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Resumo 
 

Os caminhos para os estudos das imagens no campo da História da Ciência 

abordam aspectos de registro de informação, divulgação do conhecimento e suas 

relações com os meios gráficos de impressão. Neste trabalho esses três 

caminhos são trilhados para o estudo de imagens constantes dos livros didáticos 

de física, impressos durante o século XIX e o início do XX. 

Iniciaremos este trabalho apresentando um estudo relacionado às técnicas de 

impressão e o modo como foram organizadas e diagramadas as imagens nas 

páginas dos livros. Também apresentaremos como algumas modificações sofridas 

pelas imagens estavam relacionadas com o pensamento científico daquele 

período. Por fim, buscaremos analisar como a utilização de alguns signos 

gráficos, resultante do acúmulo de informações, pode contribuir na divulgação do 

conhecimento. 

Desta forma buscamos demonstrar que a análise dos recursos técnicos 

disponíveis, da visão de ciência em um determinado período e da linguagem 

visual utilizada pode oferecer diversas informações para os estudos das imagens 

pela História da Ciência. 

Palavras Chaves: estudos de imagem, linguagem visual, impressão gráfica, 
história da ciência  
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Abstract 

  

Recent studies focusing on images in History of Science consider aspects of 

existing information, dissemination of knowledge and their relations with the media 

print graphics. In this work these three paths are tracked to the study of images in 

the textbooks of physics, printed during the nineteenth and early twentieth 

centuries. 

This work begins by presenting a study considering the printing process and how 

images were organized and diagrammed on the pages of books. It also analyses 

some modifications in the relations between images and scientific views of that 

period. Finally, it present how the use of some graphic signs, can contribute to the 

dissemination of knowledge throught accumulation of information. 

Thus we seek to demonstrate that the analysis of available technical resources, 

the vision of science in a given period as well as the visual language used can 

provide various information to study images in History of Science.  

Key words: imaging studies, visual language, print graphics, history of science,  
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Introdução 
 

Analisando publicações que tratam de imagens no campo da História da Ciência 

podemos constatar que estas podem ser estudadas tanto pelo seu aspecto de 

registro de informação, quanto pela divulgação do conhecimento e também pela 

sua relação com os meios gráficos de impressão1

Entretanto, poucos são os estudos que se dedicam a analisar as imagens 

presentes em textos relacionados à expressão e divulgação de conhecimentos 

sobre a natureza e as artes, considerando, ao mesmo tempo, a técnica artística 

de produção das imagens e as concepções que se pretende representar. Tal 

abordagem encontra-se desenvolvida na obra Imagens de magia e de ciência: 

entre o simbolismo e os diagramas da razão, na qual é levado em consideração o 

papel das imagens na expressão e divulgação de conhecimentos sobre a matéria 

e suas transformações, bem como a produção da matriz e o sistema de 

impressão no século XVI. 

. 

Seguindo esse mesmo caminho, nossa dissertação de mestrado A imagem 

impressa e a ciência: Ilustrações em livros didáticos de física (séc XIX e XX), 

abordou o estudo das imagens publicadas nos livros didáticos de ciências 

impressos entre o final do século XIX e o começo do século XX, analisando 

alguns fatores que levaram os editores a escolher a xilogravura de topo, 

especialmente na produção de imagens impressas incluídas em textos voltados 

ao ensino de ciências, em detrimento de outras técnicas disponíveis para 

produção de matrizes tipográficas. 

                                                 
1 M. H. R. Beltran, Imagens de magia e de ciência, p. 13. 
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Já, no decorrer daquela pesquisa pôde-se notar que numa mesma publicação - 

em alguns casos na mesma página – encontram-se imagens com características 

visuais bem diferentes, como pode ser observado nos exemplos a seguir. 

 

Imagens com traços diferentes em páginas do livro.2

 

 

 

Imagem fotográfica aplicada.3

                                                 
2 A. P. Dias, Curso elementar de Physica, pp. 364 e 365 
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Esta variação de linguagens visuais pode estar relacionada com a técnica e com 

os tipos de matrizes utilizadas na impressão. No entanto, esta variação não se 

aplica em todos os casos. 

De fato, a semelhança entre as matrizes xilográficas e as matrizes obtidas 

através de outras técnicas, permitia que algumas imagens migrando para outras 

obras ficassem em harmonia com o restante das imagens do livro. Entretanto, 

algumas imagens se destacavam não pelo fato de terem sido produzidas por 

gravadores diferentes, com estilos diferentes, mas pelo fato de trazerem 

informações resultantes da combinação do conhecimento cientifico e dos 

elementos dos desenhos figurativos, geométricos e técnicos. 

Com isto percebemos que, da mesma forma que uma página de um livro, 

através de diferentes imagens, pode trazer informações importantes a respeito 

da obra onde estas estão inseridas, o mesmo pode acontecer nos estudos de 

algumas imagens utilizadas nestes livros.  

 Este potencial das imagens foi observado desde o inicio dos nossos estudos, 

onde pudemos comprovar as alterações e modificações ocorridas em algumas 

imagens. Tais modificações foram desde a inserção de símbolos e de signos 

gráficos, até a esquematização das imagens, deixando-as aparentemente mais 

simplificadas. 

  

                                                                                                                                                    
3 A. P. Dias, Curso elementar de Physica, pp. 415 
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Assim, apresentaremos no Capitulo 1, o estudo relacionados às técnicas de 

impressão e o modo de aplicação das imagens nos livros e como estes fatores 

influenciam as imagens. Destacaremos inicialmente, através da analise de 

alguns casos, a importância do papel do autor e do editor na publicação de uma 

obra, bem como a migração das imagens como resultado desta relação. Esta 

abordagem se faz necessária por trazer informações que mostra a importância 

da diagramação das páginas de um livro, pois o posicionamento das matrizes 

tipográficas e a relação da técnica de impressão com a montagem do livro 

podem influenciar diretamente a características visuais de uma imagem. 

Na seqüência apresentaremos as características das matrizes tipográficas e 

como a técnica de xilogravura de topo possibilitava a representação de uma 

imagem que podia ir desde uma simples linha geométrica até a superfície 

metálica e polida de uma pilha.  

No Capitulo 2, também será mostrado como algumas imagens ou parte do 

conteúdo destas imagens foram sendo simplificadas e a sua relação com o 

pensamento científico da época. 

Para finalizar será mostrado como a aparente simplificação de determinadas 

imagens facilitou a representação mais simbólica e esquematizada de alguns 

objetos e equipamentos, ora pela possibilidade ou limitações dos recursos 

técnicos disponíveis, ora como estratégia de uma composição visual.  

Desta forma buscaremos entender como a utilização de alguns signos gráficos, 

resultantes do acúmulo de informações, pode contribuir na divulgação do 

conhecimento científico nos livros didáticos de física publicados durante o século 

XIX e início do século XX. 



 14 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Livros didáticos de física 



 15 

  
Capítulo 1 – Livros didáticos de física 

 

Durante muito tempo o programa de ensino do Colégio Pedro II foi utilizado como 

modelo para o ensino secundário em todo o país4

 

. Entre 1850 a 1931 este 

programa foi modificado 15 vezes. Mesmo com tantas modificações nota-se que, 

para a disciplina de física, o livro de um autor era sempre citado como referência 

bibliográfica. Este autor era Adolphe Ganot. 

Adolphe Ganot (1804-1887), um professor particular de física e 

matemática em Paris, foi o autor de duas pesquisas que tiveram 

uma enorme difusão na Europa durante a segunda metade do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX. O Traité 

élémentaire de Physique Expérimentale et Appliquée foi publicado 

em 1851 e traduzido para onze idiomas durante a segunda 

metade do século.5

 

 

Além do Traité élémentaire de Physique Expérimentale et Appliquée, que mais 

tarde passaria a ser chamado Traité élémentaire de Physique expérimentale et 

appliquée et de Météorologie, Ganot publicou outro livro, o Cours de Physique - 

Purement Expérimentale. Nestes dois livros, independentemente da edição, na 

página de rosto temos, além das informações básicas como: o nome do autor, a 

edição, data de publicação e editora, um destaque para a quantidade de imagens 

que os livros possuem. 

