comuns em 

sua vida diária, como bisões, cavalos, cervos, etc.; havia também mãos, 

antropomorfos e signos pintados e gravados dos períodos Solutrense e 

Magdaleniense inferior, há mais ou quinze mil anos.  

Para realizar os desenhos, primeiro eram gravados e pintados com carvão o 

contorno exterior com alguns detalhes anatômicos, logo toda a figura era pintada de 

vermelho; em seguida, a raspagem era feita para representar os diferentes planos e 

dar relevo à anatomia, o que concedia realismo à figura. Trata-se de uma linguagem 

que comunica não só a experiência humana daquele povo, como também várias 

informações sobre sua cultura e organização social. 

Dessa forma, verificamos que, nos primórdios, o desenho foi utilizado em sua 

forma mais essencial de traços e linhas para representar elementos do cotidiano, 

mas demonstrando uma percepção aguçada e, portanto, transmitindo todos esses 

aspectos através de uma linguagem pictográfica “naturalista e figurativa do mundo 

visível” (SOUSA FILHO, 1998). 

Essa maneira de representação resultou na própria elaboração da escrita, 

que, em um primeiro momento, reproduzia as imagens de objetos para, mais tarde, 

transformar-se no sistema de símbolos que temos hoje. 

Essa mesma forma essencial do desenho linear, também é reconhecida no 

desenho da criança, inclusive no que se refere aos elementos que fazem parte de 

seu repertório representativo independente da cultura, ou seja, as relações 

familiares e de amizade, os objetos que fazem parte de seu conhecimento de 

mundo, como os brinquedos e os elementos da casa, etc. 
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       Desenhos pré-históricos. Comparação estrutural. Infográfico autoria Alexandre Jubran 2012 
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     Com o surgimento da escrita, a importância dada ao desenho começa a ser secundária. 

No entanto, como já apresentado na introdução deste trabalho, autores que tratam do 

desenvolvimento cognitivo humano e da inteligência, como Piaget, Vygotsky e Gardner, 

mesmo sob perspectivas distintas, reconhecem que o ser desenvolve dois tipos de 

linguagens: a imagética/simbólica e a verbal, que embora sejam formas de expressões com 

características diferentes, são complementares e essenciais para a expressão das ideias. 

Segundo Sousa Filho, a linguagem do desenho exerce um papel importante: 

com a internalização dos modelos gráficos, da representação 
qualitativa e quantitativa da tridimensionalidade do espaço, da 
projeção, da perspectiva e, particularmente da imagem, mediada 
pelos sistemas simbólicos e pela linguagem na comunicação e 
consequente produção cultural (SOUSA FILHO, 1998, p. 01) 
 

E como signo cultural, torna-se o veículo para o desenvolvimento da 

“imaginação criadora” do homem, que segundo Bachelard (1978; 1988), se 

diferencia da “imaginação reprodutora”. Assim, o artista deve conhecer a forma (os 

símbolos) já existentes para reproduzi-la e, ao somar a estes os “retalhos” da 

memória visual, o resultado é um objeto que vem da “imaginação criadora”, que não 

foi somente reproduzida.  

ao oportunizar condições para o desenvolvimento da imaginação 
criadora no homem, no sentido dele poder criar e recriar, ler e reler, 
vivenciando a produção de objetos estéticos e artísticos, assume um 
valor cognitivo fundamental, que dá forma a nossa experiência 
sensorial e emotiva, e mais do que isso, contribui para que o homem 
interaja nos movimentos estéticos da sociedade e na superação dos 
próprios modelos construídos ao longo da produção cultural da 
humanidade e do funcionalismo que se instaura a partir da era do 
design (SOUZA FILHO, 1998, p. 1). 

 

Como metodologia, esse parâmetro da divisão das duas linguagens de 

desenho que acabei de apresentar – linear e como massa de cor – é conhecida 

desde o século XIX. No entanto, a linguagem do desenho linear está presente como 

processo cognitivo desde o princípio da humanidade, o que sofre grandes evoluções 

e modificações que modificam muito o resultado, são os meios em que se são feitos 

os desenhos atualmente, como: os programas de computador, os diferentes tipos de 

tintas e materiais existentes. De qualquer forma, o primeiro movimento do artista é a 

estrutura do desenho linear, como a produção dos esboços, como linguagem mais 

ou menos universal, como fez Picasso antes de pintar o Guernica ou o Goya antes 
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de produzir algumas de suas obras. Observa-se, assim, que estes meios que 

modificam o resultado foram criados para uma finalidade artística, representacional, 

mas o artista não deixa de passar pelo processo de criação. 

 

Desenho de Touro estilizado. http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~sheelagh/personal/reps/bulls/ 

Neste sentido, pode-se dizer que são desenvolvidos espaços mentais nos 

quais se guardam a imagem do objeto que depois será reproduzido através do 

desenho linear, de maneira muito mais fácil do que por meio de desenho com massa 

(e cores).  

'O desenho não é uma brincadeira. É muito grave e misterioso o ato 
de que um traço possa representar um ser vivo. Não apenas sua 
imagem, mas sobretudo aquilo que ele representa, aquilo que ele 
realmente é. Que maravilha! Não seria isso mais surpreendente do 
que todas as prestidigitações e 'coincidências' do mundo?' 
(PICASSO. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR62351-
5856,00.html>. Acesso em:12 dez.2012) 
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CAPÍTULO 2 

Linguagem 

 
2.1. Linguagem do Desenho: pontos de partida 
 

Serão estudados alguns teóricos que discorrem sobre o desenvolvimento da 

linguagem imagético-simbólica e verbal, sobre o aspecto cognitivo e o 

desenvolvimento do pensamento humano, para que se possa tratar como são 

construídos os modelos mentais e como se dá o processo do desenho em si mesmo 

no estudante. 

Neste item apresento algumas ideias de Piaget (1990) e Vygotsky (1993) 

sobre o desenvolvimento cognitivo, que leva a perceber qual é a melhor fase na qual 

uma criança passa a compreender a representação do campo espacial através de 

modelos geométricos e suas representações bidimensionais. 

 

2.1.1  Aspecto cognitivo e o desenvolvimento do pensamento: as 
múltiplas inteligências  

As teorias de Gardner que, embora utilizem expressões com características 

diferentes, são complementares e essenciais para a expressão das ideias sobre 

modelos de desenho. 

 

Desenhar: uma conexão de inteligências  

Howard Gardner, psicólogo construtivista, elaborou a Teoria das Inteligências 

Múltiplas (1994) como forma alternativa de pensar o conceito de inteligência. 

Segundo Gama (1998, p. 78) “Como uma capacidade inata, geral e única, que 

permite aos indivíduos uma performance, maior ou menor, em qualquer área de 

atuação”. 

Com sua teoria, Gardner desconstrói a visão de que o trabalho com algumas 

habilidades específicas é o importante para a construção do conhecimento do 

estudante, ou seja, das questões linguísticas e matemáticas. Dessa forma, o autor 

pensa a inteligência a partir da resolução de problemas e de vários processos 
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psicológicos independentes, que são empregados quando o indivíduo precisa 

chegar a uma solução. Assim, mesmo que o indivíduo tenha uma inteligência 

desenvolvida mais que outras, uma vez que cada uma configura um processo 

independente, todas se interagem no momento da busca da solução para o 

problema que está exposto. 

Outra questão relevante da teoria de Gardner para nossa discussão é a 

descrição que o autor faz do “desenvolvimento cognitivo como uma capacidade cada 

vez maior de entender e expressar significado em vários sistemas simbólicos 

utilizados num contexto cultural” (GAMA, 1998, p. 2). O autor também afirma que 

cada uma das inteligências possui um sistema simbólico e uma linguagem própria; e 

neste aspecto, verificamos que este sistema simbólico e esta linguagem nem 

sempre coincidem com aspectos linguísticos, mas, sim, na estruturação de um 

pensamento, o que é bem pertinente para a discussão que apresento sobre o ensino 

da figura humana.  

Gardner também sugere que as habilidades humanas não são 
organizadas horizontalmente; sugere considerar estas habilidades 
como organizadas verticalmente e que, ao invés de ter uma 
capacidade mental geral, como a memória, pode haver formas 
independentes de percepção, memória e aprendizagem em cada 
área ou domínio, com possíveis semelhanças entre as áreas, mas 
não necessariamente uma relação direta (GAMA, 1998, p. 2). 

 

Ao desenhar, usa-se não só a inteligência visual-espacial, especificamente "a 

percepção visual", para observar e memorizar os limites expressivos dos espaços e 

dos valores da linha, mas também a inteligência corporal-cinestésica. Fisicamente, 

tanto para exploração e compreensão do corpo no espaço, a mão do artista explora, 

de forma coordenada, os movimentos para gerar a representação de linhas que são 

criadas na mente humana.  

Entender a importância desses processos envolve: a compreensão da 

complexidade das várias etapas da representação do objeto, a representação das 

nuances de luz e sombra e a simplicidade formal da abstração não-espacial. 

Constrói-se, assim, uma linguagem através da linha, em que suas combinações e 

elementos são, essencialmente, bidimensionais. 
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Além disso, a inteligência linguística deve ser envolvida no processo para 

podermos desenhar; também é necessário o desenvolvimento das linguagens verbal 

e não verbal. 

Como já mencionado, autores que tratam do desenvolvimento cognitivo e da 

inteligência humana, como Piaget, Vygotsky e Gardner, embora a partir de 

perspectivas diferentes, reconhecem que se desenvolvem dois tipos de linguagens, 

imagética/simbólica e verbal, as quais, embora formas de expressão com 

características diferentes, são complementares e essenciais para expressar as 

ideias.  

Sousa Filho ressalta que o desenho desempenha um papel importante: 

Com a interiorização de modelos gráficos, as representações 
qualitativas e quantitativas da tridimensionalidade do espaço, a 
representação da perspectiva, e particularmente da imagem, 
mediada por sistemas simbólicos e de linguagem da comunicação e 
sua consequente produção cultural (SOUSA FILHO, 1998, p. 1). 

 

Não menos importante é trabalhar com as inteligências intrapessoais e 

interpessoais no processo de desenho da figura humana. De acordo com Gardner 

(2004), a inteligência intrapessoal corresponde ao processo de autoconhecimento, 

incluindo a capacidade de gerenciar suas próprias emoções e sentimentos e 

compreender seus desejos e vontades, para que você tenha uma noção de quem e 

como se encontra no espaço, primeiro como um indivíduo e, em seguida, como um 

ser social. A inteligência interpessoal é a maneira de o indivíduo interagir com os 

outros, tendo em conta os seus sentimentos, motivações, intenções e humores.  

Durante o ensino do desenho da figura humana, essas habilidades são 

críticas, principalmente porque, através da compreensão do próprio corpo se cria um 

modelo mental para a representação de seu corpo, assim como os outros. Segundo 

Derdyk (2003), sem haver um desenvolvimento do mundo interior e individual, não 

há possibilidade de comunicação com o mundo exterior, com o social. Esta relação é 

através do corpo e como ela é percebida no espaço e no tempo. Apesar de tratar do 

processo de construção de uma visão infantil do mundo, ela observa que: 

A construção da figura humana em sua gênese, é uma excelente 
desculpa para olhar para o mapa da expansão da consciência 
através de um documento vivo gráfico e orgânico; é um convite 
flagrante ao processo de construção da visão de mundo da criança 
(DERDYK, 2003, p. 56). 
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Verifica-se que esta afirmação pode ser estendida para o ensino da figura 

humana como um todo, para uma primeira compreensão das questões espaciais e 

visuais relacionadas com o seu próprio corpo, que lhe dá uma maior consciência dos 

outros, até mesmo suas fronteiras com outros indivíduos.  

Essa consciência é construída através das imagens mentais, proporções e do 

sistema de símbolos que compõem a linguagem imagética. Todos são componentes 

de outras inteligências correlacionadas com a Inteligência Visual-Espacial e devem 

ser trabalhadas em conjunto para o ensino da figura humana. 

A Inteligência Lógico-Matemática, que é a capacidade de desenvolver o 

raciocínio envolvendo a dedução, a avaliação, inclusas as questões mais abstratas 

de cálculo e de sensibilidade que abrangem as questões de lógica, é uma das mais 

trabalhadas no ensino da figura humana. Nesse sentido, é válido dar exemplos de 

grandes artistas que desenharam constantemente, através da observação ou por 

modelos de estrutura bidimensional. 

Ao observar suas produções temos a certeza de que todos têm modelos 

mentais comuns como um princípio básico para gerenciar e entender as ideias que 

querem representar. Estes modelos se desenvolvem naturalmente com o exercício 

da memória visual, característica da inteligência visual-espacial. No entanto, os 

resultados de suas produções mostram outras habilidades, a Lógica-Matemática, 

como parte desse processo. Este fato explica por que alguns alunos desenham 

muito bem, dominam com facilidade o desenho da figura humana, mas tem 

dificuldades para representar a perspectiva, que exige uma união da percepção do 

campo visual e da geometria. 

 

2.1.2. As filosofias estéticas aplicadas ao estudo da figura  

 

O referencial teórico se divide em dois grandes blocos: a base filosófica da 

concepção do corpo humano, partindo das ideias de Platão sobre o simulacro, no 

século V a.C. (período sofista), o pensamento grego tanto de Vitrúvio sobre simetria 

(as justas proporções), quanto de Pitágoras sobre a harmonia, no século I 

a.C. (apresentado no capítulo 3). No século XII, Hugo de Saint Victor afirma que 
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corpo e alma refletem a perfeição da beleza divina, ideia que é expandida depois 

para uma teoria reflexiva mais matemática (homo quadratus) do Humanismo e do 

Renascimento. 

Nesse sentido, o olhar de quem ensina começa a diferenciar a compreensão 

estética do estilo mantendo a importância destinado ao modelo da figura humana. O 

ideal clássico e a variação vinda do oriente, no caso o mangá4. 

O outro bloco refere-se ao pós moderno nos estudos Culturais de Stuart Hall5. 

A identidade torna-se uma "celebração móvel": formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 2006). É definida 

historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" 

coerente. 

A palavra “alteridade” possui o significado de se colocar no lugar do outro na 

relação interpessoal, com consideração, valorização, identificação e dialogar com o 

outro. A alteridade conecta-se aos relacionamentos tanto entre indivíduos como 

entre grupos culturais religiosos, científicos, étnicos, etc. 

 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 
sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma 
identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 
construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma 
confortadora "narrativa do eu”. 

