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Resumo 

 
O artigo busca, numa abordagem multidisciplinar, expor a necessidade do homem 
em se comunicar por meio da linguagem gráfica, procurando um entendimento e 
uma forma de expressão necessária ao seu desenvolvimento em sociedade.  Tal 
necessidade é gerada a partir do crescente aprimoramento tecnológico e dos mais 
diversos meios de comunicação utilizados.  No enfoque da representação técnica 
como atributo gerador de produtos e serviços, demonstrou-se que é claramente 
necessária a compreensão desse conhecimento como somador ao desenvolvimento 
do futuro profissional da área tecnológica. 
 

Palavras-chave: Tecnologia, Representação, Linguagem Gráfica, Educação Visual. 

 



Abstract 

In a multidisciplinary approach, the article seeks to expose the human being needs to 
communicate through graphic language, searching an understanding and a   
necessary expression way for his social development.  This need is created from the 
increasing technologic improvement and from the several communication medias 
used nowadays.  In the field of technical representation as a quality products and 
services generator, it has been proved that this knowledge comprehension as an 
additional for the technological field professional future development is clearly 
necessary. 
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Introdução 

 

O ato de representar data desde a pré-história.  A necessidade de comunicação 

levou o homem a procurar meios simbólicos para expressar suas idéias, tentando 

comunicar-se, primeiramente, por meio da fala e, mais tarde, da escrita, com 

representações do mundo real iniciadas a partir de desenhos figurativos, 

constituindo, assim, uma linguagem.  Com o passar do tempo, tais figuras gráficas 

vão se tornando cada vez mais esquemáticas, numa tentativa de simplificar e facilitar 

o processo comunicativo.  Sob esse modo reduzido, tais grafismos criam uma forma 

de comunicação generalizada, conhecida como alfabeto. 

Para o homem querer representar suas idéias, busca vivenciar sensações externas 

ligadas e ele, chegando a articular experiências visuais de maneira consciente e 

organizada dentro dos limites tecnológicos e de conhecimento de cada sociedade. 

Assim, toda representação por desenhos funciona como meio de comunicação – de 

linguagem elaborada –, cujo estudo é necessário para quem pretende ler e escrever 

corretamente.  A linguagem visual torna-se a base para a representação, mediada 

pelo desenho como representação gráfica. 

Essa necessidade de expressão através de métodos práticos para a compreensão 

do desenho gráfico foi bastante estudada e sistematizada por nomes como 

Leonardo da Vinci e Gaspar Monge, que trabalharam e promoveram metodologias e 

sistemas representativos até hoje utilizados, como a perspectiva por Leonardo e a 

Geometria Descritiva por Monge.  Hoje, tais conhecimentos estão particularmente 

ligados à área técnica e ao desenvolvimento industrial e tecnológico, denotando que 

o homem ainda trabalha em busca das suas necessidades materiais e espirituais 

através desse meio de expressão. 



Tecnologia e Representação Gráfica 

 

Um dos principais objetivos no desenvolvimento tecnológico é a comunicação e 

execução de idéias.  Tais objetivos operacionais demonstram que a capacidade de 

representação gráfica está associada a sistemas e produtos industriais, elaborados 

dentro das normas do desenho técnico. 

Segundo VEIGA (2004), 

“O processo material da vida moderna está relacionado com o 

desenvolvimento dos setores industriais, cuja atividade está intimamente 

ligada ao desenho técnico”. 

Nota-se o importante papel desse sistema de representação nos mais diversos 

setores da atividade humana, influindo de modo assinalável no progresso científico e 

industrial. 

Para FASCIONE et al. (2001), 

 “O sistema visual, básico e perceptível a todos os seres humanos existe, 

mas é complexo.  Urge que profissionais das mais diversas áreas, em 

especial os das empresas de base tecnológica, mais globalizadas do que as 

demais, busquem incansavelmente o conhecimento necessário à construção 

de mensagens visuais claras e universais.  O alargamento dos mercados, 

atingindo as mais diversas línguas e culturas, exige um alfabetismo visual 

que propicie esse entendimento”. 

A inter-relação Tecnologia e Representação Gráfica é feita por meio da interação 

multidisciplinar com as atividades geradoras do produto ou idéia.  Nisso incluem-se 

pesquisas de criação artística, marketing, conhecimento de estética, sociologia etc 

Assim, forma-se o processo analítico para o desenvolvimento de uma idéia vendável 

e inovadora.  



Considerando que Tecnologia é um conjunto organizado de todos os conhecimentos 

científicos, empíricos ou intuitivos, empregados na produção e comercialização de 

bens e serviços, observa-se que a Expressão Gráfica, por ser uma forma de 

expressão universal, assistida por normas técnicas nacionais e internacionais, 

trabalha em conjunto com ela, como suporte para comunicação entre a idéia e a sua 

concretização, e instrumento de interação dos diversos conteúdos exigidos. 

 

 A necessidade de Educação Visual 

 

Observando a teoria sobre desenho, WONG (2001) diz que: 

 “(...) o desenho é um processo de criação visual que tem propósito. 

Diversamente da pintura e da escultura, que constituem a realização das 

visões pessoais dos artistas, o desenho preenche necessidades práticas. 

Um trabalho de desenho gráfico deve ser colocado diante do olhar do 

publico e transmitir uma mensagem predeterminada”. 

A criatividade individual caminha junto nesse processo, e, associada ao 

conhecimento técnico científico, traz uma série de fatores enriquecedores no 

momento da execução de um projeto ou produto. 