 

As edições mais recentes sempre apresentavam uma quantidade maior de 

imagens. Comparando a 17ª edição do Traité élémentaire de Physique 
                                                 
4 Romanelli, História da Educação no Brasil, 135. 
5 Vide: http://www.iuh.au.dk 
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expérimentale et appliquée et de Météorologie com a 13ª edição, constatamos 

que das 713 “belles gravures” o livro passou a apresentar 831, uma diferença de 

118 imagens (um aumento de 16.5%). No entanto a quantidade de páginas não 

aumentou na mesma proporção: de 948 páginas que compunham a 13ª edição, 

passou a contar, na 17ª edição, com 973 páginas (um aumento de 2,6%). 

As duas edições analisadas foram publicadas pela mesma editora, seguindo a 

mesma diagramação. Isto indica que a diferença de páginas está relacionada 

diretamente com o aumento ou retirada de informações. Não verificamos linha por 

linha do texto das duas edições, mas com base no índice e nas aplicações e 

posições das imagens, podemos concluir que se trata da mesma obra com 

pequenas mudanças no conteúdo. 

 

 

Página 1 do livro Traité élémentaire de Physique expérimentale et appliquée et de Météorologie.  
A imagem à esquerda pertence a 13ª edição, publicada em 1868. A imagem à direita, pertence a 17ª edição, 

publicada em 1876. Os destaques em amarelo indicam algumas diferenças encontradas no conteúdo das duas 
páginas. 
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Uma pequena análise em outras páginas nos revela outra informação. 

           

Página 6 do livro Traité Èlémentaire de Physique expérimentale et appliquée et de Météorologie.  
A imagem à esquerda pertence a 13ª edição, publicada em 1868. A imagem à direita, pertence a 17ª edição, 

publicada em 1876. 
 
 

Aproximando a visualização dos dois exemplos, podemos perceber que na edição 

mais recente, a de 1876, um conteúdo novo foi inserido. Entretanto este conteúdo 

se difere do restante das páginas. Percebemos claramente que o tamanho das 

letras do bloco de texto que foi inserido é diferente. A fonte tipográfica utilizada é 

a mesma, mas o corpo é menor. 
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Destaque da página 6 do livro Traité élémentaire de Physique expérimentale et appliquée et de Météorologie, 17ª 
ed., 1876. 

 

 

Sendo o corpo do texto menor poderíamos questionar se este conteúdo é menos 

importante que o restante do conteúdo do capítulo. Mas existem pelo menos dois 

fatos que comprovam que o conteúdo é tão importante quanto os outros. Primeiro 

é que o parágrafo começa com a numeração – número 14 – respeitando a lógica 

utilizada na diagramação deste capítulo que vai até o número 23. O segundo fato 

é o que faz o conteúdo se destacar entre os outros, mesmo tendo o corpo do 

texto menor. O conteúdo do parágrafo de número 14 começa no final da página 6 

e termina no final da página 7, apresentando, além de texto, imagens. 
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Imagem da página 7 do livro Traité élémentaire de Physique expérimentale et appliquée et de Météorologie, 17ª ed., 

1876. 
 
 
As duas edições analisadas deste livro de Ganot apresentam o mesmo índice: 

Livre premier – Matière, Forces et mouvement 
Livre II – Pesanteur, attraction universelle, forces moléculaires6

Livre III – Des liquides 
 

Livre IV – Des gaz 
Livre V – Acoustique 
Livre VI – Chaleur 
Livre VII – Lumière 
Livre VIII – Magnétisme 
Livre IX – Électricité statique 
Livre X – Électricité Dynamique 
 

 

                                                 
6 Na edição de 1868, no “Livre II”, temos “Pesanteur et attraction moléculaire” 
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Encontramos um livro de física composto por 1447 páginas com o título Traité 

élémentaire de Physique, publicado pela Librairie Hachette et Cie em 1887, data 

da morte de Ganot.  Entretanto, na lombada do livro temos: A. Ganot – Traité de 

Physique. Na página de rosto também está informado que a obra possui 1116 

imagens e que se trata da “Vingtiéme Édition”. Muitas imagens encontradas neste 

livro são de edições antigas dos livros de Ganot, mas, como informado na própria 

obra, trata-se de uma edição inteiramente reformulada e redigida por Georges 

Maneuvrier. 

 

No ano de 1894 era publicado o livro de Ganot, Traité élémentaire de Physique. 

Esta edição, além de ter sido publicado por outra editora francesa, o frontispício 

indica que se trata da 21ª edição, inteiramente reformulada e redigida por 

Georges Maneuvrier. Das 1116 passou-se a ter 1025 “belles gravures”. 

 

 

Frontispícios dos livros: Ganot, Cours de Physique, 1859, e  Ganot &Maneuvrier, Traité 
élémentaire de Physique, 1894. 
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Numa edição publicada em 1905 – “Vingt-troisiéme Édition” – o nome de 

Maneuvrier aparece junto com Ganot indicando que os dois são os autores do 

livro, entretanto, na lombada aparece apenas o nome de Ganot. 

 

Tudo indica que o nome Ganot oferecia maior prestígio a obra. Num livro 

impresso na Espanha em 1934 – “Decimaoctava Edicion Española” – temos na 

capa do livro, assim como na lombada: Ganot – Tratado de Física. Por esta 

informação deduzimos que se trata de uma obra escrita por Ganot, mas ao 

abrirmos o livro, no frontispício lemos que é uma obra escrita por D. Eugenio 

Guallart, mas “Corregida y considerablemente aumentada por D. Pedro Roa 

Saez”, ou seja, temos aqui mais um outro Ganot. Vale destacar que algumas 

imagens encontradas neste livro são realmente dos livros de Ganot, mas diferente 

das publicações de Maneuvrier – as imagens são de qualidade inferior. 

 

        

À esquerda, imagem impressa em 1894 (Ganot & Maneuvrier, Traité élémentaire de 
physique, p. 907). À direita, imagem impressa em 1934 (Guallart, Tratado de fisica 

experimental y razonada, p. 826). 
 



 22 

 

 

Frontispício do livro Ganot – Tratado de Fisica, edição de 1834, redigida por D. Eugenio 
Guallart. 

 
 

Em 1920, o professor de física da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

da Universidade de São Paulo, Antônio de Pádua Dias, publicou o livro Curso 

Elementar de Physica. Diferente de muitos livros publicados no começo do século 

XX, o Professor Pádua Dias fez questão de informar as referências bibliográficas 

utilizadas no seu trabalho. 

 
Na elaboração deste trabalho, consultámos as seguintes obras: 
 
A. Ganot. Traité Élémentaire de Physique – Paris. 
Ganot – Maneuvrier. Traité de Physique – Paris. 
M. Chassagny. Cours Élémentaire de Physique – Paris. 
M. Chassagny & F. Carré. Physique – Paris. 
Robert A. Millikan, and Henry G. Gale. A First Course in Physics. 
New-York. 
Alfred P. Gage. The Principles of Physics. Revised by A. W. 
Goodspeed. New-York. 
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Frederick R. Gorton. A High School Course in Physics. New-York. 
C. H. Henderson, and J. F. Woodhull. Elements of Physics. New-
York. 
A.Wilmer Duff. A Text-Book of Physics. Philadelphia. 
E. Rosenberg. Electricité Industrielle. Traduit de l’allemand par A. 
Maudit. Paris. 
T. O’Conor Sloane. Electricians’ Handy Book. New-York. 
A.Goulliart. Cours d’Electricité Industrielle. Paris. 
C. Sternstein. Die Elektrizität im Dienste des Menschen. 
Magdburg.7

 
 

 

Outro ponto interessante no trabalho do Professor Pádua Dias são as 

informações das imagens: 

 

A maior parte das figuras explicativas do texto foram 
extrahidas das obras supramencionadas e de catalogos das 
seguintes casas fornecedoras de aparelhos scientificos para o 
ensino: 
 
Les Fils d’Emile Deyrolle. 46. Rue du Bac – Paris. 
E. Adnet. 26. Rue Vauquelin – Paris. 
E. Stock & Cie. 16. Rue des Fossés S. Jacques – Paris. 
W. M. Gaeriner & Co. 5345. Lake Park Avenue – Chicago. 
Radiguet & Massiot. 15. Boulevard des Filles du Calvaire – Paris. 
Dr. Oskar Schneider. Leipzig. Allemanha.8

 
 

 

Ganot é o primeiro a ser citado numa lista de referência que não segue uma 

ordem alfabética. Há exemplos também de textos que foram utilizados como 

referência, mas as imagens foram substituídas. Em alguns casos entende-se qual 

foi a intenção do autor em substituir a imagem, em outros, não. 