(HALL, 2006, pg. 25). 
                                                
4 O mangá (em japonês: 漫画, manga, literalmente "história(s) em quadrinhos") é a palavra usada para designar 
as histórias em quadrinhos feitas no estilo japonês. No Japão, o termo designa quaisquer histórias em 
quadrinhos. Sua origem está no Oricom Shohatsu (Teatro das Sombras), que na época feudal percorria diversos 
vilarejos contando lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e 
ilustradas, dando origem às histórias em sequência, e consequentemente originando o mangá. A identidade 
plenamente identificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Os mangás têm suas raízes no período Nara(século VIII d.C.), com o aparecimento dos primeiros rolos de 
pinturas japonesas: osemakimono. Eles associavam pinturas e textos que juntos contavam uma história à 
medida que eram desenrolados. O primeiro desses emakimono, oIngá Kyô, é a cópia de uma obra chinesa e 
separa nitidamente o texto da pintura. 
5 Stuart Hall (Kingston, 3 de fevereiro de 1932) é um teórico cultural jamaicano que trabalha no Reino Unido. Ele 
contribuiu com obras chave para os estudos da cultura e dos meios de comunicação, assim como para o 
debate político. O trabalho de Hall é centrado principalmente nas questões de hegemonia e de estudos culturais, 
a partir de uma posição pós-gramsciana. Hall concebe o uso da linguagem como determinado por uma moldura 
de poder, instituição, política e economia. Essa visão apresenta as pessoas como “produtoras” e “consumidoras” 
de cultura ao mesmo tempo. (A hegemonia na concepção de Gramsci refere-se à produção de consenso e não 
ao recurso exclusivo à coerção). 
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Em vez disso, à medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente. Identidades cult podem e deverão conviver 

harmoniosamente. 

Para muito além do uso repetido dos modelos, condição mobilizadora da 

aprendizagem, o ato de desenhar absorve o diálogo entre linhas de pensamento 

diferentes e se amplia com esse movimento.  

 

Simulacro6 

No texto “Platão e o simulacro”, Platão institui a chamada Teoria das Ideias. O 

Livro VI da República abre espaço para a teoria platônica do simulacro, um cenário 

para que se possa interpretar a condição do ensino do desenho da figura humana de 

forma mais clara, tal como citado anteriormente. Um debate que avalia as 

possibilidades diferentes dos saberes adquiridos, da forma e do conteúdo, do mundo 

objetivo ao mundo das ideias sensíveis. A essência criativa da matemática dos 

corpos.  

Possibilidades de leitura e do fazer artístico são ampliadas e, por assim dizer, 

ampliam o campo de ação de quem ensina com ou sem modelos. 

A questão que se impõe é lidar com o conhecimento submetendo suas 

imagens e matérias aos objetos ideais do mundo inteligível, de modo a copiar-lhes o 

modelo. É assim que os corpos enlouquecidos que povoam o mundo sensível 

ganham contornos e limites, recebem uma ordem. 

Uma separação que abre espaço para o que mais tarde será conhecido como 

representação, uma vez que as cópias são feitas à imagem e semelhança de seus 

modelos (não são eles, mas são como eles, interiorizando uma semelhança com a 

identidade superior da Ideia), já que aceitaram ser-lhes conformes7. 

Sobre o ponto de vista de que os corpos não se deixam subjugar pelos 

modelos que não interiorizem o mesmo nível de semelhança, vale ressaltar que: 

                                                
6 Um simulacro é uma cópia grosseira, imperfeita, falsificadora. 
7 “O platonismo funda assim todo o domínio que a filosofia reconhecerá como seu: o domínio da representação 
preenchido pelas cópias-ícones e definido não em uma relação extrínseca a um objeto, mas numa relação 
intrínseca ao modelo ou fundamento” (DELEUZE, 1974. p. 264). Verificar também, quanto ao “processo platônico 
de fundação da representação” (MACHADO, 2010. p. 30). 
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deverão, em qualquer participação, ser preteridos em favor das boas cópias. “A 

estas, todas as graças. Aos simulacros, a pena do degredo”8. 

Nesse sentido, Platão estabelece o estatuto das hierarquias, ou seja, das 

classificações, na medida em que mensura os pretendentes, aqueles que dispõem – 

para mais ou para menos – de uma determinada qualidade, primordialmente 

firmando algo de que somos herdeiros, no mundo do ser, de quem pode, de quem 

detém9. 

E o propósito da divisão platônica passa a ser a atualização do conceito que 

separa o mundo inteligível do sensível. O traço mais marcante, aquele que vai cortar 

mais cruelmente a própria carne da matéria, dar-se-á, segundo Deleuze (1988), 

dentro do mundo sensível, quando fica declarada a distinção entre as cópias e os 

simulacros10. 

Os termos que fundamentam a compreensão criada por Platão, opondo o 

modelo e a cópia, mas particularmente para justificar a disparidade entre a cópia e o 

simulacro, pedem uma leitura em paralelo dos dois pensadores de tempos tão 

diferentes. Os simulacros, pouco tolerados em função de serem mistificadores que 

só distribuiriam ilusões: não aceitando interiorizar a semelhança em relação à 

identidade da Ideia, por outro lado, acabam por se assemelhar, mas devido a um 

efeito que é exterior, simulação que envolve e ilude um observador externo. 
 

O simulacro implica grandes dimensões, profundidades e distâncias 
que o observador não pode dominar. É porque não as domina que 
ele experimenta uma impressão de semelhança. O simulacro inclui 
em si o ponto de vista diferencial; o observador faz parte do próprio 
simulacro, que se transforma e se deforma com seu ponto de vista 
(DELEUZE, 1974, p. 264). 

 

A força do simulacro acaba por criar uma nova leitura do modelo. Se não 

consente a figuração como mero derivado de uma ideia, ele é precisamente o que 

                                                
8 O parágrafo em questão contém o cerne da leitura deleuzeana de Platão. Como suporte a tal leitura, 
indicamos “Ulpiano, A estética deleuziana”, p. 1-4. Cf. ainda Machado (2010. p. 25-27). Ou o próprio 
texto “Platão e o simulacro”. 
9 “O fundamento idêntico, e imparticipável, é a ideia: só a justiça é justa, só a coragem é corajosa... Mas o 
fundamento possibilita aos pretendentes que passarem por sua prova, por sua seleção, participar da 
qualidade que só ele possui inteiramente e lhe ser semelhantes” (MACHADO, 2010. p. 32). Verificar 
também Foucault (1982. p. 37-38). 
10 Pelo chamado diagrama da linha (ou método de divisão), a primeira dualidade, entre o inteligível e o 
sensível, é a manifesta; a segunda, entre a boa cópia e o simulacro, é chamada de latente. (DELEUZE, 1974, p. 
262) (DELEUZE, 1997, p. 154) (MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia.Op. cit., p. 32). 
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fica “construído sobre uma disparidade, sobre uma diferença, ele interioriza uma 

dissimilitude” (Deleuze,1974 p. 263). 

Ele se transforma em diferença, em singularidade. E tudo isso ocorre a partir 

do ponto de vista de um observador externo. Um leitor que coloca em curso 

mecanismos de recognição e recebe uma marca sensível que, em última instância, 

nada mais é que uma impressão. Portanto, é um simulacro porque produz essa 

impressão, essa simulação no observador externo. 

Quando a questão é o nível de imitação, o que poderia ocorrer se a imagem – 

além de despreocupar-se com seu grau de semelhança e evitar a submissão à ideia 

– passasse, a buscar uma forma tão correta e precisasse que mal fosse possível 

elaborar a distinção entre ela e o modelo? O problema ficaria mais acentuado. Em 

suma, não podem existir modelos absolutos nem essências ideais para um mundo 

onde tudo são simulações. “O mesmo e o semelhante não têm mais por essência 

senão ser simulados, isto é, exprimir o funcionamento do simulacro” 

(DELEUZE,1988 p. 268). 

Em outras palavras, o mesmo, “recognição” que efetuamos quando nos 

chegam as coisas e os fatos, é sempre uma simulação, pois, no seu seio, ela guarda 

uma singularidade. Trata-se do mesmo, porém, em si, trata-se de uma diferença, da 

fluidez e dobrabilidade de uma diferença. Quanto a essa simulação, efeito do 

funcionamento da existência do simulacro, ela é fantasmática exatamente por conta 

da marca de semelhança, de duplicidade, que pode gerar no observador externo; 

entretanto, não há garantia alguma de que tal impressão esteja necessariamente 

vinculada a uma determinada ideia ou que nela possa ter um fundamento último 

(Deleuze, 1974 p. 263). Vislumbramos porque Deleuze vai propor o sentido como 

construção, longe de vinculá-lo à jurisdição de um absoluto. 

 

 

2.1.2 Leituras filosófico-estéticas do desenho da figura humana  

 

Modernismo: Escola de Frankfurt 

Dentro dessa linha de leitura da figura humana, serão apresentadas 

contribuições e reflexões criadas pelos autores da Escola de Frankfurt – em 
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especial, Theodor W. Adorno e Max Horkheimer – para (re)pensarmos os caminhos 

percorridos pelo corpo no decorrer da história, as maneiras como foram tratads e 

manipulados em relação a produção de subjetividades danificadas e formações 

culturais empobrecidas e distorcidas. 

O que nos impulsiona a pensar as relações estabelecidas para a leitura do 

conceito de corpo na história é a desconfiança acerca das verdades facilitadas, das 

certezas imediatas referentes às culturas corporais contemporâneas. 

Principalmente, aquelas que, no âmbito não formal da Educação Brasileira, se 

autodenominam legítimas para a “qualidade de vida”. Nesse sentido, é traçado um 

diálogo mais íntimo com os textos de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer 

(1985) referentes à dialética do esclarecimento e seus “produtos”: cultura e formação 

cultural danificadas, em geral e, em particular, com estudos de Vaz (2001), que 

traçam reflexões importantes na área do ensino no Brasil no que diz respeito ao 

tema corpo e suas variações. 

Por fim, à luz destas reflexões, procuramos discutir a seguinte tese: as 

expressões atuais da cultura corporal são fenômenos sociais que precisam de uma 

nova leitura por refletirem diretamente na configuração do desenho no ensino. A 

visão centrada da figura humana do modernismo compreende um olhar mecanicista, 

o homem máquina da fase em questão coloca um modelo rígido no auge da cena. O 

homem coisa precisa ser entendido em seu contexto e datado como tal.  

 

Pós Moderno: Conceitos múltiplos 

A figura humana tem caracterizado-se pela busca incessante dos artistas em 

encontrar formas que representassem de uma maneira adequada, um mundo em 

constantes mudanças e transformações aceleradas que caracterizou o início do 

século XX. 

O corpo, antes de se constituir receptáculo onde as ingerências da 

racionalidade recaem, já não faz parte imprescindível e atravessa todo o processo 

de formação da racionalidade, do eu.  

Os modos de ver/exercitar o desenho do corpo (e as pedagogias ligadas a 

ele) sofrem influência das maneiras com que os sujeitos elaboram seus 
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conhecimentos para suprirem suas necessidades, sua racionalidade humana. A 

questão da identidade cria novas linhas de integração com o traço. 

O “eu” cria formas de ser e de representar e as identidades móveis o lugar do 

desenho mecânico da fase anterior. 

A dialética do modelo cultural da figura e suas exigências sobre o corpo e a 

lógica de seu desenho contemporâneo. A contemporaneidade, império dos 

simulacros: recalcados durante tanto tempo pelo despotismo da pretensão e do 

absoluto, escapam de seu desterro, declaram sua rebelião e não cessam mais de se 

manifestar, peculiarmente configurados segundo os novos suportes computacionais 

e digitais: a internet, a arte, as mídias de um modo geral.  

Sob este ponto de vista, Platão enlouqueceria. Os rebentos mais desavisados 

pisam sobre cacos pontiagudos e numerosos, restos de um espelho fraturado. 

Envoltos em uma vaga pungente, parecem não saber lidar com a diferença e a 

multiplicidade incontornáveis, tão afeitos que eram (ou são) à ordem do uno. As 

consequências são evidentes e se atualizam em fogs de toda espécie: niilismos 

profundos, radicalismos, o terrível vale-tudo. 

A figura contemporânea ora se apresenta de forma extremamente real, 

construída com materiais sintéticos, ora é o próprio corpo transfigurado e dissecado, 

ora vemos traços, manchas ou borrões que mais simbolizam a presença humana do 

que propriamente o interesse em representá-la. 

Ao estudarmos as obras de Michelangelo, Da Vinci e Rafael veremos que 

cada um pode construir e reinventar seus modelos, criando assim características 

próprias de sua Arte. Artistas como El Greco (1541-1614) acrescentavam vértebras 

lombares nos personagens de suas pinturas de forma a aumentar sua verticalidade, 

atingiam uma impressão visual de ascensão em direção ao céu. Quanto mais alto e 

fino, mais próximo de Deus, mais espiritualizado. Nessas obras, pode-se perceber o 

princípio comum a figuras de mangá ou de filmes como Avatar11, Distrito 912, animes 

como A Viagem de Chihiro13.  

                                                
11 CAMEON, James. Avatar. EUA, 20th Century Fox, 2009.162 min. 
12 BLOMKAMP, Neil. Distrito 9. Nova Zelândia/África do Sul/Canadá/EUA, TriStar Pictures, 2009. 112 min. 
13 MIYAZAKI, Hayao. A Viagem De Chihiro. Japão, Dentsu Music And Entertainment / Buena Vista International, 
2001.125 min. 
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Quando observamos Michelangelo, percebemos que este mestre tornava 

músculos mais fortes em função do resultado estético que desejava obter, assim 

como artistas contemporâneos fazem músculos de personagens como Super-

Homem ou Batman de forma impactante e extremamente idealizada. Michelangelo 

transformou pequenos músculos do antebraço, normalmente imperceptíveis na 

grande maioria dos seres, em verdadeiros relevos nos afrescos da Capela Sistina, 

temperados ao gosto do mestre.  

Ao observarmos Tintoretto (1518-1594), vemos como ele simplificava a 

construção de uma perna, desenhando um “S” para representar o músculo Sartório 

(costureiro) e a face interna da Tíbia. Ao observar soluções assim, ocorre um 

conexão no trabalho clássico do desenho com os atuais.  

A partir das referências de modelos de figuras e da combinação de suas 

diferenças, do contemporâneo ao tradicional. Como resultado desta soma, nasce 

uma terceira via de interpretação que é a soma das duas primeiras.  

Uma ferramenta para a caracterização de personagens com elementos 

visuais criativos combinados em projetos de desenho (concept art, uma expressão 

de projeto gráfico).  

Conceitos de projeto aplicados na base da maioria das criações visuais, de 

figuras para o cinema, passando pela animação, livros, games e história em 

quadrinhos. Modelos de desenho que podem ser tudo e nada ao mesmo tempo. 

