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Introdução 

Em se tratando do elo entre a geometria e a visualização, muitas pesquisas2, em 
particular na área de educação matemática, têm depositado seus esforços. Com o intuito 
de buscar o desenvolvimento visual do aluno, bem como a aprendizagem da geometria, 
essas pesquisas concentram-se em atividades em torno da leitura e do desenho de 
figuras, sejam elas planas ou espaciais. A título de exemplo se dá a atividade (Fig. 01) 
seguinte: 

Para além de toda a discussão sobre o ensino e a aprendizagem que esta 
atividade pode suscitar o que proponho destacar aqui é o uso de um modo de representar 
as imagens, modo este que é dado, e escrito, em perspectiva. E, ainda, o uso de um 
modo de olhar estas mesmas imagens que, por sua vez, também é em perspectiva. 
Portanto, um modo de representar e de olhar que se faz essencial para o domínio e o 
manejo das figuras e, consequentemente, da atividade. 

Desta forma  é que, redimensionando as tão perseguidas questões sobre o como 
aprender e ensinar a ver figuras geométricas, propus a Tese de Doutorado intitulada 
Olhar, Saber, Representar: ensaios sobre a representação em perspectiva, defendida 
em dezembro de 2003, que indagou sobre nossas verdades já estabelecidas, ou seja, 
sobre como é, de onde emergiu e como, enfim, se constituiu nossa maneira de 
representar e de olhar as figuras.  

O texto apresentado aqui não tem a intenção de entrar do domínio teórico da 
Tese, mas na sua feitura. Isso quer dizer, então, que se pretende entrar nos seus 
bastidores e trazer à cena elementos como a temática que se refletiu, as questões que se 
perseguiu, o método da investigação, o arranjo final. 
 

                                                           
1 Este texto é uma síntese da Tese de Doutorado intitulada Olhar, Saber, Representar: ensaios sobre a 
representação em perspectiva, defendida pela autora em dezembro de 2003 no Programa de Pós-
Graduação em Educação, linha Ensino de Ciência, da Universidade Federal de Santa Catarina. 
2 Por exemplo, Mesquita (1989), Rommevaux (1997), Flores-Bolda (1997), Passos (2000). 
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Fig. 01- Atividade pertence à Rommevaux (1997) 

 
 
Olhar, saber, representar 
 Questionar sobre de onde vem nossas verdades, por exemplo, sobre o modo de 
representar e de olhar as imagens tridimensionais e, em qual feixe de problemas este 
modo de representação se debateu e se instituiu como uma prática verdadeira na sua 
essência, significa pisar nos domínios filosófico, epistemológico, histórico que tratam 
do olhar, do saber e do representar. Significa portanto pensar numa forma de olhar 
tornada habitus3, para a qual fomos, e somos, educados, e cuja técnica da perspectiva 
funciona como a técnica para representar e para olhar as imagens. 
  

                                                           
3 No sentido de um conhecimento adquirido, ou seja, de formas de pensar e de olhar que passam a ser 
praticadas como já sendo característico de uma cultura. 
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Portanto, a Tese proposta passa pela idéia de que uma imagem é a representação 
de um modo de olhar. A exemplo tomemos as seguinte imagens: 
 

 
Fig. 02 - A perspectiva de Watteau, 1712-1715  

 
Trata-se de uma imagem (Fig. 02) que impõe um olhar objetivo, um ponto único 

de visão. Um olhar que se organiza num espaço que é presentemente homogêneo, 
harmônico, geométrico, racional. A imagem está ali para representar algo que é exterior 
ao olho. Daí o uso de técnicas de representação, no caso a técnica da perspectiva, para 
possibilitar a transcrição daquilo que é visto no real. 
 

 
Fig. 03:  O homem invisível de Salvador Dali, 1929 

 
A imagem (Fig. 03) abre o olhar para dentro e fora do eu mesmo, portanto um 

olhar que se fixa, e que flutua, naquilo que é dado no inconsciente, naquilo que é 
produzido pelas idéias, pelos pensamentos. Neste caso a imagem passa a constituir ela 
mesma a realidade; uma realidade não mais externa ao sujeito, mas interna a ele. Logo, 
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a imagem não tem o intuito de representar algo real, verdadeiro e externo, mas de 
comunicar os conteúdos profundos do inconsciente.  
 