 

Até a metade do século XX encontramos muitos outros livros que utilizaram pelo 

menos algumas imagens dos livros de Ganot. Muitas das imagens foram 

utilizadas para representar equipamentos, experiências ou mesmo como 

                                                 
7 Dias, Curso elementar de physica, 450. 
8 Ibid. 
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informações históricas, como a representação da primeira pilha, por exemplo. 

Ocorre que, num determinado momento, assim como acontece no livro do 

Professor Pádua Dias, as várias fontes utilizadas pelo autor é expressa 

visivelmente pela variação das imagens que possuem linguagens visuais 

diferentes. 

 

 

 

Seqüencia de paginas do livro Curso Elementar de Physica de Antonio de Pádua Dias, com 
exemplos de imagens com estilo de linguagem visual diferentes. 

 
 

Mesmo que o Professor Pádua Dias não indicasse as fontes que ele utilizou, ao 

folhear seu livro, poderíamos constatar pelas imagens, que foram utilizadas várias 

fontes diferentes. Vale ressaltar que a análise completa de uma obra não se limita 

apenas no estudo de suas imagens já que o texto pode oferecer muitas outras 

informações referentes ao autor e da própria obra em si, além de que, as imagens 

podem ser utilizadas num contexto bem diferente da sua aplicação original. No 

entanto, da mesma forma que uma página ou até mesmo um parágrafo de texto 

pode oferecer “camadas” de leituras, uma imagem pode conter muitas 

informações importantes para um historiador da ciência. 
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As imagens são importantes para um livro didático. Numa pesquisa em História 

da Ciência, a qualidade da impressão de uma imagem ou de um conjunto de 

imagens pode oferecer muitas informações, como veremos no Capítulo 2. 

 

 

Não se pode negar o importante papel das ilustrações nos livros 

de química que, em alguns casos, chega a ser imprescindível. 

Assim, por exemplo, na descrição de processos de laboratório, 

mesmo que o leitor seja um químico experiente, aspectos tais 

como os detalhes da aparelhagem utilizada são melhor 

compreendidos quanto o texto é acompanhado de ilustrações. 

Nos livros didáticos, a utilização de ilustrações mostra-se ainda 

mais necessária para que, no mínimo, o estudante se familiarize 

com os diferentes equipamentos de laboratório e possa seguir os 

passos indicados no procedimento a ser realizado. 9

 

 

Selecionado alguns livros didáticos de física contemporâneos à Ganot pudemos 

comprovar que existem basicamente três modelos: os livros que possuem 

imagens junto ao texto; os livros que possuem todas imagens juntas no final da 

obra ou do capítulo; e os livros sem imagens. 

 

Nos livros em que as imagens estão posicionadas junto ao texto encontramos 

alguns modelos de aplicações. No livro Cours de Physique de Verdet, publicado 

em 1868, temos alguns exemplos. 

                                                 
9 Beltran, Imagens de magia e de ciência, 13 
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À esquerda temos um exemplo onde uma imagem que possui a largura aproximada do 
bloco de texto. À direita temos uma imagem que também esta centralizada, entretanto suas 

dimensões são menores que a largura da coluna de texto. 
 
 

.           
 

À esquerda temos uma imagem que foi posicionada na lateral da página. À direita temos 
uma imagem muito parecida, entretanto, foi posicionada junto à outra imagem entre os 
parágrafos do texto. Neste último caso, apesar de termos duas imagens, não podemos 

afirmar com total precisão que se trata de duas matrizes diferentes. 
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Exemplo de caso onde duas imagens foram posicionadas. Como se trata de duas imagens 
com características visuais diferentes podemos considerar que se trata de duas matrizes 

diferentes. 
 

Encontramos também exemplos onde as imagens estão distribuídas entre o texto, 

como podemos perceber no exemplo abaixo. 

              
Exemplos de casos onde as imagens estão distribuídas entre o texto. 
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Há imagens que ultrapassam os limites das margens. 

 

  

                        

 

A forma de diagramar as imagens não depende necessariamente da obra em si 

ou do autor. Encontramos obras do mesmo autor onde houve uma preocupação 

diferente na diagramação. Assim, enquanto numa obra as imagens estavam 
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distribuídas entre o texto e a página, noutra as imagens predominavam no canto 

esquerdo da página, independente se se tratava de uma página impar ou par.  

Vale lembrar que, na produção de livros, não se imprime página por página, mas 

cadernos, onde serão impressas várias páginas ao mesmo tempo, numa 

disposição que, depois de dobrada a folha, as páginas se posicionam de maneira 

correta. 

 

 

Representação de um tipo de dobra de cadernos. Baer, Produção Gráfica, p. 30. 

 

Como nesse período o sistema de impressão utilizado para a produção dos livros 

era a tipografia, sistema de impressão onde a área que será impressa está em 

relevo, as matrizes xilográficas facilitavam a impressão do texto com a imagem ao 

mesmo tempo. No entanto, temos mais duas formas de técnicas para a produção 

de gravuras: a calcogravura e a litogravura. Esta duas técnicas também podem 

direcionar não apenas a maneira como as imagens aparecerão nos livros, mas 

também a linguagem visual das imagens. 

 

Encontramos livros de física onde as imagens aparecem apenas no final, em 

folhas que são maiores que as páginas do livro. Esta diferença no formato leva-

nos a levantar duas questões: todas as imagens foram impressas no final do livro 

porque as imagens não cabiam nas páginas (em alguns casos os blocos de textos 
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dos livros estão numa dimensão pequena), ou porque simplesmente se trata de 

um outro tipo de impressão utilizado? Vale destacar que nestas pranchas, em 

alguns casos, há indicação de dois nomes. Normalmente dois nomes são 

apresentados naqueles casos onde houve alguém que desenhou e alguém que 

gravou as imagens. Entretanto, a respeito das pranchas, encontramos um caso 

onde, ao invés de citar os nomes das pessoas que executaram as imagens, indica 

o nome de um local que não é o mesmo da editora. Este último caso, outra 

informação chama atenção: aparece uma palavra abreviada (Lith.) que indica que 

são pranchas litográficas.  

 

Exemplo de prancha com imagens do livro Cours élémentaire de Physique, 1839. 
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Detalhe ampliado da prancha do livro Cours élémentaire de Physique, 1839. 

 

Não foi encontrado, no período compreendido entre 1800 a 1900, livros didáticos 

de física impressos na França que possuam, pelo menos, um capítulo sobre 

eletricidade sem imagens. Os livros de física sem imagens encontrados 

descrevem a eletricidade, mas não os equipamentos elétricos e as experiências. 
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Capítulo 2 

Imagens nos livros didáticos 
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Capítulo 2 – Imagens nos livros didáticos de física 

 

Como foi mostrado no capítulo anterior, a forma de apresentar e organizar as 

imagens nos livros didáticos de física pode determinar a linguagem visual que 

estas imagens podem oferecer, isto porque, nos exemplos apresentados, a forma 

que as imagens são apresentadas está relacionada com a técnica de produção e 

representação das matrizes das imagens. 

 

Dentre as técnicas utilizadas a que mais se destacou no período estudado foi a 

xilogravura de topo. Esta técnica oferecia duas vantagens básicas para a 

produção dos livros. A primeira é que, por se tratar de uma matriz xilográfica onde 

a imagem que será impressa fica em alto-relevo – que é uma característica dos 

tipos móveis de impressão – a matriz pode ser impressa junto ao texto, facilitando 

a impressão da obra já que não será necessário nem papel e nem tinta 

diferenciada. A segunda é que a xilogravura de topo oferece características de 

detalhamento e precisão na produção das imagens semelhantes às imagens 

produzidas em gravura em metal.  