A arte nos possibilita recriar, interpretar o que já existe, como fizeram muitos 

grandes artistas. Conhecendo anatomia, pode-se propor estilo e estética à figura 

humana, com conhecimento de causa. Talvez ao se basear em modelos fechados 

sofram de falta crônica de criatividade. A criatividade é um dom essencial ao artista, 

que só pode ser bem aplicado quando aliado ao conhecimento. 

Tal desenvolvimento deve acontecer em um ambiente amplo e livre, sem 

limites e fronteiras e, sem parâmetros definidos, apenas soluções apresentadas.  

A arte de desenhar a figura também é um estudo e a reflexão sobre o ser 

humano. Estudantes e estudiosos encontram disponíveis na nuvem14 atualmente, 

definições dos ossos, músculos e tendões do corpo, materiais disponíveis em E-

books para melhor compreender sua mecânica e movimentação. 

                                                
14 Em inglês cloud computing. Esta expressão é utilizada para indicar o armazenamento de arquivos, 
documentos etc. por meio da internet, ou seja, de forma online. 
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Cada pensamento-forma é composto de várias memórias visuais. 

Representar o corpo humano e sua movimentação é uma atividade sofisticada que 

exige estudo, prática e observação. É necessário observar a figura humana ao vivo 

e exercitar continuamente o desenho com modelo. 

Conhecendo melhor concepções filosóficas do corpo humano, do ser, o 

professor pode produzir conhecimento que eleve o coração, a mente e a 

consciência, indo além de um mero modelo técnico e fazendo refletir, descobrir, 

criar, inovar. Na contemporaneidade o belo volta a ter lugar na Arte, no novo milênio, 

e que sejam enaltecidas as virtudes, as culturas dos povos e focalizados seus 

exemplos positivos, para a inspiração das novas gerações. 
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CAPÍTULO 3  
MODELOS DESENHO: Linhas de leitura do objeto humano 

Neste capítulo são apresentados modelos de desenho e seus métodos de 

construção. Nas áreas da teoria da arte e da ciência da antropometria, encontramos 

fundamentos para tais modelos de desenho anatômico. Esta representação pode ser 

livre, mas, para melhor nos adequarmos as necessidades do desenho aplicado às 

artes visuais, estudamos sua anatomia. Muitos modelos encontram-se tão diluídos, 

mesmo assim são usados constantemente por ilustradores, professores e 

desenhistas de HQ. Essa dissertação busca mostrar uma perspectiva diferente para 

ver a contribuição dada por esses estudos para a história da representação. Deve 

ser considerada a validade plena de todos, assim como é importante a clara 

compreensão de suas origens, e como eles são ensinados e como são aprendidos 

também depende dessa percepção, mas sem se focar apenas em tais engenhos, 

pois apenas a reprodução destes, sem se aproximar mais da percepção da 

inteligência espacial, dificulta a inter-relação destes com os modos de ver e 

desenhar atuais. 

É surpreendente a clara relação de tais modelos geométricos e matemáticos 

com os programas de computador que criam figuras em 3D, em comum a 

necessidade de desenvolver modelos tridimensionais de seres humanos em um 

plano bidimensional, que também pode ser visto como parte de um projeto para 

sofisticar ainda mais as técnicas de representação. 

Como Leonardo da Vinci intuiu, nenhum sistema de proporção pode ser 

fechado sem contar com variantes dinâmicas. O uso de relações de proporção 

apresentado em cinco modelos estéticos nesse tópico, seria geracional e referencial, 

sem ser fechado ou definitivo.  

É o estudo dos músculos, do esqueleto, do gesto e da expressão, que 

constitui a anatomia artística. Esses sistemas, por sua vez, aprofundam meu 

conhecimento acerca da figura humana, desenvolvendo então um repertório vasto e 

fundamentos técnicos muito úteis à prática e o ensino das artes visuais. 
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3.1.1 Protomodelo  

Temos um grande fascínio pela nossa própria imagem. Desde os primórdios 

da arte, desde as fantásticas pinturas rupestres da antiguidade, vemos, com 

alternâncias simbólicas ou figurativas, a representação da figura humana tem-se 

transformado, alterado, desenvolvido (para o bem e para o mal). 

Max Bense (1971, p. 66) afirma que "toda concepção e produção consciente 

de um estado estético ou de um objeto artístico (que é portador de um estado 

estético) parte de um repertório". Por outro lado, Ferrara (1986, pp. 77 e 78), 

interessada na teoria da linguagem, nos chama a atenção sobre a prática dialógica, 

situando a linguagem como prática dos processos de organização do pensamento, o 

espaço cultural individual e coletivo e as operações de seleção e relação que ativam 

do repertório.  
a inter-relação desses elementos caracteriza, para o diálogo, um 
volume acionado em três vértices ou em três dimensões: emissor 
(agente da escritura), o receptor (agente da leitura) e o contexto 
(agente dos processos culturais que se fragmentam no tempo, mas 
cujos resquícios permanecem sempre ausentes no espaço da cultura 
e à disposição da história) 
(FERRARA,1986, p.79). 
 

 

Pinturas Rupestres de Monfrague, Espanha. Cerca de 8 mil a.C.  
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Uma conexão temporal 
As linhas geometrizantes do cubismo alinhadas às ideias construtivistas e 

abstracionistas de outros movimentos artísticos de igual relevância enriqueceram o 
desenvolvimento e o aprimoramento do moderno design da figura. Essas ideias 
básicas são analisadas por E. O. H. Gombrich:  

 
O interesse na estrutura, suscitado pelo cubismo entre os pintores em 
Paris, na Rússia e logo na Holanda com a seguinte questão: poderia a 
pintura converter-se numa espécie de construção, como a 
arquitetura?... O Cubismo não se propunha abolir a representação, 
apenas queria reformá-la (GOMBRICH,1993. pp.452 ,464)  

 

Enfim, o Cubismo teve como principal função acentuar a leitura integral do 

objeto representado.  

 

Desenho de figuras sobrepostas, vários animais.. cerca de 15.000 a.C. 

Infográfico autoria Alexandre Jubran (2010) . 
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Desenho de figuras masculinas, femininas e crianças. Grotte de La marche, França. cerca de 15.000 a.C. 

Infográfico autoria Alexandre Jubran (2010) .
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Comparativo estrutural entre esboços de Renbrandt, Picasso e a Gruta de Altamira. Infográfico autoria: 
Alexandre Jubran (2010) . 
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3.1.2. Modelo Grego, Clássico (ou academicista) 

Os modelos de figura gregos, representados por ideais filosóficos de perfeição, 

proporção e harmonia, mostram a relação mais complexa e correta baseada na 

proporção áurea, tem como base a filosofia da concepção do corpo humano. Vemos 

3 eixos : o antropocentrismo, a dimensão humana de representar o indivíduo, e o 

humanismo. Policleto escreveu em meados do século V a.C. um tratado teórico 

intitulado Cânone, ("regra", em grego) - versando sobre as proporções e beleza do 

corpo humano.  
(...) a beleza (...) não está na simetria dos elementos, mas na adequada 
proporção entre as partes, como por exemplo dos dedos uns para com os 
outros, estes para com a mão, esta para com o punho, este para com o 
antebraço, este para com o braço, e de tudo para com tudo, como está 
escrito no Cânone de Policleto. Tendo-nos ensinado nesta obra todas as 
proporções do corpo, Policleto corroborou seu tratado com uma estátua, 
feita de acordo com os princípios de seu tratado, e ele chamou a estátua, 
assim como o tratado, de Cânone (STEINER, 2001. p 39-40) 

 

 
 
 

A proporção áurea, número de ouro,  número áureo ou proporção de ouro é uma constante real 

algébrica irracional denotada pela letra grega  (PHI), em homenagem ao escultor Fídias, que a teria utilizado para 

conceber o Parthenon, e com o valor arredondado a três casas decimais de 1,618.  
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O Doríforo em uma das melhores cópias antigas existentes, hoje no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. 
Cópia a partir de escultura de Doríforo, cerca século 1 d.C. 
Disponível em: <http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Doryphoros.html/ doryphoros.jpg>. Acesso em: 10 ago. 
2012. 
 

Supõe-se, contudo, que suas medidas proporcionais não se baseavam em 

subdivisões ou multiplicações aritméticas de um padrão básico invariável, mas 

possivelmente empregou um sistema onde todas as medidas e proporções geravam 

geometricamente outras, em um efeito de cascata. A vantagem desse sistema 

consiste em, indiferentemente à variação no tamanho das figuras, todos os seus 

elementos constituintes permanecem em uma posição relativa constante e na 

mesma proporção, possibilitando o seu replicamento em vários tamanhos sem a 

deformação de seus traços. Algo que se pôde descobrir do sistema de medidas de 

Policleto a partir do Doríforo é que ele construía o corpo tendo a cabeça como 

medida modular para a altura – o Doríforo tem a altura de sete cabeças. Relações 

numéricas mais detalhadas são impossíveis de precisar, pois as cópias 

remanescentes variam entre si.  

Sua anatomia é no conjunto essencialmente correta mas não chega a se 

demorar em detalhes, e a julgar pelas cópias Policleto antes definia as massas 
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principais, os princípios ideais e gerais da construção, de uma forma sucinta e 

compacta. 

 

 
Desenho de proporções clássicas. Proporção Áurea. Infografia Alexandre Jubran (2010). 

 

 

Esse modelo ”canônico” é observado até hoje em livros de desenho. 

Como princípio estrutural, o cânone não é um empecilho para a criação 

artística: o que é dado a priori pelo cânone é apenas o valor-base da relação 

entre uma forma universal e o espaço universal... Na prática, o cânone de 

Policleto resolve também o problema da representação do movimento numa 

forma necessariamente estática e, mais exatamente, o da temporalidade do 

movimento numa forma que tenha, junto com a qualidade do belo, a 

qualidade do eterno. Geralmente as figuras eretas de Policleto apresentam-

se, em relação ao eixo mediano, com um lado de apoio a prumo, e com o 

outro animado por um esboço de movimento. A estátua é a síntese, a 

solução em uma única imagem, desses dois modos de ser no espaço... 

Assim Policleto fixa um novo valor conceitual da estátua: não como simulacro 

imóvel, nem como representação realista de um corpo em movimento, isto é, 

não como imagem do eterno nem como cópia do contingente, mas como 

imagem da vida, entendida como realidade absoluta que se concretiza e 

revela no fluir do tempo e nas ações do homem (ARGAN, 1968. p. 83-84). 
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Desenho de proporções clássicas. Autor desconhecido. Gravura. Infografia Alexandre Jubran (2010). 
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3.1.3. Modelo Renascentista 

Esses modelos de desenho começam a mostrar figuras humanas em 

proporções que buscavam ideais resgatados da antiguidade clássica, vistos sob a 

ótica humanista do renascimento. Todos os livros de desenhos anatômicos 

posteriores entre 1576 e 1922 seguem as linhas dos trabalhos fundamentais de 

alguns artistas do renascimento. Destaco Albrecht Dürer e Leonardo Da Vinci, 

ambos fascinados pelas proporções matemáticas de Vitruvio. Também destaco 

Michelangelo pelos seus desenhos e estudos de figura, por seus modelos mentais. 

Uma herança da antiguidade é a proporção áurea, que permite estabelecer 

regras simplificadas de proporções de três para um, ou subdivisões de um terço. De 

forma subliminar encontra-se ainda em todos os modelos de expressão de figuras 

modernas. 

O chamado homem vitruviano trata-se, na verdade, de um estudo matemático 

das proporções humanas que foi primeiramente esboçado ainda na época da Roma 

Antiga, no século I a.C., por Marcus Vitruvius Polio. O estudo foi apresentado dentro 

de um tratado em dez volumes, denominado De Architectura, no qual o arquiteto 

latino determina as razões de proporção do corpo humano da seguinte forma: 

• Um palmo é a largura de quatro dedos; 
• Um pé é a largura de quatro palmos; 
• Um antebraço ou cúbito é a largura de seis palmos; 
• A altura de um homem é quatro antebraços (24 palmos); 
• Um passo são quatro antebraços; 
• A longitude dos braços estendidos de um homem é igual à altura dele; 
• A distância entre o nascimento do cabelo e o queixo é um décimo da 
altura de um homem; 
• A distância do topo da cabeça para o fundo do queixo é um oitavo da 
altura de um homem; 
• A distância do nascimento do cabelo para o topo do peito é um sétimo da 
altura de um homem; 
• A distância do topo da cabeça para os mamilos é um quarto da altura de 
um homem; 
• A largura máxima dos ombros é um quarto da altura de um homem; 
• A distância do cotovelo para o fim da mão é um quarto da altura de um 
homem; 
• A distância do cotovelo para a axila é um oitavo da altura de um homem; 
• O comprimento da mão é um décimo da altura de um homem; 
• A distância do fundo do queixo para o nariz é um terço da longitude da 
face; 
• A distância do nascimento do cabelo para as sobrancelhas é um terço da 
longitude da face; 
• A altura da orelha é um terço da longitude da face. 
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Marcus Vitruvius também teorizou sobre a relação das proporções do corpo 

humano para a solução de um clássico problema de geometria: a quadratura do 

círculo. Um dos três problemas clássicos da geometria da antiguidade, ao lado da 

duplicação do cubo e da trissecção do ângulo, a quadratura do círculo desafiou 

matemáticos ao longo de toda a história. Isto porque o problema da quadratura do 

círculo consistia em, dado um círculo “A”, desenhar um quadrado “B” de mesma 

área que “A”, fazendo uso apenas de régua, sem escala e compasso. 

A possibilidade de usar as medidas proporcionais do corpo humano como 

valor de escala para a solução do problema geométrico da quadratura do círculo 

seduziu matemáticos ao longo de toda a história. A razão maior dessa sedução foi a 

possibilidade de se utilizar um número, considerado por muitos um número mágico, 

senão até mesmo divino, para a solução do problema. Trate-se do uso de Phi. 

Phi (lê-se “fi”), em homenagem ao escultor e arquiteto grego Phídias, 

responsável pela construção do Parthenon e que fez largo uso do número nos 

cálculos de proporção das construções gregas. Trata-se de um número irracional, 

dos mais misteriosos e enigmáticos da história, pois surge numa infinidade de 

exemplos encontrados na natureza sob a forma de uma razão. 

Esse número “1,618”, também conhecido como proporção áurea, número 

divino, número de ouro, ou, simplesmente, Phi. Uma constante real algébrica 

irracional, verificada em infinitos exemplos da natureza, de conchas e plantas, a 

seres-humanos. Tudo aquilo que floresce em vida na natureza apresenta sempre o 

mesmo padrão de crescimento, na razão de 1,618. 