 
Fig. 04: La Maestà de Cimabue, 1280 

 
O olhar penetra a imagem (Fig. 04) para acatar os mandamentos de um mundo 

que é regido por leis de Deus. Se o homem é servo de Deus e o mundo comandado pelas 
entidades divinas seu olhar é um olhar, primordialmente, passivo. Olha-se um espaço 
que é simbólico, portanto sem terceira dimensão. 
 Enfim, cada imagem, cada representação, é produzida, desenhada, a partir de 
uma experiência visual que, por sua vez, é a resposta às questões colocadas por uma 
sociedade, uma época. Daí a configuração da proposição a ser defendida: nosso modo 
de olhar formou-se numa convenção representacional que corresponde à epistéme da 
modernidade. 
 Isto levou, portanto, a compreensão do como a técnica da perspectiva moderna, 
que deu base prática à específicas concepções de espaço e representação, foi instaurada 
no Renascimento italiano, no campo das artes, depois praticada, aplicada e 
desmembrada em domínios diversos, imbricada aos aspectos filosóficos e, ou 
epistemológicos.  
 Ora, perseguir tal objetivo significa pensar numa educação de um modo de olhar 
e de representar imagens, modo este que é ainda hoje predominante em nosso ensino. 
Compreender, enfim, como é nosso modo de olhar e de representar as imagens pode 
ajudar a entender as dificuldades visuais que encontram os alunos, a elaborar atividades 
para a aprendizagem da geometria, na relação que tem o professor com o saber em 
questão. 
 
 
A investigação 
 Ao invés de perseguir os habituais questionamentos ligados à didática da 
matemática, às ciências cognitivas ou à epistemologia, a propósito do como ensinar e 
aprender a desenhar e a ver figuras tridimensionais, ou do como os alunos podem 
aprender a ver as representações planas de figuras tridimensionais, ou ainda sobre a 
continuidade ou as rupturas da origem e do desenvolvimento da técnica da perspectiva, 
a Tese centrou-se no questionamento do como a técnica da perspectiva linear, ou seja, 
como a perspectiva central, geométrica, moderna, foi inventada, definida, modificada, 
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reelaborada e diversificada, desmembrando-se em outras técnicas, tais como a 
perspectiva paralela, cavaleira. 
 Para tanto, concentrou-se na história da perspectiva, no cruzamento entre 
técnica, arte e cultura moderna do olhar. Ou seja, centrou-se nas problemáticas da 
própria formação da modernidade que se constituíram nas questões colocadas pelos 
contemporâneos junto às emergências políticas, econômicas e sociais do Renascimento. 
Significa então que se refletiu sobre a técnica da perspectiva em sua forma de 
problematizações com a cultura na qual está inserida. Fato este que se faz importante 
por proporcionar subsídios para a percepção da relação com o saber enquanto produção 
histórica, desnaturalizando verdades estabelecidas. 
 O lugar da investigação se deu na Europa ocidental quando da instauração da 
Representação enquanto regime de saber. No Renascimento, a descoberta e a conquista 
da realidade exigiu que a imagem representada garantisse a imitação do real; na 
emergência do indivíduo e de sua subjetividade, imiscuída à formação da sociedade de 
classe, a representação ganha força em si mesma, valendo ela pelo real; na sociedade 
disciplinar, correspondente ao controle do indivíduo no espaço, acrescenta-se a técnica 
da perspectiva as possibilidades da visão totalizante da imagem e do espaço. 
 O material de análise deu-se no campo das artes, da arquitetura e da engenharia, 
sendo o foco de análise a técnica da perspectiva associada às formas de ver, de pensar e 
de se relacionar com o mundo físico, social e consigo mesmo. 
 Portanto, a teoria da perspectiva funcionou como um diagrama sugestivo, uma 
hipótese de trabalho para ajudar a pensar sobre o saber, o olhar e o representar imagens 
tridimensionais. 
 
 
A estrutura 
 A Tese está organizada em torno de quatro capítulos na forma de ensaios sobre a 
teoria da perspectiva. Em cada capítulo, ou seja, em cada ensaio a teoria da perspectiva 
é experimentada e realizada a partir de uma das problemáticas da modernidade. Isso 
permitiu construí-los e, também lê-los, de forma independente já que cada capítulo tem 
a sua própria questão. No entanto, no seu conjunto encontra-se a resposta para a questão 
central que permeou todo o trabalho. 
 