 

No exemplo apresentado a seguir podemos perceber que xilogravura de topo 

recorria ao “desenho que tem a capacidade de selecionar e mostrar certos 

elementos abstraídos de um complexo de formas, coisa que a fotografia não era 

capaz de fazer”10

 

.  

                                                 
10 Ivins, Imagen impresa y conocimiento, 196. 
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Representação dos detalhes alcançados pela xilogravura de topo. 
Silva, Gravuras e gravadores em madeira, p. 117. 

 

Este realismo que as imagens ofereciam ao representar a natureza era importante 

pelo fato que aquilo que estava sendo representado deveria ser o real. Como foi 

discutido na nossa dissertação de mestrado11

 

, era justamente em uma base 

semelhante a esta que se apoiava o positivismo. 

Para orientar-se por entre a multidão e a diversidade dos fatos, 

carece o homem sempre de alguma concepção à imaginação abrir 

caminho para a observação.12

 

 

As habilidades dos gravadores de xilogravura podem ser apreciadas em vários 

exemplos encontrados nos livros didáticos. Nas imagens a seguir apresentadas, 

podemos observar o grau de detalhamento e precisão na representação de 

superfícies polidas e espelhadas. 

                                                 
11 Tavares, A imagem impressa e ciência. 
12 Lins, Perspectivas de Augusto Comte, 25. 
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Efeito do reflexo de uma superfície polida. 
Ganot & Maneuvrier, Traité èlementaire de physique, pp. 405 e 407. 

 

Esta preocupação em representar fielmente as imagens no final do século XIX era 

uma herança que vinha desde o inicio do século, onde as imagens, entre outras 

coisas, teriam que oferecer uma “verdade” que pudesse ser expressa em 

palavras.13  Tanto nas artes visuais quanto na literatura e no teatro haverá uma 

tentativa de representar tal realidade.14

 

 

“A questão ‘do que se trata?’ era, portanto, não apenas legítima, mas fundamental 

para qualquer julgamento das artes”. Como a resposta tinha que ser “realidade” e 

“vida”, passa a haver uma tentativa de descrever, representar ou encontrar um 

equivalente preciso de fatos, imagens, idéias, sentimentos.15

 

 

Ocorre que alguns fenômenos físicos não poderiam ser representados facilmente 

apenas pelo que estava sendo visto. É o caso, por exemplo, da representação da 

projeção da luz. 

                                                 
13 Hobsbawn, A Era do Capital, 299. 
14 Sobre a literatura, vide Sodré, História da literatura brasileira. Sobre o teatro, vide Zola, O romance 
Experimental e o Naturalismo no Teatro. 
15 Hobsbawn, A Era do Capital, 299. 
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Reflexo do espelho. Ganot, Cours de physique, p. 309. 

 

No exemplo apresentado podemos notar que para entender o que ocorre no 

reflexo de um espelho, foi necessário acrescentar algumas linhas geométricas. 

Nos próximos exemplos podemos perceber melhor a importância destas linhas. 

                            

Exemplos de imagens com desenho geométrico. Ganot, Cours de physique, pp. 24 e 321. 

Estas imagens foram extraídas do capítulo de óptica do Cours de physique de 

Ganot. Notamos que as imagens figurativas são complementadas com linhas. 

Tais linhas auxiliam, para quem souber ler, a explicação dos fenômenos ópticos. 

Pegamos a segunda imagem e retiramos as linhas. O resultado foi que obtivemos 

uma imagem figurativa que não oferece muita explicação do fenômeno que esta 

ocorrendo. 
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Exemplo de imagem alterada. Ganot, Cours de physique, p. 321. 

 

No Brasil, a interpretação do desenho geométrico não oferecia tanta dificuldade. 

Pela grade curricular do Colégio Pedro II, sabe-se que em 1850 o desenho 

geométrico era ensinado na disciplina “Desenho Linear” junto com a “Arithmetica” 

e a “Álgebra”. Em 1856 a disciplina “Desenho Linear” é substituída pelas 

disciplinas “Geometria Plana e Geometria no Espaço”. No ano de 1878, além da 

disciplina “Geometria Plana”, surge a disciplina “Desenho”, lecionada no “primeiro, 

segundo e terceiro anno”. Entretanto, o conteúdo do programa desta disciplina 

está relacionado com a geometria. Apenas em 1882 é que na disciplina de 

desenho surgem os estudos de escala de tons, claro e escuro, exercícios sem 

auxilio de instrumentos, desenhos “imitativos” de paisagens, flores, etc. e “ornatos 

industriaes”. No ano de 1892 a disciplina “Desenho” esteve presente do primeiro 

até o quinto ano.16

 

  

O recurso do desenho geométrico é bastante utilizado nas imagens, mas 

pudemos encontrar alguns casos que, além da utilização da geometria, as 

imagens foram adaptadas ou alteradas. O caso mais comum são os cortes 

laterais ou frontais das imagens, como podemos perceber no próximo exemplo: 

                                                 
16 Vechia & Lorenz, Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850-1951, 225. 
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Exemplo de imagem com corte lateral. Daguin, Traité élémentaire de physique, 1860, p. 280. 

 

Os cortes nas imagens possibilitam que sejam transmitidas novas informações. 

No próximo exemplo temos a utilização deste recurso para explicar o 

funcionamento de um determinado equipamento. 

 

 

Exemplo de imagem com corte lateral. Daguin, Cours de physique élémentaire – avec lês 
applications a lá météorologie, 1865, p. 353. 

 

Este recurso foi muito utilizado não apenas em equipamentos, mas em imagens 

de órgãos e elementos da natureza. 
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À direita, imagem retirada da página 575, da obra Traité élémentaire de physique, de 
Daguin, publicada em 1860. À esquerda, imagem retirada da página 103, da obra Cours de 
physique élémentaire – avec lês applications a lá météorologie, de Daguin, publicada em 

1865.  

 

Em alguns casos foi possível encontrar o mesmo recurso utilizado para 

representar uma paisagem e um equipamento, na mesma página. 

 

 

Daguin, Cours de physique élémentaire – avec lês applications a lá météorologie, 1865, p. 
151. 

 

Além dos cortes nas imagens, as representações de vistas laterais, frontais e de 

topo, bem como partes das imagens em destaques, foram muito utilizadas. 

 



 40 

 

Daguin, Cours de physique élémentaire – avec lês applications a lá météorologie, 1865, p. 
620. 

 

Outro recurso utilizado era a simplificação dos traços de algumas imagens. Para 

exemplificar melhor alguma informação, eram utilizadas algumas imagens 

esquematizadas. 

 

Poiré, Leçons physique, 1882, p. 29. 
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As maneiras de apresentar as imagens utilizando cortes frontais ou laterais, 

representações da imagem ou de partes da imagem em vistas frontais, laterais ou 

topo, bem como a simplificação dos traços, nos levam a comparar estas imagens 

com os desenhos técnicos, já que estes usam tais recursos, não se tratando, no 

entanto, de desenhos técnicos. 

 

O desenhista técnico tem uma tarefa maior. Limitado 

unicamente ao contorno, deve, não só insinuar sua 

intenção, mas dar informação exata e positiva de todo os 

detalhes da máquina ou estrutura existente em sua 

imaginação. Eis porque o desenho para ele é mais do que 

simples representação pictórica de um objeto. É uma 

linguagem gráfica completa, por meio da qual pode 

descrever minuciosamente cada operação e guardar um 

registro completo da peça, para reprodução ou reparo.17

 

 

Esta preocupação em registrar fielmente as informações de uma imagem vai ao 

encontro do pensamento positivista do período. Ocorre que se trata de uma outra 

forma de registro que tem uma linguagem gráfica própria. E da mesma forma que 

os desenhistas técnicos têm como preocupação representar fielmente um objeto, 

o mesmo ocorria com os ilustradores e gravadores de matrizes para os livros 

didáticos. Os gravadores tinham consciência de que as imagens destas gravuras 

tinham que ser rigorosas quanto a sua exatidão. Para eles, estas imagens não 

                                                 
17 French, Desenho técnico, 2 (grifo nosso). 
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eram consideradas meras ilustrações, mas documentos tão próximos da verdade 

quanto possível.18

 

 

Encontramos muitos exemplos onde temos uma representação bem artística de 

um determinado equipamento acompanhada de uma imagem com características 

do desenho técnico. 