E, justamente por estar associado aos processos de crescimento encontrados 

na natureza, é que este número é considerado mágico, divino, mostrando a “razão 

universal” a que toda a criação foi submetida. 

A origem de seu conhecimento é muito antiga; por exemplo, os construtores 

das pirâmides de Gizé, no Egito, obedeceram milimetricamente o padrão Phi. 

Apesar do trabalho de Vitruvius versar sobre arquitetura e tratar de questão 

tão fundamental ao antropocentrismo, o clássico latino, nunca apresentou um único 

esboço prático da imagem que demonstrasse como as medidas humanas estariam 

inscritas dentro de uma ordem matemática superior que se ligaria proporcionalmente 
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a todas as demais formas de vida no universo por meio do número de ouro 1,618 

Phi. 

A questão foi deixada em aberto como um exercício para as gerações 

seguintes. Durante o início da Renascença, Fra Giovanni Giocondo (1435-1515), o 

arquiteto responsável pela construção da famosa basílica de São Pedro, no 

Vaticano, publicou a primeira edição ilustrada de De Architectura. Fra Giovanni 

Giocondo foi o primeiro a publicar um esboço prático do que havia capturado da 

ideia originalmente concebida por Vitruvius. 

 

 

Fra Giovani, Homem Vitruviano. Gravura cerca de 1500. 

 

A Fra Giovanni se seguiram Cesare Cesarino (1), Francesco Giorgi (2), 

Mariano di Lacopo Tacolla (3) e Francesco di Giorgio Martini (4), todos brilhantes 

engenheiros, arquitetos e matemáticos do período renascentista, cada qual com 

uma representação distinta do problema: 
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Cesare Cesarino (1), Francesco Giorgi (2), Mariano di Lacopo Tacolla (3) e Francesco di Giorgio Martini (4), 

Homem Vitruviano. Cerca de 1500. 

Nenhum dos esboços apresentados, entretanto, conseguiu o feito de 

combinar de forma harmoniosa e matemática as razões do corpo humano e a 

solução da quadratura do círculo através de Phi, conforme proposto por Vitruvius.  

Em 1490 Leonardo da Vinci criou sua solução para o problema em um dos 

seus diários de anotações (neste diário, Leonardo fala em várias páginas da 

proporção áurea de Vitruvio, desenha estruturas de cabeça, mãos, pés, membros e 

movimentos do corpo humano). 
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Homem Vitruviano. Leonardo da Vinci, 1490. Lápis e tinta sobre papel. 34x24 cm. 

Coleção da Gallerie dell'Accademia em Veneza, Itália. 
 

Confrontado com o problema, Leonardo, um profundo conhecedor da 

anatomia humana, sabia que a aplicação das proporções oferecidas por Vitruvius 
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não era apenas correta como também oferecia a chave para o uso da razão áurea. 

Ele nos descreve uma figura masculina, em duas posições sobrepostas, 

separadamente e simultaneamente, com os braços inscritos num círculo e num 

quadrado, as figuras-chave do problema e, por extensão, de toda a natureza. 

Examinando o desenho, pode se notar que a combinação das posições dos 

braços e das pernas forma duas posturas diferentes. A posição com os braços e as 

pernas em cruz está inscrita no quadrado. Já a posição com os braços e as pernas 

em estrela fica inscrita no círculo. Isto ilustra o princípio que na mudança entre as 

duas posições, o centro aparente da figura parece se mover, mas de fato, o umbigo 

da figura, que é o verdadeiro centro de gravidade, permanece imóvel. 

Aplicando a razão áurea na escala do desenho do corpo humano, o 

movimento em cruz determina os lados do quadrado, enquanto que aquele em 

estrela delimita o círculo. A área total do círculo é igual a área total do quadrado e 

estão dispostos de tal forma que suas proporções podem ser utilizadas como base 

do algoritmo matemático que calcula o número de ouro Phi. E, então, como que por 

mágica, o problema da quadratura do círculo é resolvido por um simples movimento 

do corpo humano! 

A genialidade de Leonardo permitiu uma solução extremamente elegante. Da 

Vinci acreditava na perfeição da figura humana e considerava as medidas e o 

funcionamento do corpo humano como uma analogia das medidas e funcionamento 

do universo, todas conectadas pela proporção do número de ouro dado 1,618 Phi. 

O desenho é considerado um símbolo perfeito e acabado da simetria do corpo 

humano e um marco do antropocentrismo, um ícone do renascimento. 

 O “Homem Vitruviano” é aceito como símbolo universal da humanidade. 
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PAINEL SEMÂNTICO DA FIGURA HUMANA – Leonardo Da Vinci 

 
 
From the Royal Library Winsdor Castle reproduced on Pl. XIII of The notebooks of Leonardo da Vinci, Vol. 1, 

Dover Publ., New York, 1970.  
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From the Royal Library Winsdor Castle reproduced on Pl. XIII of The notebooks of Leonardo da Vinci,  

Vol. 1, Dover Publ., New York, 1970.  
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From the Royal Library Winsdor Castle reproduced on Pl. XIII of The notebooks of Leonardo da Vinci,  

Vol. 1, Dover Publ., New York, 1970.  
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From the Royal Library Winsdor Castle reproduced on Pl. XIII of The notebooks of Leonardo da Vinci,  

Vol. 1, Dover Publ., New York, 1970.  
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From the Royal Library Winsdor Castle reproduced on Pl. XIII of The notebooks of Leonardo da Vinci,  

Vol. 1, Dover Publ., New York, 1970.  
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Dürer, e os modelos poligonais. 

 
Retrato de Albrecht Dürer. gravura de A. Senefelder. Albrecht Dürers Christlich-Mythologische Handzeichnungen. 

Munique, 1808. 

 

Albrecht Dürer15 criou um manuscrito chamado: Quatro Livros da Proporção 
Humanos (Vier Bücher von menschlicher Proportions), concluído em 1523, mas 

publicado postumamente em 1532. 

Apesar de seus desenhos sobre proporções humanas não serem tão 

conhecidos quanto os de Da Vinci, ele estava obcecado em apresentar corretas 

proporções de desenho, para sua compreensão e como guia para outros artistas. 

Seus estudos somam relações matemáticas dos textos de Vitruvio, com os cânones 

gregos de Policleto e subdivisões matemática buscando justificar o sistema todo, 

                                                
15 Albrecht Dürer (1471-1528) foi um gravador, pintor e ilustrador alemão. Era filho de um ourives de origem 
húngara, tendo morado duas vezes na Itália quando adulto. Em 1512, foi nomeado pintor de corte de Maximiliano 
I da Germânia. Nos últimos anos da sua vida, em Nuremberg, trabalhou em tratados teóricos, pois seus 
interesses, no espírito humanista do Renascimento, abrangiam muitos campos: a matemática, a geografia, a 
arquitetura, a geometria e a fortificação. 
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através de “blocos” de partes do corpo humano. Sua percepção ao “facetar” as 

figuras se aproxima muito dos modelos poligonais vistos hoje em dia em programas 

de modelagem 3D. 

Dürer chegou a ser criticado por essa obsessão com proporções: 

O livro de Dürer, Vier Bücher von Menschlicher, marca um clímax que a 
teoria de proporções nunca alcançou antes e que nunca mais 
alcançaria. Também marca, no entanto, o início de seu declínio. Dürer 
sucumbiu, até certo ponto, à tentação de perseguir o estudo das 
proporções humanas como um fim em si mesmo: por sua exatidão e 
complexidade de suas investigações foi além dos limites da utilidade 
artística e, finalmente, perdeu quase toda a conexão com a prática 
artística. . . . E se nos lembrarmos que a menor unidade de seu sistema 
métrico, a chamada "partícula" (Trümlein), era igual a menos de um 
milímetro, o abismo entre a teoria e a prática torna-se óbvia 
(PANOFSKY, 1955. p.103-105). 
 

 

(1) Cabeça com faces geométricas, Albrecht Dürer. Pena sobre papel,1523. (2) Modelo Low polygon, 3DS. (3) 

Modelo criado no software 3D Studio Max 7, 2010. www.turbosquid.com 

 

O que Dürer buscava com a relação de modelos geométricos e matemáticos 

na figura humana talvez estivesse à frente de seu tempo, pois só a partir da década 

de setenta, com a introdução dos sistemas de computador na arte, que esse 

problema começou a ser revisto. Todos os programas de computador que criam 

figuras em 3D, independente de suas interfaces serem intuitivas ou não, usam um 

sistema puramente matemático para desenvolver modelos tridimensionais de seres 

humanos em um plano bidimensional. A computação gráfica trouxe um novo olhar 

sobre a figura, um olhar para as proporções geométricas. 
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Corpo humano matematicamente dividido (Segundo as descrições de Vitruvio com o umbigo como centro do 

corpo), e “Homem Vitruviano”, do livro Vier Bücher von Menschlicher. Albrecht Dürer,1523.Gravura sobre papel. 

Infografia: Alexandre Jubran 
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PAINEL SEMÂNTICO DA FIGURA HUMANA – Albrecht Dürer 

 
Proporção da figura humana masculina, do livro Vier Bücher von Menschlicher. Albrecht Dürer, c.1523. Gravura 
sobre papel. 
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Proporção da figura humana infantil, e estudo de pernas, claramente inspirado nos desenhos de Da Vinci. Do livro Vier 

Bücher von Menschlicher. Albrecht Dürer,c.1523. Gravura sobre papel. 
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Proporção da figura humana masculina, e estudo linear. Do livro Vier Bücher von Menschlicher. Albrecht Dürer, 

c.1523. Gravura sobre papel. 
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Proporção de mãos, pés, projeção de planos geométricos da cabeça, e estudo de simetrias. Do livro Vier Bücher 

von Menschlicher. Albrecht Dürer, c. 1513-1523. Gravura sobre papel. 

 



 

 
 

72 

 
Estudos planimétricos de cabeça, tronco, e figura poligonal. Do livro Vier Bücher von Menschlicher. Albrecht Dürer, c. 

1523. Gravura sobre papel. 
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Michelangelo e o desenho dinâmico da figura 

Para Michelangelo16 ser artista era uma missão divina que, na busca de um 

ideal clássico de perfeição, não admitia erros nem concessões, ao contrário de 

Leonardo Da Vinci, que considerava a arte uma tarefa intelectual. Buscou sua 

inspiração nos clássicos da antiguidade, principalmente entre os gregos. O 

historiador da arte francês André Chastel afirma que o verdadeiro mestre de 

Michelangelo não foi o pintor Ghirlandaio, cujo ateliê Michelangelo frequentou na 

adolescência. Sua principal escola foram as próprias obras de arte antigas, que 

conheceu também ainda garoto nos jardins do mecenas florentino Lorenzo di Medici. 

"Michelangelo postulava uma harmonia íntima entre a sabedoria pagã e a teologia 

cristã, que garantia um novo equilíbrio à cultura e elevava o artista criador e o poeta 

ao cume da hierarquia dos inspirados", observa Chastel.  

 
Dois estudos para a ascensão de Cristo da capela Sistina. Michelangelo Buonarrotti (1533). Casa Buonarrotti, 

Itália. Sanguinea sobre papel. 

 

                                                
16 Michelangelo di Ludovico Buonarrotti Simoni (1475-1564), pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano, 
considerado um dos maiores criadores da história da arte do ocidente. Desenvolveu o seu trabalho artístico por 
mais de setenta anos entre Florença e Roma, Em Roma, deixou a maior parte de suas obras mais 
representativas. Sua carreira se desenvolveu na transição do Renascimento para o Maneirismo, e seu estilo 
sintetizou influências da arte da Antiguidade clássica, do primeiro Renascimento, dos ideais do Humanismo e do 
Neoplatonismo, centrado na representação da figura humana e em especial no nu masculino, que retratou com 
enorme pujança. Várias de suas criações estão entre as mais célebres da arte do ocidente, destacando-se na 
escultura o Baco, a Pietà, o David, as duas tumbas Medici e o Moisés; na pintura o vasto ciclo do teto da Capela 
Sistina e o Juízo Final no mesmo local, e dois afrescos na Capela Paulina; serviu como arquiteto da Basílica de 
São Pedro implementando grandes reformas em sua estrutura e desenhando a cúpula, remodelou a praça do 
Capitólio romano e projetou diversos edifícios, e escreveu grande número de poesias. 
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Em uma série de estudos de proporções anatômicas, esboços feitos a pena, 

lápis preto e sanguínea, pode-se ver as estruturas de desenho e sua dinâmica, 

reproduzida por muitos desenhistas nos últimos 500 anos. Entre eles, destacam-se 

desenhos preparatórios para a capela Sistina.  

Os desenhos de Michelangelo mostram traços com liberdade e segurança de 

quem não precisa de modelos de observação. Muitas vezes, obcecado com as 

formas de massas musculares, cria distorções de escorços, e movimentos 

agressivos. As estruturas musculares de figuras masculinas são seu objeto de 

estudo, e muitas vezes, ele desenhava modelos e estruturas masculinas para depois 

transformá-los em figuras femininas. 

  
Estudos para a Cabeça de Leda, Michelangelo Buonarrotti (1530). Casa Buonarrotti, Itália. Sanguinea sobre 

papel. 

 

A versão do Estudo para a Cabeça de Leda, por exemplo. Leda tem um perfil 

aquilino, de uma serenidade incomum, seguindo os cânones de estrutura e 

proporção clássicos. Especula-se que a cabeça da mulher tenha sido inspirada num 

modelo masculino, possivelmente Antonio Mini, aluno de Michelangelo. 
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PAINEL SEMÂNTICO DA FIGURA HUMANA – Michelangelo Buonarrotti 

 

“Estudo Nu, sentado”, Michelangelo Buonarrotti . Casa Buonarrotti, Itália. Sanguínea sobre papel. 
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Estudos para as Sibilas, Michelangelo Buonarrotti c. 1510. Metropolitan Museum of Art de Nova York. Sanguínea 

sobre papel. 

 

 

 



 

 
 

77 

 

Estudo para o Adão da Capela Sistina, Michelangelo Buonarrotti, c. 1510. Museu Britânico, Londres. Sanguínea 
sobre papel 

 
Desenho de Michelangelo Buonarrotti, c. 1510. Sanguínea sobre papel. http://www.figuredrawings.com/. 

 



 

 
 

78 

  

Estudos figuras para capela Sistina, Michelangelo Buonarrotti c. 1510. Metropolitan Museum of Art de Nova York. 