Uma janela para o mundo  

Ensaio que trata da problemática da infinitude do mundo. A imagem (Fig.05) a 
seguir dá o exemplo de um espaço que se abre e se estende ao infinito em oposição a 
parede opaca do espaço medieval. Nela vê-se as linhas de fuga que ‘correm’ para o 
ponto de fuga; ponto que tem a função de organizar, harmonizar, controlar todo o 
espaço. 
 De fato, “A descoberta do ponto de fuga, enquanto ‘imagem dos pontos 
infinitamente distantes de todas as ortogonais’, constitui, num determinado sentido, o 
símbolo concreto da descoberta do próprio infinito.” (Panofsky, 1993, p.54). Mas, para 
além da descoberta e da representação deste ponto de fuga nas artes plásticas e, 
portanto, de um espaço infinito, há que se pensar que o próprio infinito foi objeto de 
uma problematização intensa no campo das artes, da filosofia, da matemática, da física, 
e da astronomia, ou seja do próprio modo de olhar o universo. Daí a invenção de 
máquinas para bem olhar, a instauração de técnicas que representem este espaço 
infinito, o elogio a um modo de pensar que é racional, objetivo, diretivo. 
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Fig.05 -  Perspectiva arquitetônica 

 
Tudo faz, então, emergir uma nova forma de olhar que é, ao mesmo tempo, o 

modo de olhar e o modo de representar o espaço e os objetos no espaço. Segundo Bosi 
(1990), “O olhar da Renascença chama-se perspectiva.” (p.74). Portanto, um olhar que 
se põe ao infinito é um olhar em perspectiva que representa o espaço em perspectiva. 
 Tratados de perspectiva são escritos, publicados, praticados. Um primeiro deles, 
o tratado de 1435 de Leon Battista Alberti, teoriza um sistema de representação em 
perspectiva central. Com este sistema tem-se “... a designação de um ponto de vista 
absolutamente fixo, aquele às vezes do pintor e do espectador; a obrigatoriedade da 
visão monocular; a homogeneização do espaço representacional; a coincidência 
projetiva do ponto de vista e do ponto de fuga,...” (Havalange, 1998, p.249). 
 Significa, por fim, que a perspectiva por projeção, metáfora da janela aberta para 
o mundo, quadro transparente, manifesta um novo modo de olhar e de representar. Um 
olhar que se dá por um sujeito racional e centrado, “o olho da mente” para Descartes, 
que representa um mundo real e exterior. 
 
Cidades habitáveis: espaços experimentados, espaços representados 

Ensaio que trata da problemática do domínio da natureza com a emergência do 
homem ativo, que cria o conceito de espaço enquanto resultado das experiências, das 
maneiras de olhar. A imagem a seguir (Fig. 06), mostra a representação, e portanto a 
nova noção de espaço que é “... inteiramente matemática e ideal...” (Damisch, 1993, 
p.12). 

 

 
Fig. 06 - A cidade ideal 

 
Então, o homem, no Renascimento, cria novas formas de projetar os espaços 

para os novos usos urbanos que se instauram com as novas funções urbanas, donde o 
próprio espaço cartográfico faz aí a sua aparição enquanto representação geográfica. A 
geometrização das imagens das cidades assegura a ordem, o limite e a fronteira da 
cidade ideal.  

Há que se refletir, portanto, que o Renascimento significou novas formas de ser 
e de pensar. O homem não é mais subordinado nem ao determinismo da natureza, nem 
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às leis de Deus, mas à sua própria razão. Isso significa que ele passou a ser livre. Então, 
para este novo homem que emerge é preciso um novo mundo construído de cidade 
habitáveis, ou seja, com uma boa resolução que perpassa critérios tais como harmonia, 
beleza, conforto e equilíbrio. Tudo para garantir um lugar propício, ideal, para alcançar 
a liberdade e autonomia. Neste caso, a técnica da perspectiva central garante essa 
representação, organização e idealização dos espaços de viver. Técnica e olho 
entrelaçando-se e fabricando um novo modo de conceber e de olhar o espaço. 
 
 
O mundo como teatro 
 Ensaio que trata da problemática da representação que cria a idéia de que, em 
virtude do humanismo, da subjetividade e do aparecimento do indivíduo, o homem 
precisou representar-se num espaço próprio. Trata, portanto, da ordem do saber regido 
pela Representação.  

A imagem (Fig. 07) a seguir é o exemplo da “... representação da representação 
clássica e a definição do espaço que ela abre.” (Foucault, 1992, p.31). Ela mostra o 
pintor, Velásquez, austero, pensativo, reflexivo, portanto um sujeito dotado de razão; a 
riqueza de uma sociedade que se representa com todos os seus aparatos distintivos; a 
pintura de cavalete; a imagem especular denotada pelo espelho; a época das Luzes; a 
técnica que possibilita a representação. Um mundo que passa a ser encenado, como num 
teatro. 