 

     

Poiré, Leçons physique, 1882, pp. 118 e 737. 

 

Apesar de haver muitas imagens com características visuais do desenho técnico, 

estas não podem ser consideradas como tal, simplesmente porque não cumprem 

a finalidade dos desenhos técnicos. 

 

 

 

                                                 
18 Silva, Gravuras e gravadores em madeira, 118-9. 
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Com o termo “desenho técnico” designamos aquele que é 

usado na indústria, pelos engenheiros e desenhistas, isto é, 

a linguagem gráfica em que se expressam e registram as 

idéias e dados para a construção de máquinas e estruturas. 

Distingue-se do desenho de finalidade meramente 

artística.19

 

 

A simplificação dos traços das imagens também pode estar relacionada com 

outras questões voltadas ao processo de impressão. 

 

Para entendermos melhor como isto pode ocorrer utilizamos, por exemplo, uma 

imagem que foi impressa na capa e na parte interna do mesmo livro. 

 

                           

Capa e Fig. 98 (página 128) do livro Curso de física – quarta série, de Anibal de Freitas. 

 

Se ampliarmos a segunda imagem, percebemos que os tons de cinza presentes 

não derivam de linhas paralelas, mas de pequenos pontos – as retículas. Além 

dos pontos, temos a inserção de legendas, indicando que a imagem utilizada na 
                                                 
19 French, Desenho técnico, 2. 
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parte interna do livro é uma reprodução alterada da imagem da capa. O processo 

utilizado na reprodução desta imagem foi a similigravura20

 

. 

 

 

Ampliação da Fig. 98 (página 128) do livro Curso de física – quarta série,  
de Anibal de Freitas – imagem reticulada. 

 

Foi possível fazer esta reprodução da imagem porque o resultado era uma 

imagem com dimensões menores que a original. Desta forma, as reticulas não 

prejudicaram a imagem reproduzida. No entanto, nem sempre este recurso 

produz bons resultados. O sucesso da qualidade de uma imagem reproduzida 

está relacionado com a qualidade da imagem original. Podemos perceber que a 

imagem da capa não está reticulada, o que facilitou sua reprodução; caso 

contrário haveria um processo de reticular o que já estava reticulado, o que 

poderia comprometer completamente a qualidade dos traços. No entanto existe 

uma possibilidade de reproduzir imagens que estão reticuladas ou que 

apresentem baixa qualidade dos seus traços. 

 

                                                 
20 “A similigravura é uma gravura mecânica em relevo, isto é, são as partes salientes que dão impressão. Sua 
retícula é uma rede de linhas pontilhadas (havendo clichês de retícula grossa ou de retícula fina conforme a 
maior ou menor distância entre os pontos e concorrentemente o seu tamanho maior ou menor)”.Martins, A 
palavra escrita, 277. 
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Não é qualquer original que pode ser reproduzido 

satisfatoriamente pelo processo fotomecânico, no qual se 

perdem muitos detalhes, tanto pelo uso da retícula, como 

por causa da redução e pela inadaptabilidade das cores. 

(...) Quando o papel a ser empregado não ajudar a obter bôa 

reprodução de autotipia (cliché reticulado), como por 

exemplo o papel jornal, é aconselhável, si for possível, 

transformar a fotografia em desenho.21

 

 

 

Imagens do livro Fórmulas e Tabelas para fotografia e artes gráficas, de Bosanyi, 1948, p. 
154. 

 

 

 

                                                 
21 Bosanyi, Fórmulas e Tabelas para fotografia e artes gráficas, 153-5. 
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A seguir, apresentamos mais um exemplo deste recurso utilizado nas imagens. 

 

 

À esquerda, apresentamos uma imagem a traço; e à direita, uma imagem reticulada.  
Karch, Manual de artes gráficas, p. 236. 

 

Além das imagens reticuladas temos os casos em que os traços das imagens não 

apresentam boa qualidade. Esta perda de qualidade pode estar relacionada com 

a matriz da imagem ou com a tinta e o papel utilizados na produção de uma 

determinada obra ou mesmo na sua reprodução. 

 

Quando há uma perda muito grande de informações, as imagens acabam 

sofrendo algumas alterações no momento da sua reprodução. O resultado é que 

teremos imagens diferentes, mas que representam a mesma informação. As 

imagens 1, 2 e 3 podem nos dar alguns indícios sobre o que poderia ocorrer com 

as reproduções. 
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Imagem 1 – “Spectroscope ordinaire” (impresso em 1894). Ganot & Maneuvrier, Traité 
èlementaire de physique, p. 473. 

 

    

Imagem 2 –  “Espectroscopio”. Ricaldoni, Elementos de física, T. 2, 1912, p. 120.  
Imagem 3 – “Espetroscópio de laboratório”, Puig, Curso geral de química, 1936, p. 79. 

 

A imagem 2, em relação à imagem 1, além de sofrer uma pequena perda da 

qualidade dos traços, apresenta alteração quanto ao seu tamanho. No entanto, 

não deixa de haver uma grande semelhança entre elas, já que as informações 

principais para a descrição do equipamento, tais como o volume, forma, luz e 

sombra da imagem 1 são preservados na reprodução (imagem 2), o que não 

ocorre com a imagem 3, impressa 42 anos após. Esta imagem do espectroscópio, 
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que no livro do Puig está escrito “Espetroscópio”, apesar de representar o mesmo 

equipamento, não carrega nenhuma semelhança com as imagens 1 e 2. 

Sabemos que as três imagens representam o mesmo equipamento, entretanto, no 

livro de Puig, a imagem foi redesenhada.  

 

No livro Leçons de Physique de Paul Poiré, publicado em 1882, encontra-se um 

exemplo de como as imagens com linguagem visual diferentes podiam contribuir 

para a transmissão de informações sobre o mesmo assunto. Na página 110 do 

livro de Poiré temos um texto que apresenta uma máquina pneumática. 

 

 

Imagem de máquina pneumática. Poiré, Leçons physique, 1882, p. 110. 

 

Na seqüência do texto, na página 111, o autor começa a descrever as partes da 

máquina e o principio do seu funcionamento. Nota-se que a imagem apresentada 

é a representação de uma vista lateral, semelhante à utilizada nos desenhos 

técnicos. Esta forma de representar facilita a identificação das partes da máquina. 

Outra característica importante é que temos uma imagem onde há inserção de 
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letras que servirá para a identificação das partes constituintes da máquina, 

conforme apresentadas no texto. A imagem da página 110 também apresenta 

letras, no entanto, estas letras, que identificam as partes da máquina, não são as 

mesmas apresentadas na imagem da página 111. No texto da página 110 não há 

nenhuma referência às letras apresentadas na imagem. 

 

 

Imagem de máquina pneumática. Poiré, Leçons physique, 1882, p. 111. 

 

 

 

 

 

 

Nas páginas 112, 113 e 114 temos uma representação mais esquematizada das 

partes desta máquina pneumática.  
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Imagens esquematizadas das partes da máquina pneumática. Poiré, Leçons physique, 1882. 
Respectivamente páginas 112, 113, 114. 

 

Estas três imagens contam com legendas explicando a posição correta de tal 

dispositivo, bem como o efeito que causará, ou seja, o objetivo destas imagens 

não é mais o de apresentar a máquina pneumática, pois esta já foi apresentada 

por uma ilustração bem realista. Um desenho mais esquematizado facilita a 

identificação do que diz a legenda.  

 

Imagem esquematizada da parte da máquina pneumática. Poiré, Leçons physique, 1882, p. 
114. 
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Estas três imagens aparecem no livro de Desains, Leçons physique, publicado 25 

anos antes, em 1857. No entanto, apesar de se tratar do mesmo assunto, a 

ordem de apresentação das imagens e os textos são diferentes. 

 

 

Desains, Leçons physique, 1857, p. 113. 