Sanguínea sobre papel.  
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Nu masculino com proporções anotadas, Michelangelo Buonarrotti s/d. Royal Collection.Sanguínea sobre papel. 
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Nu masculino, Michelangelo Buonarrotti c. 1510. Metropolitan Museum of Art de Nova York. Sanguínea sobre 

papel. 
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Até o início do século XX o ensino de arte, especificamente o desenho de 

anatomia, continuou a utilizar-se dos modelos clássicos e renascentistas, utilizando-

se de “releituras”, visando a preparação técnica para o trabalho do artista. Na 

prática, o ensino de desenho nas escolas fazia analogias com o trabalho dos 

grandes mestres, valorizando o traço, o contorno e a repetição de modelos que 

vinham geralmente de publicações mais antigas; o desenho acadêmico visava a 

preparação do estudante para a arte – e o estudo dos modelos tradicionais servia 

para tais fins. 

Compreender seus princípios e estudar os trabalhos dos grandes mestres 

contribuiu, e ainda contribui, para ter o repertório e conhecimento histórico do tema.  

Considero que ter formação clássica ajuda a desenvolver um conhecimento 

mais denso do desenho, mas sem ficar preso a apenas essa fonte de informação; o 

desenho dinâmico atual da figura segue uma imagética completamente diferente da 

do século XIX, por exemplo. 

  
Página do livro Iconographic encyclopaedia of science, literature, and art, de Johann Georg Heck.. Cerca de 1880. Gravura. 

No princípio do século XX, várias correntes artísticas influenciaram de 

maneira marcante e contribuíram para o desenvolvimento do desenho anatômico e 

seu ensino até as publicações dos dias atuais. 
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3.1.4. Modelo Übermensh (Homo Superior) 
 

A partir de 1920 os modelos de desenho começam a mostrar figuras humanas 

em poses superiores, heroicas, quase divinas, literalmente “super-homens”. 

Estruturas musculares masculinas exageradas, quase triangulares, maxilares 

poderosos e quadrados. Assim como esse tipo de figura foi usado nos cartazes de 

propaganda nazista, também se tornou a base dos super-heróis dos comics 

americanos. 

 
Serigrafia Cartaz nazista, autor desconhecido. aproximadamente 1935. Disponível em: 

<http://infothread.org/Weapons+and+Military/Propaganda+Posters/WWII+Nazi+Propaganda+Posters/page9/>. 

Acesso em: 12 dez. 2012. 
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No ensino do desenho da figura humana a metodologia de construção 

geométrica da figura humana na Bauhaus17, posteriormente é associada à 

ergonomia. 

De uma forma geral, acreditavam que os seus próprios métodos de ensino 

deveriam estar relacionados às suas propostas de mudanças nas artes e no design. 

Um dos objetivos principais da Bauhaus era unir artes, produzir artesanato e 

tecnologia. A máquina era valorizada, e a produção industrial e o desenho de 

produtos tinham lugar de destaque. Na Bauhaus, também vemos a aplicação de leis 

de Gestalt18 ao desenho da figura pela primeira vez. 

O Vorkurs – literalmente curso preparatório – era um curso exigido a todos os 

alunos e ministrado nos moldes do que é o moderno curso de Desenho Básico, visto 

em escolas de design e arquitetura por todo o mundo. Não se ensinava história na 

Bauhaus durante os primeiros anos de aprendizado, porque acreditava-se que tudo 

deveria ser criado por princípios racionais ao invés de ser criado por padrões 

herdados do passado. Só após três ou quatro anos de estudo o aluno tinha aulas de 

história, pois assim não iria influenciar suas criações. 

Oskar Schlemmer19 apresenta o programa da disciplina “O homem”, 

ministrada por ele na Bauhaus:  

Matéria de ensino: o homem. Obrigatório para o terceiro semestre. Duas 

horas por semana. A finalidade consiste em familiarizar o aprendiz com o homem 

                                                
17 Escola alemã de artes visuais e arquitetura, fundada em Weimar pelo arquiteto alemão Walter Gropius (1883-
1969). Primeira escola de desenho industrial moderno, funciona de 1919 a 1933 com o objetivo de formar artistas 
capazes de ligar a arte à produção industrial. A Bauhaus (casa da construção) propõe uma arte funcional, e não 
apenas decorativa, que atenda às necessidades da sociedade industrial e torne mais harmonioso o cotidiano das 
pessoas. Posteriormente, o nome passa a identificar toda obra criada de acordo com os princípios da escola. 
Arte e técnica devem combinar-se em criações que associem harmonicamente pintura, escultura, arquitetura e 
desenho industrial. Como a proposta é superar a distinção entre artesão e artista e ligar o autor à realidade 
cotidiana, todos os alunos recebem aulas de marcenaria, pintura, escultura, tipografia, trabalham com vidro e 
outros materiais. Artistas consagrados são professores nesses ateliês, como o suíço Paul Klee (1879-1940) e o 
russo Vassíli Kandínski (1866-1944).Em 1925, a Bauhaus muda-se de Weimar para Dessau. Em 1932 se 
transfere para Berlim e um ano depois é fechada pelo governo nazista. Os principais professores migram para os 
Estados Unidos (EUA). 
18 A Gestalt ou psicologia da forma, surgiu no início do século XX e, diferente da gestalt-terapia, criada pelo 
psicanalista berlinense Fritz Perls(1893-1970), trabalha com dois conceitos: supersoma e transponibilidade. O 
psicólogo austríaco Cristian von Ehrenfels apresentou esses critérios pela primeira vez em 1890, 
na Universidade de Graz. Gestalt, refere-se a um processo de dar forma, de configurar "o que é colocado diante 
dos olhos, exposto ao olhar. Um dos seus principais representantes foi Max Wertheimer (1880-1943). 
Wertheimer demonstrou que quando a representação de determinada frequência não é transposta se tem a 
impressão de continuidade e chamou o movimento percebido em sequência mais rápida de "fenômeno phi". A 
tentativa de visualização do movimento marca o início da escola mais conhecida da psicologia da gestalt. 
19 Oskar Schlemmer (1888-1943). Pintor. Começou a dar aulas na Bauhaus em 1920 como diretor da oficina de 
escultura, envolvendo-se também com a oficina de metal temporariamente; depois, assume a direção de arte 
teatral. 
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todo, fazendo-o a partir de dois tipos distintos de consideração: o aparecimento 

visível e sua apresentação. 

Portanto, o perfil linear e o desenho plástico do corpo, na forma reduzida à 

expressão linear mais simples possível. Em seguida as medidas e as proporções 

(ensino das proporções de Dürer, Leonardo, secção áurea), em seguida a 

apresentação da mecânica e da cinética, as suas leis do movimento, possibilidades 

e limites em si, ao ar livre (natureza) em espaço limitado (arte), diagramas de 

movimento, coreografia. 

Para completar o ensino teórico, aulas de observação da figura (nu). O palco 

da Bauhaus é transformado em cenário que possibilita vários tipos de iluminação. 

Para obter resultados diferenciados, os próprios estudantes servem de modelo. 

Paralelamente à consideração mecânica do corpo humano, corre a 

consideração biológica começando pela história do germe e do crescimento, com 

toda a parte química e psíquica do organismo. “A medida do ser humano, 

relacionada com a medida do meio ambiente, serve de introdução à instalação do 

modus vivendi” (SCHLEMMER, 1990). 

Talvez esse processo de desenho, uma máquina que tem que ser assimilada, 

seguindo leis que determinam tal percepção; a lei do espaço cúbico circundante, as 

leis funcionais do corpo humano e sua relação com o espaço, as leis da 

movimentação do corpo humano no espaço, e mais importante, as formas 

metafísicas de expressão torne tudo muito difícil de ser observado com uma ótica 

modera, mas a herança de construção renascentista continua. 
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Figura humana dinâmica, Oskar Schlemmer para "Die Bühne in Bauhaus", [s.d.]. Pena, grafite e sanguínea sobre 

cartão. 
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 Estudo do espaço cúbico, Oskar Schlemmer para "Die Bühne in Bauhaus", [s.d.]. Pena sobre papel 
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Homem vitruviano, aqui visto como uma construção arquitetônica. s.d. Pena sobre papel. Disponível em: 
<http://www.desenhistasautodidatas.blogspot.com/>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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3.1.5 Modelo Neocidental 

Em grande parte, esse modelo pode ser definido como a evolução dinâmica 

dos modelos Grego e Renascentista e Übermensh (homem superior). Professores, 

como Bob Ross, nos anos 1930, publicações de desenho de Andrew Loomis nos 

Estados Unidos e Renato Silva no Brasil na década de 1950 são utilizados e 

impressos até hoje. Jayme Cortez, nascido em Portugal, ilustrador, quadrinista, foi 

professor da Escola Panamericana de Arte, publicou um belo trabalho nos anos 

1970 sobre o tema: Curso Completo de Desenho Artístico. Em todos os trabalhos, 

vemos os mesmos sistemas de proporção, e propostas ora mais livres, ora mais 

modulares de desenho. Em determinado momento, todos os modelos estéticos das 

figuras passaram a assumir características culturais do período, o que torna difícil 

para um estudante moderno, que esta acostumado com figuras femininas 

“musculosas e anabolizadas” dos filmes norte-americanos a assimilar os belos 

desenhos de figuras femininas roliças e com penteados de divas dos anos 50 feitos 

por Andrew Loomis. 

Todavia, o autor que seria o símbolo dessa forma de desenhar e ensinar a 

desenhar figuras, é Burne Hogarth. 

 
Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d.]. 
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Burne Hogarth foi ilustrador dos Estados Unidos da América, famoso 

inicialmente por suas histórias do Tarzan. Por muitas décadas ele foi um influente 

mestre e artista visual, melhor conhecido internacionalmente pelo seu pioneiro 

trabalho nos jornais, nas tiras diárias de Tarzan. Além de artista profissional, Hogarth 

também atuava como professor. Durante anos ele foi instrutor de desenho para um 

grande número de estudantes, em diversas instituições.  

A Academia de Artes em Jornais de Manhattan (Manhattan Academy of 

Newspaper Art) recebeu sua grande contribuição pessoal e em 1947 ele a 

transformaria na Escola de Ilustradores e Cartunistas (Cartoonists and Illustrators 

School). A academia continuou a crescer e em 1956 foi novamente renomeada, 

passando a se denominar Escola de Artes Visuais (SVA, sigla em inglês), 

considerada como a maior instituição privada de arte do mundo. Hogarth preparou 

os currículos das matérias, trabalhou como administrador e ministrou cursos 

sobre desenhos, artes e história das artes. 

Hogarth se aposentou da SVA em 1970, mas continuou como professor 

da Parsons School of Design e, depois de se mudar para Los Angeles, da Otis 

School e da Art Center College of Design em Pasadena. Durante seus anos como 

professor, Hogarth criou numerosos livros de anatomia e desenho que se tornariam 

referências para artistas dos mais variados, inclusive animadores por computador. 

Após mais de 20 anos de trabalho nas tiras de quadrinhos e de ter sido chamado 

pelos europeus de "Michelangelo das tiras”, Hogarth retornaria para a arte 

sequencial em 1972 com seu trabalho Tarzan of the Apes, um livro ilustrado em 

tamanho grande publicado pela Watson Guptill e traduzido para 11 línguas (lançado 

no Brasil primeiramente pela Ebal). O trabalho foi um marco no gênero, iniciando o 

desenvolvimento que nos anos seguintes levaria a criação das graphic novels. O 

trabalho seguinte foi Jungle Tales of Tarzan (1976). 

Burne Hogarth foi grandemente reconhecido em seu país, tendo recebido o 

prêmio da National Cartoonist Society de 1975, da Magazine and Book Illustration de 

1992 e o Prêmio Especial de 1974 (Special Features Award), além de várias 

homenagens internacionais. Ele fez palestras, escreveu, criou e teorizou durante 

seus últimos anos, participando como convidado de inúmeros eventos. Depois de 

comparecer à Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême em 1996, Hogarth 
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retornou à Paris onde sofreu um ataque cardíaco, vindo a falecer em 28 de janeiro, 

aos 84 anos de idade. 

Seus livros sobre desenho da figura humana continuam sendo referências 

para estudantes e artistas em geral até os dias de hoje. 

Dynamic Anatomy (1958), e Drawing the Human Head (1965) são conhecidos 

por estudiosos das formas humanas. Dynamic Figure Drawing (1970), e Drawing 

Dynamic Hands (1977) completaram o ciclo das figuras. Dynamic Light and Shade 

(1981), e Dynamic Wrinkles and Drapery (1995) exploraram outros aspectos 

artísticos das ilustrações. A edição americana de Dynamic Anatomy dedica três 

capítulos à representação da figura humana na arte. 
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Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d]. 

Na continuação de Desenho Anatômico Sem Dificuldade, Hogarth cria um 

método para representar a figura humana em qualquer posição, mesmo naquelas 

mais difíceis. Para isso, explica como as formas do corpo mudam em escorço 
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(inclinação em direção ao observador), como elas se relacionam no movimento, e 

em planos. Hogarth também ensina a dinâmica dos tecidos, modela roupas sobre a 

figura humana, completando sua metodologia com ensino de luz e sombra aplicados 

à figura, e ensina a dar senso de unidade ao desenho, questões composicionais que 

podem ser ligadas à Gestalt. 

 
Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d.]. 

Os livros de anatomia de Burne Hogarth, Ilustrados com figuras de uma 

estética clássica e com explicações detalhadas, ensinam como desenhar o corpo 
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humano, com ênfase nas massas musculares, seus tamanhos e formas e sua 

relação com o movimento.  

Seus sistemas de desenho são baseados em modelos geométricos básicos 

para modelá-los no espaço, modelos estruturais geometricamente definidos, e 

modelos orgânicos aplicados sobre essas formas. Sua metodologia começa primeiro 

com figuras masculinas, para depois modificá-los em formas femininas, algo que 

Michelangelo fazia no renascimento, ao desenhar primeiro figuras masculinas para 

depois criar suas Sibilas da capela Sistina.  

Mas Hogarth mostra maravilhosamente bem a anatomia feminina, com 

modelos e diagramas detalhados, mostrando com segurança como a dinâmica das 

figuras, sua estrutura e construção pode variar entre os sexos. Conta-se que ele 

desenhava a maioria de seus modelos de memória durante a aula, normalmente 

com pastel em papéis grandes como Craft, provavelmente para criar uma relação 

sinestésica com os alunos.  