 

 
Fig. 07- As meninas de Vélasquez, 1656 

 
 

 Pode-se então estabelecer os elementos que compõem este sistema de 
representação: a noção de que há um mundo real, visível; um sujeito que é portador de 
uma razão, portanto, que produz conhecimento; a técnica que possibilita a representação 
das coisas. Daí a técnica da perspectiva central que funciona como o aparato técnico 
permitindo a reprodução fiel do real a tal ponto que se possa confundir imagem real 
com a imagem representada (Chartier, 1990). 
 Portanto, para este sistema de representação há sempre a idéia de uma dualidade 
no mundo: o real e o aparente. É dentro dessa ordem da razão que o saber clássico se 
deu e que está na base do nosso pensamento e do nosso modo de olhar e interagir com 
as coisas. 
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A visão do todo: o ponto de vista da perspectiva paralela 
 Ensaio que trata da problemática da instauração da sociedade disciplinar 
(Foucault, 1989) enquanto sociedade que controla, vigia, organiza. Cria-se assim a 
possibilidade de controles sociais com novos usos do espaço, homogêneo, visível, 
integrado, totalizado, panóptico. Novas estratégias de representação, entre elas as 
perspectivas paralelas e, particularmente, a perspectiva cavaleira fazem aí sua aparição e 
sua prática. A imagem a seguir (Fig. 08) denota tanto representação como a execução de 
espaços mais visíveis, esquadrinhados, controlados. 
 

 
Fig. 08- Perspectiva cavaleira do castelo de Écouen  

de Androuet Du Cerceau, 1576 
 
 
 A técnica da perspectiva central desmembrando-se em outras formas de 
representação que possibilite o domínio da imagem, os cálculos exatos de dimensões e 
volumes. Em particular, a perspectiva cavaleira encontrando seu lugar como modo de 
representação no meio técnico de reprodução de imagens. 
 Do meio artístico, a perspectiva  passa a ser estudada por matemáticos, 
geômetras, ganhando força em sua teorização e sua geometrização. Daí a geometria 
descritiva de Gaspar Monge e a geometria projetiva de Girard Desargues. 
 Enfim, a imagem se instrumentaliza. Olhar uma imagem é preciso de antemão 
abstrai-la, transitar entre o plano e o espaço, conhecer os códigos de convenção, 
dominar saberes geométricos. 
 
Conclusão 
 Este texto procurou sintetizar uma Tese que tinha o intento de refletir sobre 
nosso modo de olhar e de representar as imagens tridimensionais. Portanto, um trabalho 
que lidou com um problema tanto histórico como epistemológico e filosófico, imerso 
numa análise de discurso nas artes, enquanto produtora, disseminadora, de uma técnica 
de representação, a técnica da perspectiva central, bem como uma análise de um 
discurso estético. 

Se há numa imagem uma certa convenção representacional, há também, um 
modo de pensar e de olhar que corresponde ao pensamento, ao regime de visibilidade de 
uma época, de uma sociedade. Logo, saber os códigos de representação que regem a 
técnica da perspectiva, bem como saber como esta técnica se instaurou, se desmembrou, 
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e se constituiu no modo verdadeiro de representação de imagens tridimensionais, 
significa saber olhar e representar dentro de um regime de Representação. 
 Voltar, portanto, ao Renascimento permitiu compreender e restaurar nossos 
modos de saber, de representar e também de olhar. Um olhar que está colonizado para 
construir um mundo racional, perspectivo. E a perspectiva é a técnica que educa nosso 
olhar numa direção perspectivada, racionalizada, geometrizada. 
 Como se viu, a Tese é organizada em forma de ensaios o que denota um método 
de pesquisa que rompe com a forma linearizada, mecanizada, tanto de conceber como 
de produzir conhecimentos. Além disso, os próprios questionamentos são deslocados do 
âmbito do aluno para se colocar no âmbito do saber propriamente dito. Neste sentido, é 
o professor que o trabalho tem o objetivo de atingir, uma vez que se acredita na 
formação, na produção, da relação do professor com os saberes que ele ensina. Logo 
pensar na visualização no ensino de matemática significa pensar no nosso modo de 
olhar e de representar as imagens tridimensionais. Daí a reflexão da história da 
perspectiva, junto ao professores, naquilo que diz respeito aos laços que unem olhar, 
arte e técnica. 
 Enfim, não espere encontrar no arranjo desta Tese respostas claras e objetivas, 
ou mesmo justificativas para a visualização no ensino de matemática. Mas, a idéia de se 
compreender a construção de um olhar instaurado há séculos atrás e que se faz, ainda 
hoje, como o efeito e o suporte para olhar e para representar figuras. O que mostra, 
então, uma outra direção para nossas questões na educação matemática. Ou seja, a 
deflagração, e até mesmo o desraizamento, de nossas verdades estabelecidas, 
incrustadas, incorporadas no sistema educacional. 
 
Palavras-Chave: visualização, história da perspectiva, representação.  
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