 

Outro recurso utilizado para facilitar a demonstração de alguma parte importante 

da imagem é através da simplificação da composição da imagem e não do seu 

traço. Consideramos como simplificação do traço a redução da quantidade de 

linhas das imagens. Esta redução não torna a imagem superficial, dado que, 

normalmente, uma imagem esquematizada utiliza recursos do desenho 

geométrico e do desenho técnico. 
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No próximo exemplo podemos perceber como algumas imagens foram sofrendo 

algumas modificações. 

 

   

 

 

 

Imagens da refração do som. Acima, imagem do livro de Poiré, Leçons physique, 1882, p. 
156. Abaixo, imagem do livro de Daguin, Cours de physique élémentaire – avec lês 

applications a lá météorologie – Tomo III, 1865, p. 178. 
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Do mesmo modo podemos demonstrar como houve uma mudança nas 

representações. Elementos que antes eram essenciais para a representação 

passaram a ser modificados ou substituídos. A visão positivista defendia que: 

 

“Seja qual for, porém, o modo, racional ou experimental, de proceder 

à sua [dos fatos verdadeiros] descoberta, é sempre de sua 

conformidade, direta ou indireta, com os fenômenos observados que 

resulta exclusivamente sua eficácia científica.”22

 

 

Assim, a conformidade com os fenômenos observados resultaria em eficácia 

científica. Pode-se associar esta premissa às imagens científicas que 

selecionamos para estudo; pois nelas nota-se uma grande preocupação em 

representar precisa e exatamente somente aquilo que fosse verificável.  

 

 

"Réflexion à la surface de l´eau". 
Ganot, Cours de physique purement expérimentale, 1859, p. 315. 

 

                                                 
22 Comte, Curso de filosofia positiva, 48. 
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A representação do observador em uma imagem servia como a representação de 

uma testemunha do que estava sendo transmitido. Entretanto esta testemunha 

passa a ser representada de outra maneira. Na próxima seqüencia de imagens 

podemos perceber como estas mudanças foram ocorrendo. 

 

 

Reflexo do espelho. Ganot, Cours de physique, p. 309. 

 

 

Imagem do livro de Poiré, Leçons physique, 1882, p. 402. 
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Imagem do livro de Daguin, Cours de physique élémentaire – avec lês applications  
a lá météorologie - TomoIII, 1865, p. 657. 

 

No próximo exemplo podemos notarr que a figura do observador é substituída em 

partes. 

                         

À esquerda, imagem retirada do livro Traité élémentaire de physique, de Daguin, publicado 
em 1860 (página 640). À direita, imagem retirada do livro Cours de physique élémentaire – 
avec lês applications a lá météorologie - TomoIII, de Daguin, publicado em 1865 (página 

668).  
 

Outra forma de exemplificar uma imagem é retirando alguns elementos da 

imagem, destacando apenas a informação principal. 

Encontramos no livro de Ganot, Cours de Physique – purement expérimentale, 

publicado em 1859, a representação da “Pile de Volta”. 
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“Pile de Volta”. Ganot, Cours de Physique – purement expérimentale, 1859. 

 

Esta imagem foi retirada do “Chapitre VIII – Électricité due aux actions chimiques, 

Pile de Volta”, onde está apresentada também a imagem da “Pile à charbon”. 

Neste capítulo foram encontradas somente estas duas imagens, das quais 

apenas a “Pile à Charbon” voltará a ser representada nos capítulos seguintes do 

livro. 

 

“Pile à charbon”. Ganot, Cours de Physique – purement expérimentale, 1859. 

 

Pesquisamos em outro livro de Ganot, Traité élémentaire de physique, edição 

publicada 9 anos mais tarde (1868). Nesta edição o número de páginas aumentou 

de 534 para 948 e de 308 para 713 “belles gravures”. Apesar do aumento do 
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número de imagens, estas seguem praticamente a mesma linguagem visual como 

podemos observar nos próximos exemplos. 

 

                              

“Pile de Volta”. Ganot, Traité élémentaire de physique, 1868. 

 

           

“Pile à charbon”. Ganot, Traité élémentaire de physique, 1868. 

 

Podemos perceber que algumas informações, não tão importantes para o 

entendimento da imagem – as mesas, por exemplo – deixam de ser 

representadas, num processo que será detalhado no próximo capitulo. 
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Capítulo 3 

Linguagem visual das imagens 
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Capítulo 3 – Linguagem visual das imagens 

 

Como apresentado nos capítulos anteriores, as imagem foram sofrendo algumas 

transformações. Informações que antes eram representadas por serem 

consideradas importantes, aos pouco passam a ser descartadas ou substituídas. 

Nas imagens a seguir, apresentamos um exemplo de tais modificações. 

                              

À esquerda, imagem retirada da página 482 do livro de Ganot, Cours de Physique – 
purement expérimentale, publicado em 1859. À direita a mesma representação da pilha de 
Volta publicado na página 675 no livro de Ganot, Traité élémentaire de physique, edição 

publicada 9 anos mais tarde,em 1868. 
 

Da mesma forma que ocorreu com as representações de equipamentos, as 

representações de experiências também sofreram mudanças. 

 

         

Imagem da “Pile à charbon”, retirada da página 692 do livro de Ganot, Cours de 
Physique – purement expérimentale, publicado em 1859.  
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Nesta obra de Ganot, a representação da “Pile à charbon” foi aplicada em várias 

imagens. Destas imagens há um caso que nos chama a atenção. Nas duas 

imagens seguintes temos a representação das pilhas de carbono junto com a 

representação do equipamento do telégrafo. 

 

   

Imagens retiradas das páginas 510 e 511 do livro de Ganot, Cours de Physique – purement 
expérimentale, publicado em 1859. Nota-se que na imagem à direita as pilhas não 

aparecem. 
 

 

Após nove anos, esta obra de Ganot foi publicada com as mesmas imagens, 

entretanto algumas informações foram retiradas ou substituídas. 
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Acima, seqüencia de imagens retiradas do livro de Ganot, Cours de Physique – purement 
expérimentale, publicado em 1859.  Abaixo, seqüencia das mesmas imagens retiradas das 
páginas 675, 692 e 757 do livro de Ganot, Traité élémentaire de physique, edição 

publicada em 1868. 

                                           

 

A retirada de algumas informações pode facilitar o entendimento da imagem já 

que esta ficará mais simplificada por ter menos conteúdo na sua composição. 

Outra forma de facilitar o entendimento de uma imagem é a utilização de uma 

representação mais simplificada de uma parte da imagem.  

 

No livro The Storage of Electrical Energy podemos observar que a imagem do 

experimento é acompanhada por outra imagem destacando a função das pilhas. 

Esta última representação, apesar de ser figurativa, é apresentada com o objetivo 

de facilitar a compreensão da imagem e, consequentimente, do experimento. 
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Exemplo de imagens da página 78 do livro de Gaston Plante, The Storage of electrical 
energy, , s.d. 

 

As imagens acima foram retiradas da mesma página de um capitulo que explicava 

a função e a utilização de uma bateria secundária. Nota-se que a imagem à 

direita, além de conter menos elementos que a outra imagem da mesma página, 

representa simbolicamente o que ocorre no circuito elétrico. A utilização de 

representações simplificadas das pilhas, dos sinais representando os pólos 

negativos e positivos e a maneira de organizar estes elementos, funciona como 

estratégia para transmitir ou explicar algumas informações. 

  

Na página seguinte do mesmo livro encontramos outra imagem que, utilizando os 

mesmos elementos simbólicos, mas organizados de outra maneira, transmitiria 

outra informação, como podemos perceber no próximo exemplo. 

 

 

Exemplo de imagens da página 79 do livro de Gaston Plante, The Storage of electrical 
energy, s.d. 
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No livro de Ganot, Traité élémentaire de physique (1868), temos outra 

representação da pilha de forma mais simplificada. 

 

        

Imagens de modelo de composição de pilhas retiradas das páginas 693 e 868 do livro de 
Ganot, Traité élémentaire de physique, edição publicada em 1868. 

 

Da mesma maneira, encontramos uma forma de representar a pilha para facilitar 

o entendimento da sua composição. Este modelo de representação também era 

utilizado para representar a aplicação das pilhas nos experimentos, como 

podemos observar no próximo exemplo. 

 

. 