Muitos registros visuais mostram a elaboração de tais artes em tempo real, 

criando uma conexão professor-aluno, influenciando grandemente na arte e técnica 

destes grupos, fundamental no método didático de desenho a figura do professor, 

que demonstra habilidade e conhecimento da linguagem, é determinante para ajudar 

o aluno a assimilar conceitos de forma e desenho. 
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Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d.]. 
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Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d]. 
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Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d.]. 
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Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d.]. 
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Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d.]. 
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Burne Hogarth. Estudos de Anatomia, Dinâmicas de Figura. Grafitti, caneta e pastel sobre cartão. [s.d.]. 
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3.1.6. Modelo Neoriental (Cybermodelo) 

Este modelo de desenho, que pode ser definido como a visão estética 

predominante dos últimos vinte anos é originado de visões de artistas como 

Yoshitaka Amano, que somaram a herança cultural da arte japonesa e sua filosofia 

com uma nova visão dos cânones acadêmicos ocidentais. A influência da cultura 

ocidental levou ao modelo de desenho visto nos mangás, assim como a arte oriental 

influenciou os artistas europeus desde o impressionismo. Novamente, o caminho se 

inverte, com a influência de artistas asiáticos, ou descendentes destes que 

nasceram nos Estados Unidos, principalmente japoneses, influenciando todos os 

estilos de quadrinhos, ilustração e concept art.  

As bases filosóficas da arte japonesa, cuja característica essencial, desde os 

tempos mais remotos, é configurar um mundo de perfeita harmonia e serenidade 

são muito diferentes das bases padrão clássicas, mas a sua confluência em obras 

de xilogravura ukiyo-ê apresenta um desenho de figura que não se preocupa em 

mostrar cânones geométricos de ideais de figura, mas sim modelos feitos sob um 

ideal de movimentos harmônicos e poses que indicam tal conceito. 

Uma série de princípios estéticos como o do miyabi (elegância refinada), 

mono no aware (pathos da natureza), wabi (prazer da tranquilidade) e sabi 

(simplicidade elegante), às vezes de difícil compreensão no Ocidente. 

 
Referências gravuras Ukiyo-e. Século XIX. 
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Comparativo estrutural entre gravuras de Utamaro e elementos de arte Egípcia séc XIII A.C.. Infográfico autoria: 
Alexandre Jubran (2010) . 
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Na sua palestra “A representação da figura (humana) nas artes visuais do Japão”, Michiko 

Okano (1962-), através de uma visão geral de momentos chaves da história da arte no Japão, 

faz um recorte no tema da representação da figura humana, especialmente na pintura, 

pontuando-se com intercalações da escultura quando pertinentes. Os contrapontos dos 

modos japoneses em oposições aos chineses, em primeira instância, e aos ocidentais, mais 

tarde, levaram a um seccionamento de procedimentos técnicos aliados a temas que se 

mostrará dominante. Michiko Okano discutiu a pertinência dos termos: pintura-japonesa 

(yamato-e), pintura chinesa (kara-e), pintura ocidental (yôga), sempre pontuada por 

tendências a estilizações ou realismos. Discutiu-se em seguida a questão das figurações 

quase humanas dos reinos de invenção. 

 

 

 
KARA-E Huizhou. Gravura chinesa feita na Dinastia Ming. de 1368 a 1644. Disponível em: 

<http://anotherwarehouse.wordpress.com/2012/11/10/art-nouveau-ukiyo-e-xxxholic/holic2/>. Acesso em: 10 ago. 

2012. 
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AGRA, Rebecca. Yoshitaka Amano: esboço figura humana, grafite, lápis de cor sobre papel. 2010. Studio Agra. 
Disponível em: <studioagra.blogspot.com>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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IIustração original de Kazuro HANIHARA. Disponível em: 

<http://www.nichibun.ac.jp/~shoji/ukiyoe/keisoku/index.html>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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Autores com estilo mangá, comics  

Dada a grande popularidade do mangá (quadrinhos japoneses) muitos 

autores se dedicam ensinar desenhos de figura humana com esse estilo, que soma 

as proporções clássicas com estilizações que refletem esteticamente em figuras de 

filmes como Avatar, por exemplo. 

Autores que se dedicam a ensinar desenho da figura humana em estilo 

mangá como Arthur Garcia, que tem lançado várias publicações pela editora criativo, 

mostram esse interesse pela figura oriental com visão ocidental 
 

 
Modelo de cabeça feminina, técnica digital usando o software Corel Painter 12. Alexandre Jubran, 2011. 

 

Modelos de desenho são dinâmicos e não podem ficar presos a regras ou 

cânones estruturais. Muitos usam as mesmas estruturas de proporção que Da Vinci 

usava, sem o saberem. Com a velocidade de comunicação e troca de informações 

pela internet, rapidamente um desenhista começa a fazer um padrão de desenho na 

Coréia e, seis meses depois, está desenhando do mesmo jeito em Portugal e 

Canadá. A visão contemporânea do desenho pode ser intensa e dinâmica, mas 

ainda necessária, e metodologias que não percebam as necessidades de estilo e 

expressão serão ineficientes. 
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FELIPPE, Carlos. Lady Mechanika – Novo quadrinho steampunk. Arte de Joe Benitez, cor digital de Peter 

Steigerwald. Aspen Comics, 2010. Disponível em: <http://www.outracoisa.com.br/2010/09/10/lady-mechanika-

novo-quadrinho-steampunk/>. Acesso em: 10 ago. 2012. 

 

Lady Mechanika, assim chamada pelos tabloides, é a única sobrevivente da 

chacina de três anos que um assassino psicótico derramou sobre Londres na virada 

do século. As autoridades a encontraram trancada em um laboratório abandonado, 

entre um sem-número de cadáveres e pedaços de corpos mutilados, seus braços e 

pernas haviam sido amputados e substituídos por misteriosos implantes 

tecnológicos. 

Sem lembranças de seu tempo de cativeiro, ou de sua vida antes de ser 

capturada, Lady M. eventualmente constrói uma nova vida para si, usando suas 

curiosas e únicas habilidades recém-descobertas. Ela começa a auxiliar a polícia a 
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resolver casos estranhos, acontecimentos que pessoas normais não conseguem 

compreender ou aceitar, mistérios que mesmo não sendo sempre sobrenaturais, não 

aparentam ser oriundos deste mundo. Mas seus serviços como detetive não a 

impedem de continuar a buscar pistas sobre seu próprio passado e sua identidade. 

 
Modelos de proporção da figura feminina inspirados no Mangá. Disponível em: 

<www.freesf.strandedinoz.com>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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Red Monika – Arte de Brandon Choi, lápis e pena sobre papel.2011. Disponível em: 
<www.freesf.strandedinoz.com>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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2009 Sketch Book Cover Art. Arte de Adam Hughes, lápis e pena, nanquim aguado  sobre papel.  
Disponível em: http://adamhughes.deviantart.com/art/2009-Sketch-Book-Cover-Art-129643622 



 

 
 

110 

 
Iron Man e Capitão América. 2009. Arte de Kid Kalig, lápis e pena sobre papel. Disponível em: 
<http://kharupt.blogspot.com>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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Pin Up – Arte de Paolo Pantalena, lápis sobre papel. 2012. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/Im.just.like.you?ref=ts&fref=ts>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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Pin Up– Vampirella. Arte de Gonzalo Mayo, lápis e caneta sobre papel.2012. Disponível em: 
<http://facebook.com>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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Pin Up– Mother Skid. Arte Omar Rayan, nanquim sobre papel.2012. Disponível em: <http://facebook.com>. 
Acesso em: 10 ago. 2012. 
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Desenho a lápis de Marc Silvestry para capa da revista Cyber Force- Image Comics, U.S.A. 2011  
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CAPÍTULO 4  

DESENHO DA FIGURA HUMANA  

 

Modelos geométricos: anatomia aplicada, Antropometria, Antropologia. 

Neste capítulo serão apresentados modelos de desenho, e métodos de 

construção baseados em modelos mentais: 

Desenhar a figura humana exige prática e compreensão de certos conceitos 

de forma e espaço. Materiais tradicionais, como lápis e papel, permitem o exercício 

de esboço, para melhor compreender as estruturas, e o processo pode ser 

reproduzido digitalmente. Sendo também base para metodologia de escultores 

digitais, que usam softwares como Z-Brush.  

 Construção de cabeça a partir de uma forma geométrica simples, com aplicação de eixos de simetria e 

proporção. Esboço a lápis de Alexandre Jubran. 

 

 

Como o método que se aproxima mais da percepção da inteligência espacial, 

o uso de relações de proporção ajuda o desenhista a imaginar essas formas no 

esboço. A maioria dos artistas utiliza a cabeça como unidade de medida, pois a 
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observação do rosto e da cabeça em um primeiro momento é intuitiva e mais 

importante no processo de crescimento. Observa-se também a mudança de 

tamanho da cabeça de uma criança em relação a seu corpo, comparada com a de 

um adulto. Proporcionalmente, poderia ser utilizada a proporção do pé para tais fins, 

mas o uso da cabeça prevaleceu.  

 

Proporções iniciais e linhas de estrutura da figura. Alexandre Jubran 
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Proporções de referência no desenho de figura humana de pé 

Figura de dimensões médias: altura (incluindo cabeça) deve compreender a 

dimensão correspondente a sete cabeças e meia. 

Figura de dimensões ideais: altura (incluindo cabeça) deve compreender a 

dimensão correspondente a oito cabeças. Transmite ideia de nobreza e elegância. 

Figura de dimensões exageradas: altura (incluindo cabeça) deve 

compreender a dimensão correspondente a oito cabeças e meia, ou nove. Transmite 

ideia de heroísmo, utilizado na representação de deuses e super-heróis. Geralmente 

a dimensão em excesso é aplicada na extensão do peito e das pernas. 

 

Proporções de referência no desenho de figura humana de pé. Lápis e caneta nanquim Alexandre Jubran 

Considera-se que uma figura de pé, em proporções gerais, com cerca de um 

metro e oitenta tem aproximadamente oito vezes a altura da cabeça. Seguindo a 

mesma proporção, o tronco teria uma proporção de três cabeças e a coxa e a perna, 

cada uma, duas cabeças; os cotovelos encontram-se a cerca de três comprimentos 

da cabeça a partir do alto desta.  
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Construção de figura humana a partir de objetos geométricos simples, ou volumes cúbicos no 

espaço. Lápis Alexandre Jubran. 

Cada parte do corpo pode ser representada por figuras geométricas: uma oval 

para a cabeça, que pode ser retificada em áreas quadráticas ou formas de cubo; um 
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retângulo para o tronco; cilindros para os braços e antebraços, coxas e pernas; 

quadrados para as mãos, e triângulos ou cunhas para os pés.  

 
Estudo proporção da figura feminina, eixos rotatórios e estruturas de esqueleto e movimento simples. 

Lápis Alexandre Jubran. 

 



 

 
 

120 

 

Estudo proporção da cabeça,eixos rotatórios e perfis. Lápis Alexandre Jubran. 

O processo para desenhar a cabeça parte do mesmo princípio, com 

aproximação de modelos geométricos simples (cubos, esferas) para construir os 

volumes e ao mesmo tempo desenvolver uma memória espacial do modelo. De 

forma avançada, após a compreensão dos eixos de simetria, os treinos de luz e 

sombra passam a ser melhor compreendidos e assimilados, podendo usar 

referencias fotográficas ou modelos. 
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Ensino Prático 

Dentro destas formas geométricas, trace linhas de guia verticais e horizontais 

para localizar as características, como, por exemplo: olhos, nariz e boca no rosto; 

ombros, mamilos e umbigo no tronco. Comece então a arredondar as formas com 

curvas para esboçar a figura mais orgânica e defina contornos. Pode usar técnicas 

de tons valorizados. 

  

Estudo torso figura masculina em estrutura de caixas, ou blocos. Lápis Alexandre Jubran. 
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Depois de definir a forma de desenhar cada parte do corpo, tente ligá-las, 

num modelo de corpo inteiro, para assimilar as partes em um todo com as 

proporções estabelecidas.  

Comece a construir figuras de pé, em vistas frontais ou laterais, onde é mais 

fácil observar a simetria e geometria aplicada à figura. Num outro momento, comece 

a desenhar em outras poses com construção de equilíbrio, como, por exemplo, de 

joelhos, ou sentado, ou agachado. Tente em seguida mudar as vistas, para a 

compreensão melhor da figura em um plano espacial, mesmo princípio de mentalizar 

um cubo em vistas diferentes. 

 

Estudo torso figura feminina em estrutura de caixas, ou blocos. Lápis Alexandre Jubran. 

Em todos os casos é possível compreender melhor esse processo através de 

linhas, simetrias e eixos aplicados a figura; e os eixos de simetria e alinhamento das 

articulações. Na visão frontal, os ombros se alinham com os quadris, o cotovelo 

alinha-se com a cintura, o queixo com a linha central do corpo. Mudando a pose, 

esses pontos de alinhamento se deslocam no espaço, assim como aconteceria com 

uma cruz desenhada na superfície de uma esfera ou uma simples bexiga. 
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Comece então o processo orgânico, o mais complexo. Pode usar técnicas de 

tons modelados para criar os volumes, e desenvolver um modelo representativo da 

figura com luzes e sombras. 

 

Estudo movimento figura feminina a partir de formas cilíndricas e orgânicas. Lápis Alexandre Jubran. 

O desenho de um manequim em movimento é bem mais complexo que dar 

proporção à figura. Será neste momento em que a qualidade dos movimentos do 
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corpo, dará expressividade ao movimento, e à dinâmica dos tecidos musculares, ou 

roupas, quando vestida a figura. 

 

Estudo movimento figura masculina.Esboço de formas dinâmicas. Lápis Alexandre Jubran. 

Cella (1993) propõe o uso de manequins articulados para capturar 

movimentos da figura humana e também as fotografias como base. A partir de uma 

foto, apura-se o contorno do movimento. Em seguida, detalha-se o desenho 

assegurando proporção e equilíbrio. 
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Construção de figura feminina baseada no modelo Neoriental. Autoria: Alexandre Jubran. 
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De acordo com a proposta de Abling (1991), a rapidez dos traços garante 

uma técnica idealizada com base em movimentos a partir da coluna. O eixo central, 

neste caso é o determinante para compor uma figura proporcional, harmoniosa e 

equilibrada. Uma característica marcante deste recurso é a abertura da cintura. 

Dado um movimento, tenciona-se um lado e alonga-se o outro, na região da cintura. 
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Cria-se com esta proposta dinâmica, uma silhueta que valoriza o movimento 

instantaneamente. 
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Ensino Prático - Avançado 

A partir de experiências práticas de ensino do desenho da figura humana, a 

interação e a memorização aliada ao treino de coordenação de movimentos e 

materiais de desenho, mais claramente a percepção de seus pesos, texturas e a 

mecânica motora do braço com a superfície a ser desenhada permitem, com o 

tempo de estudo adequado, uma técnica idealizada que prescinde de modelos vivos 

no início do aprendizado. A memorização de modelos estruturados para compor 

uma figura proporcional, harmoniosa e equilibrada também auxilia na construção 

dinâmica e em planos diferentes de personagens. Neste momento de aprendizado, 

mostrar e ensinar os movimentos da figura em seus eixos a partir das estruturas do 

“homem vitruviano” renascentista permitem o amplo exercício dos movimentos, 

assim como a assimilação da anatomia.  