Entre as diversas atividades que se utilizam da Expressão Gráfica como suporte 

para comunicação de seus trabalhos, estão, atualmente, a engenharia, o desenho 

industrial e o webdesign, além de outros cursos técnicos ligados à tecnologia da  

informação e a softwares específicos para determinadas áreas. 

A contribuição nesse sentido tornou-se um fator de forte contextualização. O advento 

da gráfica digital, tornou possível construir, reproduzir e transmitir mensagens visuais 

com considerável ganho de tempo e de produtividade, além de possibilitar o 

surgimento de vários ramos de comunicação em massa. 



A educação visual gerada pela Expressão Gráfica dentro de padrões técnicos, 

princípios artísticos e operacionais, demonstra a necessidade do pensar e do fazer 

num contexto multidisciplinar direcionado a um fim específico. 

A habilidade de se transmitir uma boa idéia não se dá apenas na habilidade com os 

softwares, mas na associação de conhecimentos acumulados. 

Segundo a ABEG (Associação Brasileira de Expressão Gráfica), Rui Barbosa, no 

final do século XIX, já detectava o conhecimento dessa ciência como estratégico 

para o desenvolvimento do país. O documento gerado no XV Simpósio Internacional 

de Geometria e Desenho Técnico, Carta de São Paulo (2001), detecta a 

necessidade de defesa para inserção adequada aos diversos níveis e modalidades 

de ensino.  A carta afirma que: 

 “(...) no momento atual, verifica-se mudanças que realçam, principalmente, 

os aspectos ligados aos sistemas de informação, que são elementos 

fundamentais na geração de vantagem competitiva neste novo século.  

Neste caso, a concepção e a representação de projetos e produtos e de 

processos de produção (de bens ou de serviços) e o intercâmbio e 

compartilhamento deste entre os diversos centros, mesmo que 

geograficamente distantes, dependem, além dos conhecimentos 

tecnológicos intrínsecos aos sistemas de informação, o sólido domínio dos 

sistemas de representação, de codificação e de normatização gráfica, sem 

os quais torna-se bastante complexa a transformação e o compartilhamento 

de dados e de idéias capazes de transformar em novos produtos e novos 

processos verdadeiramente competitivos”. 

 

 

 

 

 



Estudo de Caso 

 

Em pesquisa feita no Curso Técnico de Computação Gráfica e Webdesign da 

UNIBRATEC Recife-PE, procurou-se verificar a necessidade e o aprendizado dos 

alunos nas disciplinas de Representação Técnica ministradas durante o segundo 

período do curso. 

Pioneiro no estado, o curso tem como objetivo a formação de profissionais capazes 

de atuar em diversos ramos da computação gráfica, gerando produtos e serviços 

com bastante diversidade e considerável procura no mercado de trabalho atual. 

Dentre as atribuições do profissional de computação gráfica, estão a elaboração de 

peças publicitárias em impressos, a produção de comerciais de rádio e tv, a 

construção de websites, além do desenvolvimento de atividades de assessoramento 

em CAD e animação gráfica. 

Observa-se que o objetivo comum nas diversas atividades é produzir uma 

mensagem comunicativa, por meio da linguagem visual fornecida pela gráfica digital. 

De acordo com a grade curricular, 76% das disciplinas distribuídas nos três 

semestres do curso trabalham com a abordagem da representação gráfica, sendo 

algumas mais específicas, gerando uma interação entre as demais. 

O questionário aplicado conta com quatro questões, por meio das quais procurou-se 

verificar a relevância e a importância de saber representar para o futuro profissional 

dessa área e a contribuição da abordagem na disciplina para cada um (gráfico 01). 

A questão 01, sobre a importância de saber representar graficamente para o curso, 

teve como resultado um percentual de 95,24% de respostas positivas e apenas 

4,76% de respostas negativas. 
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RESULTADOS 

Sobre a utilização do software específico trabalhado para a assimilação de normas e 

técnicas de desenho (AutoCAD), 84,71% responderam que facilita o 

desenvolvimento das capacidades exigidas nas atividades propostas e apenas 

14,29% demonstraram-se insatisfeitos. 

O conteúdo abordado na disciplina gerou uma terceira pergunta, em cujas respostas 

94,24% dos entrevistados concordaram que foi apresentado de forma correta e 

4,76% manifestaram insuficiente concordância com a necessidade de saber 

representar corretamente. 

Ao final, para avaliação total da abordagem, 76,19% dos entrevistados se auto-

avaliaram capazes de fazer uma leitura de representação a partir dos conteúdos e 

normas trabalhadas em sala de aula, sendo que 23,81% ainda demonstraram um 

grau de deficiência sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 

 

 

 

 

 



Conclusão 

 

Associar tecnologia e desenvolvimento é trabalhar conhecimento e criatividade, com 

a finalidade de produzir novos produtos e serviços direcionados para consumidores 

cada vez mais exigentes e diversificados. 

Nesse contexto, percebe-se que a educação ainda é o meio mais eficaz para a 

viabilização do conhecimento que leve à qualificação profissional, sendo que a 

educação visual deve sempre procurar formas de abordar a compreensão, a 

descrição e a interação com o espaço em que se vive. 

Na atualidade, a habilidade gráfica contribui para a representação do mundo, 

facilitando a comunicação interativa e idealizada desde os mais remotos tempos. 

Desenvolver no estudante a capacidade de compreensão, criação e produção, é 

garantir que a expressão gráfica continue sendo uma linguagem que supera os 

desafios e tendências emergentes, dotando-a de significativo potencial de impacto 

didático para um desenvolvimento futuro. 
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