Imagem de modelo de composição de pilhas retiradas das página 799 do livro de Ganot, 
Traité élémentaire de physique, edição publicada em 1868. 
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Entretanto, neste mesmo livro há uma tentativa de representar as pilhas de outra 

maneira como podemos observar no próximo exemplo. Apesar das pilhas serem 

elementos importantes da imagem, nota-se que a preocupação está em 

representar a idéia do circuito. 

 

 

Imagem de modelo de circuito elétrico, retirada da página 779 do livro de Ganot, Traité 
élémentaire de physique, edição publicada em 1868. 

 

 

No exemplo anterior, podemos observar também que o objetivo da imagem é de 

representar um circuito e pelas quantidades de pilhas representadas entendemos 

que estas são elementos importantes que deveriam ser mostrados. No entanto, 

nota-se que as representações das pilhas estão menos descritas e detalhadas 

que em outros exemplos de pilhas apresentadas em outras páginas do mesmo 

livro. 
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Acima, destaque da imagem de modelo de circuito elétrico, retirada da página 779 do livro 
de Ganot, Traité élémentaire de physique, edição publicada em 1868. Abaixo, imagem de 

modelo de composição de pilhas, retiradas da página 693 do livro de Ganot, Traité 
élémentaire de physique, edição publicada em 1868. Nota-se que no exemplo abaixo temos 

uma imagem onde podemos perceber até mesmo a textura da superfície metálica das 
pilhas; bem diferente das representações das pilhas da imagem acima, mesmo sabendo 

que a técnica utilizada para produzir as imagens foi a mesma, ou seja, estas duas matrizes 
tipográficas foram realizadas através da utilização da técnica de  xilogravura de topo. 

 

 

 

Nestes dois exemplos podemos observar que as imagens foram compostas com 

os elementos visuais, quais sejam: o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a 

cor, a textura, a escala, a dimensão e o movimento. Estes elementos básicos 

compõem a caixa de ferramenta de todas as comunicações visuais. “A partir deles 

é que se planejam e expressam todas as variedades de manifestações visuais, 

objetos, ambientes e experiências”23

                                                 
23Dondis, Sintaxe da linguagem visual, 23. 

. Abaixo temos um exemplo de tons 

alcançados pelos gravadores profissionais. 
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À esquerda, exemplos de tons simples feito por gravadores de xilogravura de topo que 

trabalharam a espessura e as distâncias das linhas. À direita, exemplo de tons trabalhados, 
ou seja, “tons conseguidos por meio de linhas complexas, onde há diferença de espessura, 
de forma, onde há cruzamento de todo o gênero, ora em ângulo reto, ora em ângulo agudo, 

onde há linhas duplas, simples, pontos, etc”24

 
. 

 

Entendendo que a xilogravura de topo permite obter matrizes tipográficas com 

riqueza de detalhes poderíamos questionar qual a justificativa que explicaria a 

representação de pilhas, ora de forma rica em detalhes, ora de forma menos 

detalhadas. Para responder a esta pergunta tomamos como exemplo duas 

imagens onde não há representações de pilhas. A escolha destas duas imagens 

teve por objetivo demonstrar que o recurso utilizado também era percebido em 

imagens aplicadas em outros contextos. 

 

 

 

                                                 
24 Silva, Gravuras e gravadores em madeira, 79-82. 
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No livro The Elelctric Telegraph, publicado em 1865, encontramos a imagem de 

um navio. Trata-se de uma imagem figurativa e com riqueza de detalhes. 

 

 

Imagem da pág. 108 com a legenda “The Great Eastern picking up the Atlantic Telegraph 
Cable of 1865”.  

Lardner, The Electric Telegraph 1865. 
 

Na página 132 deste mesmo livro encontramos a representação de um navio de 

forma mais simplificada. Ocorre que o objetivo principal desta imagem não é o de 

representar o navio, mas a organização de alguns cabos. Na legenda desta 

imagem está: “Diagram showing final arrangement for picking up cable of 1865”. 
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Imagem da pág. 132 com a legenda ““Diagram showing final arrangement for picking up 
cable of 1865”. 

Lardner, The Electric Telegraph 1865. 
 

 

Voltando às representações das pilhas, encontramos na obra de Dagui outra 

tentativa de simplificação da imagem em questão. No próximo exemplo 

encontramos uma imagem onde há três pilhas. Nota-se que neste caso há uma 

letra “P” que serve como legenda. A imagem das pilhas “recortadas” é completada 

com as informações do texto da página de onde esta imagem foi retirada. Sem a 

letra “P” e sem o texto do livro ficaria difícil reconhecer que se trata de três pilhas. 

 

Daguin, Cours de physique élémentaire – avec lês applications a lá  
météorologie, 1865, pág. 587. 
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O indicio de que houve várias maneiras de representar a pilha de forma a tender a 

signo gráfico é facilmente identificado se analisarmos alguns livros publicados no 

inicio do século XX. Como foi mostrado nos capítulos anteriores, podemos 

encontrar muito livros com imagens que apresentam linguagens visuais bem 

distintas. 

 

 
Exemplo de imagens com traços diferentes em páginas do mesmo livro. 

Dias, Curso elementar de Physica, 1920, p. 364-5. 
 

 

Na imagem acima temos um exemplo de como é possível encontrarmos, num 

mesmo livro, imagens fotográficas, ilustrações realistas e ilustrações 

esquematizadas, o que pode ser indício que se trata de imagens migradas de 

obras diferentes. No entanto, numa abordagem mais profunda das imagens, 

podemos perceber que mesmo as imagens com características visuais muito 

parecidas, também podem ter origens bem distintas, como podemos observar nos 

próximos exemplos retirados de duas obras impressas no Brasil em 1953 e 1966. 
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À esquerda, imagem da página 494 do livro de J.Kleiber, Compêndio de Física, 1953. 

À direita, imagem da página 453 do livro de A. Tagliaro, Física, 1966. 
 

 

Nestes dois exemplos as imagens das pilhas são representadas por signos 

gráficos diferentes. 

 

         
Detalhes das imagens em destaque. À esquerda, representação da pilha e, à direita, 

exemplo de representação de pilhas. Neste último caso a representação é de uma bateria – 
seqüência com mais de uma pilha. 

 

Nos livros didáticos de física impressos a partir do final do século XIX podemos 

encontrar diversas imagens que foram migradas de outras obras. Tendo mais de 

uma fonte de migração das imagens, encontramos nestes livros representações 

de signos gráficos diferentes. No livro Tratado de Física Elementar, de Francisco 

Ribeiro Nobre, publicado em 1934, encontramos uma observação do autor 

referente aos diferentes signos gráficos que o estudante encontraria no livro:  

 
“Observação. – A representação gráfica duma pilha costuma fazer-se por qualquer dos esquêmas 

(figuras 726 a 728).”25

                                                 
25 Nobre, Tratado de Física Elementar, 589. 
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Imagens de signos gráficos de pilhas utilizadas no livro de F. R.Nobre, Tratado de Física 

Elementar, 1934,  
 

Nota-se que o autor, na sua observação referente às pilhas, menciona as 

representações como “esquêmas”. As terminologias “esquêmas”, símbolos e 

signos gráficos podem ser empregadas com diferentes significados. Para nosso 

estudo adotaremos a definição do autor Gino Del Monaco: 

 

os “signos gráficos”, são todas aquelas configurações 

convencionalmente estabelecidas para indicar num 

projeto os componentes para instalações elétricas e os 

aparelhos singulares aos elementos do circuito.26

 

  

Não encontramos, nos livros didáticos de física, aqui analisados, uma definição 

dos signos gráficos utilizados para representar as pilhas. Taís informações foram 

encontradas nos livros sobre a história da eletricidade, rádio e telégrafo, que, da 

mesma forma que os livros do início do século XX, possuíam imagem com 

diversas formas de representar as pilhas. Assim, encontramos diversas “origens” 

destas representações. 

 

                                                 
26 Del Monaco, Desenho eletrotécnico e eletromecânico, 147. 
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Exemplo e explicação da representação de pilhas no livro  de Wagstaffa, A School 
Electricity, publicado em 1914. Neste livro o autor cita como exemplo as pilhas de Daniell, 

feitas de zinco e cobre e as pilhas de Leclanché, feitas de carbono e cobre. Págs. 5 e 6. 
 