 
Geometrização espacial “Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci. Autoria: Alexandre Jubran. 
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O conhecimento progressivo do modelo da figura humana pode ser apresentado 

dentro de uma proposta dinâmica a partir de modelos geométricos, apresentados e 

repetidos por todos em tempo real. Muitos dos exemplos a seguir descendem da 

experiência de séculos de metodologia de interação. A maioria das boas escolas de hoje 

não difere muito da academia de Platão, de quase 2500 anos atrás. Um professor que 

está emocionalmente envolvido com seus alunos e com o ensino de desenho transmite 

eficientemente. 
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CAPÍTULO 5  

 
A COMPREENSÃO DO ENSINO DA FIGURA HUMANA 
 
A forma de expressão do desenho é criada pelo ato de desenhar. O desenho 

da figura é uma forma de compreender a si mesmo, materializada pelo gesto 

mecânico de um material gravador sobre uma superfície, e pelas técnicas 

necessárias para melhor se expressar. Desenhar é criar identidade, para si, e para 

os outros que verão seu desenho. 

 

5.1 Metodologia de aula 

Conjunto de métodos e técnicas aplicadas para um determinado fim, a 

maneira utilizada para atingir o objetivo. Nesse caso, o desenho figurativo humano; 

Em um plano de aula, a metodologia deve estar embasada em uma intenção ampla 

do professor, quanto às questões filosóficas, psicológicas e culturais e restrita - 

quanto à aprendizagem dos conteúdos em si (técnicas). 

Por esta razão, é preciso que o professor ou a professora se prepare quanto 

às questões interdisciplinares, e estudos culturais aplicados. 

O objetivo ao elaborar um momento de aula completamente expositiva, com o 

predomínio da fala do professor e de sua atuação desenhando junto aos alunos, é 

ajudar no desenvolvimento de artistas com sólida compreensão técnica e cultural, 

sem perder a intenção de formar pessoas autônomas, críticas e reflexivas sobre 

seus objetos de criação. 

Uma aula completamente expositiva, sem a participação dos alunos não vai 

favorecer a autonomia, assim como a simples observação de modelos desenhados 

com estruturas tende a levar à dependência no pensar e agir, tanto quanto a 

insegurança ao próprio trabalho. 

Por esta razão, deve-se levar em conta no fazer educativo e ambiente da aula 

estas questões, para garantir o alcance do objetivo desejado. 
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Três etapas de uma estratégia de aula: 

1. Motivação, ou provocação ou elemento de gênese: trata-se do elemento 

utilizado para provocar a aprendizagem de determinado conteúdo. Pode ser uma 

cena de um filme, uma foto, uma imagem digital ou impressa, por exemplo. 

2. Análise e sistematização do conteúdo: o momento da aula em si, que pode 

ter: Diálogo sobre o sentido, a definição sobre o desenhar, o utilitarismo do tema, a 

partir da prévia experiência dos alunos, mostrar linhas de modelo de desenho. 

Apresentação dos conceitos e objetivos da disciplina no quadro. Atividade de classe: 

observação e desenho de modelos impressos, modelos vivos, modelos fotografados. 

Atividade de casa: Pesquisar modelos de desenho em diversos contextos para 

associar à memória visual. 

3. Avaliação da aprendizagem: Observação das respostas do grupo; 

perguntas orais a respeito da aula.  

Deixe a criatividade tomar conta de você e estude bastante, converse com 

colegas da área, troque ideias. Assim você terá cada vez mais suporte para dar 

aulas cada vez melhores. Pode-se elaborar a estratégia de diversas maneiras: 

 
• Problematize, mas tenha segurança suficiente para aceitar as próprias 
limitações e expandi-las.. Defina as fundamentações metodológicas que irão 
direcionar a sua prática educativa. Faça anotações e, se necessário, pesquise 
artigos e textos de revistas, sites e livros. 
 
• Dê espaço aos alunos para posicionar-se. É assim que será exercitado o 
respeito a si mesmo e ao outro, considerando as diferenças como fontes de 
riqueza e não de segregação. 
 
• Quando lidamos com a formação da consciência devemos estar preparados 
para a catarse que pode ocorrer, no momento dos diálogos. Isto é muito 
positivo! É falando de si mesmo que juntos, professor e alunos vão se 
identificando e se reconstruindo, relacionando o conhecimento com a própria 
vida. 
 
• É muito mais fácil para o professor dar uma aula expositiva, aplicar um 
exercício e uma leitura sem maiores discussões, mas a experiência empírica 
mostra que esse não é o melhor caminho. Os alunos já não aceitam mais este 
tipo de aula. Todo o ambiente é importante, e os estudantes podem avaliar o 
professor e a aula. 
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5.1.2 O desenho cópia 

O livro Desenhando com o lado direito do cérebro (2003) de Betty Edwards, 

baseou-se nas leituras das teorias de psicobiologia de Roger W. Sperry a respeito 

das funções dos hemisférios cerebrais humanos, um lado verbal, analítico e 

sequencial e outro, visual, perceptivo e simultâneo, tornando-se famoso e sendo 

utilizado em diversas escolas. É importante ressaltar que algumas pesquisas atuais 

sobre o cérebro contestam essa teoria e afirmam que o cérebro não funciona como 

um mapa, mas um todo que se organiza.  

Mais tarde, Betty Edwards lançaria edição revista e ampliada em que dizia 

perceber certas mudanças em sua maneira de conceber o ensino e respondia a 

certas críticas acerca de seu texto. No prefácio dessa nova edição, Edwards admitiu 

que seu método não contemplasse o desenho em seu caráter maior de expressão 

artística, mas que serviria como treinamento da percepção para um desenho 

realista, de observação, realizado a lápis e papel. 

Betty Edwards tem uma visão que em muitos pontos insinua uma ideia de 

separação entre pensar e sentir. Sem compreender os processos envolvidos no 

desenho expressivo, o método se configura por meio de um conceito pobre de 

técnica, em que apenas um aspecto técnico – a cópia – é estimulado e pouco se 

avança para um entendimento mais pleno do desenho como manifestação estética. 

Existe um entendimento de que, em arte, a visão da técnica fora da expressão se 

assemelha à ideia da gramática fora da poesia.  

Na compreensão construtivista de Jean Piaget (1990), o conhecimento não 

pode ser compreendido somente no sujeito-organismo (inatismo) e tampouco no 

objeto-meio (ambientalismo), mas decorre das ações constantes entre os dois. A 

compreensão sistêmica das coisas que é comum na ciência contemporânea – da 

física moderna à genética – nos ajuda agora a compreender o corpo como algo 

indissociável de sua história pessoal e arcaica, e também pode nos servir para uma 

resignificação da palavra técnica. 
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5.1.3 O desenho e o espaço 

Se considerarmos, como mencionado por Gardner (1994), que a inteligência é 

um potencial natural para ser ativado por diferentes meios ou fatores culturais, a fim 

de desenvolver, é necessário o professor para trabalhar algumas noções básicas, 

antes do desenho da figura humana. 

A primeira é a percepção visual, dada a necessidade de saber como 

manipular a forma do objeto a entender na sua complexidade, seguido pela noção 

espacial, porque o resultado será representações de formas tridimensionais em 

superfícies bidimensionais, um processo que envolve inclusive a capacidade de 

concepção de outros ângulos de visão, com os quais gira-se o objeto mentalmente, 

e a percepção de volume para a orientação de luz e sombra, quando necessário. Só 

então começará a construir imagens mentais que compõem a linguagem imagética. 

O próprio Gardner (1994) afirma que manipular a forma do objeto a partir da 

observação também significa movimentação através do espaço. Assim, para 

aproveitar isso como parte da metodologia do ensino de desenho em geral, o aluno 

trabalha também a capacidade de lidar com objetos compostos ou mais complexos, 

como o corpo humano. Mas é necessário entender que este aspecto não é tão 

simples.  

Através da compreensão das formas simples, o aluno começa a construir a 

linguagem essencial do desenho que diz respeito à síntese de disposição estrutural 

e reprodução de formas bidimensionais. Este é um conhecimento que, ao longo dos 

anos, o levará a desenvolver propostas mais complexas. Para isso, o uso de 

objetos, como cubos e cilindros é a maneira mais fácil de criar o tridimensional 

graças a modelos mentais com limites claros, os vértices bem definidos e bordas, 

bem como sendo comumente utilizado por aqueles com facilidade de lidar com os 

aspectos lógico-matemáticos da percepção do objeto. 

O segundo capítulo do livro de Wucius Wong (1977), “Princípios do Desenho 

Bidimensional”, é dividido em três partes. A primeira começa com uma definição 

abrangente: “Em sentido amplo, tudo o que é visível tem forma. Forma é tudo o que 

pode ser visto”. Wong alinha uma série de desenhos figurativos, folhas, insetos e 

legumes, por exemplo, aplicando texturas lineares, que mudam suas aparências. Na 

segunda parte, mostra a ideia de que é possível uma variação a mais. Experiências 

com desenho digital em diferentes programas de computador, que não o usado por 
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Wong, confirmaram as diretivas recomendadas pelo autor, e também os resultados 

obtidos. 

 A “Introdução Geral” termina sugerindo a possibilidade de imagens 

tridimensionais, que podem ser criadas com uma simples fileira de planos ou uma 

simples moldura linear, que causa essa ilusão visual. 

Wong (1994) mostra como é possível desenhar uma forma que pode ser 

figurativa a partir de figuras geométricas geradas pelo computador. Na publicação, 

trabalhando com figuras poligonais, emprega todos os comandos do programa de 

desenho, tais como repetição, gradação para criar tais figuras.  

As formas esféricas e ovais, apesar de ser mais apropriadas para o desenho 

orgânico, são difíceis para o aluno que ainda não desenvolveu seus modelos 

mentais, ou seja, pode-se ensinar o aluno a desenhar a partir de qualquer objeto, 

orgânico, complexo ou não. Com formas de um cubo ou retangular, como um tijolo, 

todos entenderão as formas; por exemplo, muitos não conseguem imaginar uma 

bandeira que se desloca ao ar livre ou um líquido caindo em um vidro. 

Pode-se afirmar que a facilidade de lidar com os objetos, como um cubo ou 

um retângulo, no espaço é o resultado de imagens mentais com base em 

referências horizontais, verticais e diagonais; por exemplo, se um caçador observar 

a área onde está, observará horizontes lineares, como o riacho ou um deserto como 

um plano com linhas horizontais, as florestas de linhas verticais, montanhas com 

linhas diagonais, etc. Nesse sentido, o papel do professor é proporcionar a transição 

de modelos mentais simples aos modelos mentais mais complexos, de modo que a 

compreensão da estrutura do corpo humano passe a ser uma combinação de 

formas simples orientadas em conjunto no espaço, devido à complexidade da 

(re)apresentação de seus volumes e peças articuladas. Para fazer isso, você pode 

construir as imagens mentais como desenho linear. 

O escorço, sua melhor definição, seria o que corresponde à redução de uma 

figura tridimensional, de observação ou construção mental à representação 

bidimensional de suas distorções. Inicialmente pode-se usar modelos geométricos 

sob as regras da perspectiva. A distorção do escorço é um fenômeno observado 

desde os tempos antigos e é útil como objeto de ensino na sala de aula, para a 

melhor compreensão da proporção. Apresenta-se através da figura humana em 

perspectiva, mas sem seguir as projeções exatas lineares ou geométricas de um 
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ponto de referência ou linha horizontal, como se a visão fosse mostrada com 

sobreposição de relevos. Também pode ser mostrada sob a ótica de um raciocínio 

lógico matemático, o mesmo que se aplica ao desenho geométrico e ao uso das 

estruturas de perspectiva. 

Ao usar esta técnica como ponto de partida para o ensino da figura humana, 

permite ao aluno assimilar as diferentes formas de compreensão do objeto, uma 

construção mais lógica do corpo e desenvolver as inteligências envolvidas no 

processo. 

Além disso, a percepção pode ser desenvolvida a partir da observação do 

próprio corpo, ou o corpo do outro (modelo vivo ou modelo de fotografia), bem como 

a partir de estudos conceituais que envolvem a leitura de imagens de grandes 

artistas clássicos, e outros contemporâneos. 

Nesse processo, há a necessidade do professor analisar as respostas a 

esses estímulos nos trabalhos de desenho, bem como possibilitar o 

desenvolvimento da percepção de noções lógicas sobre o tamanho e a estrutura do 

corpo. Esta etapa permite inserir no processo elementos como motivação, 

concentração e análise crítica, assim como a valorização de aspectos da arte e 

estética. 

 É oportuno ressaltar que todos estes aspectos estimulam a criatividade e 

fazem com que os alunos não se limitem a reproduzir, mas (re)criar a partir de suas 

próprias concepções de arte, tendo sempre em mente que, para esse efeito, a 

linguagem do desenho, assim como composição e técnica também é fundamental. 

 

5.1.4 O desenho-pensamento 

Um corpo pode ser considerado uma máquina como um todo, suas estruturas 

físicas, desde o olho, as estruturas nervosas do braço, a postura e posição ao 

desenhar, suas memórias e coordenações musculares. O método pessoal de 

aprendizado não modifica o elemento principal do aprendizado do desenho: a ação 

do corpo sobre a superfície e o desenvolvimento da expressão gráfica desse corpo. 

As novas composições surgem como um resultado do repertório e do processo de 

pensamento do desenhista. 
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A memorização de um modelo, ainda que não seja uma imposição ou algo a 

se decorar, reflete uma nova maneira de entender como o corpo se ajusta aos 

instrumentos e se expressa no espaço-tempo, embasada em uma observação 

empírica de que o corpo do desenhista se constrói em seus desenhos.  

Mas o que isso importa na ação do desenhista? O artista se vê no desenho 

do corpo que cria? Os outros compreenderão essa identidade figurativa em tais 

desenhos? 

Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty (2006, p. 201) analisa o 

corpo usando-se do exemplo do instrumentista, não como algo que residiria no 

pensamento ou no corpo objetivo, mas como um “mediador de um mundo”.  

O autor avalia que, ao se sentar em um órgão novo, um organista se adapta 

àquele corpo por algo mais do que usualmente se chamaria de memória, mas uma 

união entre seu corpo e a música, estendendo “valores afetivos” e descobrindo 

“fontes emocionais” em um processo de criação de um “espaço expressivo” (2006, 

p. 202). 

Merleau-Ponty (2006, p. 193) não entende a motricidade como uma “serva da 

consciência”; afirma que um movimento somente será aprendido pela compreensão 

do corpo, e por sua incorporação ao seu “mundo”. O filósofo entende que “o corpo 

tem seu mundo e que os objetos ou o espaço podem estar presentes ao nosso 

conhecimento sem estar presentes ao nosso corpo” . 

Referindo-se a modelos mentais, destaca-se o conceito de memória e 

inteligência aliado a uma compreensão entre corpo, objeto e linguagem. Em 

oposição à ideia de memória como lembrança de alguma atividade previamente 

realizada pelo desenhista, que, segundo Fayga Ostrower (2009, p.19), não pode ser 

compreendida como algo factual, mas como “memória de vida vivida”. 

Nesse sentido, Burne Hogarth (1995, p. 45) apresenta sua metodologia de 

representar o corpo humano como um todo a partir de formas massivas modeladas, 

conceituando que ao mostrar as principais formas corporais em forma de massas, 

concebe-as de acordo com suas diferenças como objetos sólidos no espaço. Isso 

significa que a possibilidade de definir como a figura de maneira tridimensional e não 

simplesmente como silhueta linear plana. 
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O autor afirma que desenhar o corpo a partir de formas massivas modeladas 

permite ao artista manipular a figura humana criativamente, parte a parte, fazendo 

mudanças de acordo com sua vontade, sem copiar ou usar referências visuais de 

qualquer tipo, assim como um escultor pode modelar com argila, alterando as ações 

e projeções de formas separadamente. O escultor pode revisar e modificar as 

formas de seu modelo como quiser, e o mais importante, pode escolher introduzir 

inovações radicais na forma. 

 

5.1.5 Uma metodologia e aprendizado de desenho  

Este trabalho tem como objetivo abordar o desenho da figura humana nas 

suas diversas vertentes. Desde os princípios da anatomia, proporções de corpo e 

cabeça até os mais complexos movimentos e posturas. A expressividade e a ampla 

variedade dos traços humanos, assim como a caricatura e a distorção, mantêm a 

característica humana. 

Para ser bem sucedido no desenho da figura humana, é necessária bastante 

atenção nas proporções entre as suas partes. Foi considerando estas questões que 

esta pesquisa foi elaborada obedecendo a determinadas etapas de representação. 

Através de explicações e exemplos descritos aqui, com uma percepção nova, levará 

a resultados satisfatórios. 

Análise dos princípios estéticos e técnicos da linguagem de desenho da figura 

humana através de registro de artistas de vários períodos para compreender a 

evolução dessa expressão. 

Análise de autores que falam sobre o processo de criação do desenho e 

teoria de linguagens criativas. 

O processo todo dividido em seis etapas: 

 

Primeira etapa: 

Levantamento material através da interpretação dos modelos mentais de 

forma analítica e prática nos quais busco compreender a evolução do aprendizado 
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no meu método de ensino e reconhecer no exercício de percepção a herança 

figurativa histórica. 

 

Segunda etapa: 

Explicar teoricamente como alinhar os processos de compreensão mental 

com os processos de técnica de desenho e seu aprendizado. 

Compreender e analisar os processos mentais, a relação entre percepção, 

memória e corpo com o desenho e como o ensino desses evolui; como associar este 

processo a modelos mentais e inteligências múltiplas. 

 

Terceira etapa: 

Análise comentada de diferentes modelos estéticos de desenho e modelos de 

relação e proporção; como esses processos surgiram, se modificaram e se 

complementam ao longo do período histórico, através de conceitos adquiridos por 

filósofos e artistas; como esses artistas desenvolveram seus modelos por métodos 

próprios e por elementos baseados em sua concepção do belo e da proporção ideal. 

A relação com o humanismo na construção desse modelo iconográfico. Demonstrar 

a convergência desses padrões em seis grandes modelos que são apresentados 

atualmente, coexistindo e se completando, levando a etapas de linguagem figurativa 

que se aproximam da forma de expressão artística. 

Registro dos exercícios e modelos praticados por artistas contemporâneos 

com a intenção de mostrar processos do desenho e de ensino de um artista sob 

uma perspectiva histórica. 

 

Quarta etapa: 

Registro de modelos de ensino do desenho que buscam atualizar e conectar 

o desenho a um processo didático e uma estética contemporânea, atualizados a 

partir dos modelos de ensino de Burne Hogarth, que representaria a síntese dos 
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modelos clássicos, dos modelos geométricos, e configura a ponte com o modelo de 

desenho contemporâneo da figura humana. Mostrar que o uso de recursos 

puramente "didáticos" apresentando métodos de desenho da figura somente a partir 

de suas proporções clássicas, não resulta para o estudante em um processo 

criativo, já que não o leva à compreensão do processo mental de construção de um 

"ser iconográfico" que será representado posteriormente de forma bidimensional. 

 

Quinta etapa: 

Análise qualitativa e comparativa de aspectos negativos da excessiva 

mecanização e repetição do modelo-cópia, a evolução da percepção como elemento 

de criação mental e suas associações com elementos de lógica matemática 

espacial, e suas aplicações em softwares de modelagem de figuras 3D. A facilidade 

em compreender e ensinar estes conceitos e como a convergência dessas linhas 

filosóficas e científicas pode levar a um método de ensino de desenho aprimorado. 

Desenvolvimento de aulas de modelos de desenho anexos da internet, e a 

possibilidade dos livros digitais, lousas digitais e interatividade . 

 

Sexta etapa: 

Design Didático e IPAD: um novo olhar 

O desenho pode ser explorado de forma mais ampla, no contexto das novas 

ferramentas online não há necessidade de mídia impressa na lógica da transmissão 

e no desenvolvimento dos modelos de desenho. O ambiente online de 

aprendizagem permite ao professor e aos estudantes a comunicação personalizada, 

operativa e colaborativa em rede. Os conteúdos e situações de aprendizagem 

dispostos na sala de aula online não devem ser simplesmente assistidos, senão 

operados individual e coletivamente, porque são expressões da codificação digital 

que oferece imersão, operatividade e interatividade aos indivíduos e aos grupos . 

	  Entretanto, nesse aspecto há que se destacar a necessidade de presença do 

professor nesse processo em sala de aula, mesmo na utilização dos apps20, porque 

                                                
20 Aplicativos móveis, normalmente instalados em dispositivos móveis por meio da internet. 
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faz a mediação, transforma a informação em conhecimento. Novas formas de 

publicações livros digitais21, como E-books, ou Ipad, poderíamos imergir no modelo 

de ensino digital , sem limitar a presença no mesmo espaço, podendo agir em uma 

sala de aula “virtual”.  

Durante a aula, é possível, enquanto apresenta o conteúdo programado, 

navegar na internet com os estudantes. Pode ainda criar ou utilizar jogos e 

atividades interativas, contando com a participação dos alunos, que vão até a 

lousa22 e escrevem nela por meio de um teclado virtual  – como aqueles de páginas 

de banco na internet - ou por meio de uma caneta especial ou com o dedo, já que a 

lousa lê ambas as formas.  

 

 

 

 

 

                                                

21 Livros digitais, também chamados de e-books, são arquivos que abrem em plataformas digitais como 
computadores, smart-phones, tablets e e-readers. Com a chegada dos tablets e e-readers, cresceu muito o 
interesse pelos livros digitais. Há dois formatos mais comuns, o PDF e o EPUB. Ambos podem ser lidos offline a 
partir de programas específicos. 

22 A lousa digital é como uma tela imensa de um computador, porém mais inteligente, pois é sensível ao toque. 
Desta forma, tudo o que se pensar em termos de recursos de um computador, de multimídia, simulação de 
imagens e navegação na internet é possível com ela. Ou seja, funciona como um computador, mas com uma tela 
melhor e maior. O professor pode preparar apresentações em programas comuns de computador, como Power 
Point, por exemplo, e complementar com links de sites.  
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Estudo digital a partir de obra de Michelangelo Buonarotti. Autoria: Alexandre Jubran. 
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Desenho feito em Ipad usando o aplicativo SKETHBOOK Pro. http://www.youtube.com/watch?v=9yuMtV49d1Y 

 

Em lugar de ter lições-padrão “unidirecionais” ou em apostilas eletrônicas, o 

desenho digital poderá contar com apps como o	   Sketchbook Pro (app especifico 

para fazer esboços). Lidar com ambientes online compostos de interfaces, de 

conteúdos e de proposições de atividades e de avaliação da aprendizagem. Em 

lugar de transmitir informações, o desenho didático interativo e o uso combinado de 

lousas eletrônicas deverá oferecer aos docentes e discentes uma maior relação da 

percepção com modelos mentais, um modo expressamente dinâmico, presente na 

mensagem que se abre ao aluno com a chance de responder ao sistema de diálogo 

e de se expressar melhor nesse novo ambiente.  
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Considerações finais 

O desenho é a arte de representar visualmente objetos ou figuras através de 

traços e formas. O desenho é esboço de qualquer arte por mais simples que seja. 

As ciências utilizam o desenho como um passo primeiro na idealização do objeto 

para depois materializá-lo na industrialização. O desenho artístico ou técnico 

representa as indagações do ser humano influenciado pelo espaço sociocultural. 

Antes das imagens fotográficas, cinematográficas e televisivas, o desenho era 

praticado pelos artistas na representação fiel da natureza e da figura humana.  

O desenho na infância é diferente ao apresentar características ligadas ao 

desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança. Ela se expressa por meio do 

desenho para a compreensão daquilo que a circunda. Como arte mais primitiva do 

ser humano, o desenho não se perde no percorrer dos séculos e, a cada instante, 

fortalece-se em efeitos computadorizáveis comungados à linguagem verbalizada.  

Vivemos, atualmente, em sociedade icônica, e a arte de desenhar multiplica-

se em desenhos técnico-industriais, artísticos, humorísticos e satíricos, gráficos, 

figurativos dentre outros. Não se pode esquecer de que a linguagem escrita é visual, 

e os signos escritos hoje são tão abstratos como foram no passado (há mais de 

quatro milênios antes de Cristo) desenhos que representavam a cultura do homem.  

O processo de iconização só foi possível graças ao processo 
tecnológico dos veículos de comunicação experimentado desde o 
início deste século com o cinema, a televisão e, especialmente, com 
as novas técnicas de impressão jornalística (ALMEIDA JR., 1989, p 
9) . 

 

Ao pensar o processo de ensino a partir dessa visão, o professor está levando 

em consideração o aspecto cognitivo do estudante e mais a formulação do seu 

pensamento em relação com o desenho da figura humana, cuja construção parte da 

percepção, da estruturação de uma linguagem iconográfica, da memorização de 

estruturas e de formas em um espaço, indo muito além do simples treino mecânico 

de traços de formas bidimensionais orgânicas;  

Simões (2003, p. 41) afirma que  
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a imagem é um modo de expressão; é um código visual. Estudar a 

imagem é adentrar pelo mundo dos signos, em geral, e dos ícones, 

em especial. A era do computador anuncia e predetermina a 

crescente comunicabilidade do signo icônico. E a história das 

imagens parece coincidir com a história da humanidade. 

Assim, há a construção da forma, a compreensão do conceito de uma figura 

humana criada como um objeto humano, a noção de soma que posteriormente pode 

ser reproduzida, não importando se desenho no papel ou com imagens geradas por 

computador.  

As partes e o todo são percebidos por diferentes processos mentais. 
A capacidade para ver um todo é inata, mas a capacidade para ver 
partes tem de ser desenvolvida através da atividade do cérebro e da 
vista (KELLOG, 1969, p. 5). 

 

Como comentou Mário de, poeta, romancista, crítico de arte e fundador do 

Modernismo brasileiro, “o verdadeiro limite do desenho não implica de forma alguma 

o limite do papel, nem mesmo pressupondo margens” (ANDRADE, 1965, p. 25). 

Portanto, a forma a ser apreendida existe antes no campo mental, para depois ser 

reproduzida para além desse “espaço mental” no campo bidimensional.  

O significante do signo icônico situa-se no plano da expressão e é 
de natureza material (linhas, pontos, contornos, cores, etc.), 
enquanto o significado ou a pluralidade de significados possíveis 
(polissemia) situam-se no plano lógico do conteúdo, sendo de 
natureza conceitual e cultural (ALMEIDA JR., 1989, p 95). 

 

A interação modelo de desenho e memória visual pode ir além da combinação 

da informação gramatical com o desenho, levando à provocação para que a 

aprendizagem converta-se numa metodologia eficiente e contemporânea sem 

distanciá-lo do conteúdo programático . 

Como foi dito, o desenho demanda uma percepção especial. Desenhar não 

depende de compreensão de escalas, não é copiar figuras, grafitar formas, não é 

uma questão de medidas. A visão-representação de um objeto vai revelar a 

compreensão parcial desse mesmo objeto. “(...) desenhar não quer dizer 

simplesmente reproduzir contornos; o desenho não consiste meramente no traço: é 

também a expressão, a forma interior, o plano, o modelado” (INGRES, 1869, p 1). 
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Considero que ao pensar no processo de ensino da figura humana desta 

forma, o professor deixa de ser enciclopedista que prioriza somente a reprodução de 

uma forma, e passa a ser o mediador no alcance do potencial imagético-cognitivo 

por parte do estudante, o que também se caracterizaria como uma contribuição para 

a mudança na história da educação, não apenas no Brasil, mas também em várias 

partes do mundo.  

Assim, o ato de aprender não é linear, ele é adicionado ao ato de ensinar, 

sempre considerando a complexidade e multiplicidade de competências e 

habilidades envolvidas no processo, sem ignorar a flexibilidade e a fluidez inerente à 

natureza do desenho que acompanha mudanças de velocidade no processo mental 

de uma integração dos sentidos, do pensamento e da percepção.  

Para todos os efeitos, um estudo mais aprofundado da figura humana deve 

ser feito a partir de um modelo vivo. Portanto, os modelos apresentados nessa 

dissertação são baseadas em processos estabelecidos historicamente; por esse 

motivo, servem como estudo da elasticidade dos códigos, uma conquista que 

ajudará a compreender e analisar melhor a estrutura contemporânea do corpo 

humano. 

Estando plenamente inserido na visão contemporânea, das identidades 

móveis, a morte das verdades sagradas, únicas, permitindo usar qualquer modelo 

com suas identidades múltiplas, móveis, cambiantes. Do figurativo ao subjetivo no 

mesmo simulacro, resquício do modelo moderno reinterpretado à luz do 

contemporâneo. 
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