 

 

 
Exemplo de pilhas constantes do livro de W.Sturgeon, A cours of twelve elementary 

lectures on galvanismo, publicado em 1843. Neste livro o autor cita como exemplo “as 
pilhas inventadas por Dr. Wilkinson, Dr. Wollaston”. Pág. 131. 

 
 

 

          
Exemplo de pilhas no livro de Brooks & Poyser, Magnetism and electricity, publicado em 

1912. Neste livro, onde há diversos modelos de representações, o autor cita vários 
cientistas. Págs. 197, 201 e 217. 

 

 

 

           
Exemplo de pilhas constantes no livro dês. S.Robison, Robison´s manual of radio 

telegraphy and telephony, publicado em 1918. Neste livro o autor cita alguns exemplos de 
imagens figurativas de pilhas e apresenta o signo gráfico. Págs. 10 e 11 
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. 

 
Exemplo de pilhas apresentadas no livro de W.Robison, The elements of eletricity, 

publicado em 1914. Neste livro o autor informa que muitas vezes há necessidade de um 
diagrama para a representação de um sinal convencional. Pág. 169 

 

 

Neste ultimo exemplo nos chama a atenção para a informação que a 

representação da pilha ali apresentada era uma representação convencional. 

Segundo Del Monaco, 

 

os desenhos eletrotécnicos e eletromecânicos 

baseiam-se essencialmente em determinadas 

“convenções”, ou seja, prescrições que Entidades 

competentes estabeleceram para simplificar a sua 

execução e realizar uma uniformidade executiva e 

interpretativa válida nacional e internacionalmente. 27

 

 

 

No Brasil, o órgão responsável pela normalização técnica no país é a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a única e exclusiva representante no 

                                                 
27 Del Monaco, Desenho eletrotécnico e eletromecânico, 29. 
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Brasil da IEC - International Electrotechnical Comission28. Mas antes da fundação 

da IEC houve muitas outras sociedades. Ocorre que o entre os anos de 1870 e 

1890 houve um grande crescimento das academias e muitos países em várias 

partes do mundo começaram a formar as suas próprias sociedades cientificas 

voltada para a área eletrotécnica29

 

. Em 1904, os delegados para a Comissão 

Eletrotécnica Internacional reuniram-se nos Estados Unidos e aprovaram um 

relatório informando que: 

devem ser tomadas medidas para assegurar a cooperação 

das sociedades técnicas do mundo, através da nomeação 

de um representante da Comissão para considerar a 

questão da padronização da nomenclatura e avaliações de 

máquinas e aparelhos elétricos. 30

 

 

Apresentamos a seguir, um modelo de publicação utilizado pelo The Institute of 

Radio Engineers. 

                                                 
28 A IEC foi fundada em 26-27 de junho de 1906, em Londres, Inglaterra. É a principal organização do 
mundo que prepara e publica padrões internacionais para todas as áreas relacionadas as tecnologias elétricas 
e eletrônicas. IEC: Commission Electrotechnique Internationale. 
29 IEC: Commission Electrotechnique Internationale. 
30 Ibid. 
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No momento em que há referências estas se tornam como parâmetros para a 

criação de novos signos gráficos, como podemos observar nos estudos feitos 

para a mesma sociedade. Abaixo apresentamos um documento do Institute of 

Radio Engineers, e, do lado direito, parte do mesmo documento ampliado. 
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A utilização de signos gráficos e a esquematização na composição das imagens 

possibilitam, além da facilidade da impressão e reprodução da imagem, melhor 

compreensão da mensagem que precisa ser transmitida. No próximo exemplo 

podemos perceber que a visualização da pilha está comprometida, mesmo se 

tratando de uma composição com poucos elementos visuais e tendo a letra “P” 

para facilitar sua visualização 
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Imagem da página 832 do livro de Daguin, Traité élémentaire de physique théorique et 
expérimentale,  tome troisième, 1861. 

 

 

Substituindo na imagem apresentada, o desenho da pilha por seu correspondente 

signo gráfico, percebemos como o signo facilita a identificação de um objeto, no 

caso, a pilha.  

 

    

À direita, simulação da aplicação de um signo gráfico na composição da imagem. Nota-se 
que a visualização do signo gráfico não foi comprometida com a redução da imagem. 

 

 

O mesmo não ocorre num outro exemplo encontrado onde a visualização das 

pilhas é dificultada não apenas pela quantidade de elementos, mas pela maneira 

que estes são organizados. Neste caso a letra “P”, utilizada normalmente para 

indicar a Pilha, contribui para o excesso de informações. 
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Imagem da página 841 do livro de Daguin, Traité élémentaire de physique théorique et 
expérimentale,  tome troisième, 1861. 

 

 

Para facilitar a visualização de um circuito, em alguns casos optou-se por  

representar o experimento através de uma vista frontal, lateral ou superior, do 

mesmo modo como foram representados os equipamentos. 

 

 

Exemplo de varias representações de vistas diferentes do  mesmo objeto. Daguin, Cours de 
physique élémentaire – avec lês applications a lá météorologie, 1865, p. 620. 

  

Estes tipos de representações, como foram visto, são muito comuns no desenho 

técnico. Entretanto, mesmo sabendo que “quando se deve reproduzir uma peça 

mecânica, o desenhista deve 'fotografá-la' seguindo as regras estabelecidas pelo 
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desenho técnico”31

 

, pode ocorrer que uma mesma imagem seja representada 

diferentemente por duas pessoas. 

A 'personalidade' do desenhista poderá se manifestar 

exclusivamente no cuidado, clareza e precisão da 

execução, pois, decididamente, 'a peça' ficará, 

exceptuando-se eventuais erros, perfeitamente 

identificável ainda que o desenho seja executado por 

pessoas de diferente preparo profissional. 32

 

 

Apresentamos a seguir, três exemplos onde a representação dos circuitos não se 

deu pela vista em perspectiva. Observando a representação da pilha podemos ver 

que esta foi representada de diferentes maneiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Del Mônaco, Desenho eletrotécnico e eletromecânico, 143. 
32 Ibid. 
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Imagens das páginas 684, 695 e 716 do livro de Daguin, Traité élémentaire de physique 
théorique et expérimentale, tome troisième, 1861. 

 

 

Um dos problemas de não haver um signo gráfico que represente um objeto pode 

ser entendido no próximo exemplo. Como indicado na legenda, as três imagens 

apresentadas estão no mesmo livro. Selecionamos duas imagens e substituímos 

o desenho da pilha. 
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Montagem compostas por duas imagens. Nota-se que a representação da pilha utilizada na 
montagem é muito parecida com outra parte da imagem o que poderia comprometer o 

entendimento do circuito. 
 

Na próxima imagem temos um exemplo onde foram inseridos os signos gráficos 

para a representação das pilhas. Podemos perceber que, considerando que o 

aluno conheça o signo gráfico, a imagem é facilmente compreendida, mesmo 

possuindo em sua composição diferentes representações dos objetos. 
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Exemplo de imagem compostas por imagens figurativas e signos gráficos.  

A. Tagliaro, Física,  1966, p. 453. 
 

 

Para entendermos como a compreensão destas imagens é possível, ainda que 

compostas por várias representações visuais, buscamos alguns fundamentos na 

semiótica. Segundo Santaella, 

 

o signo é uma coisa que representa uma outra coisa: 

seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se 

carregar esse poder de representar, substituir uma 

outra coisa diferente dele. Ora, o signo não é o objeto. 

Ele apenas está no lugar do objeto. 33

 

 

Com base nesta citação compreendemos que as diferentes formas de representar 

uma pilha, no campo da semiótica, são diferentes signos que representam o 

mesmo objeto. Continuando com sua explicação, Lúcia Santaella escreve: 

 

 

                                                 
33 Santaella, O que é semiótica, 58. 



 83 

A “palavra casa”, a “pintura” de uma casa, o “desenho” 

de uma casa, a “fotografia” de uma casa, o “esboço” de 

uma casa, um “filme” de uma casa, a “planta baixa” de 

uma casa, a “maquete” de uma casa, ou mesmo o seu 

“olhar” para uma casa, são todos signos do objeto 

casa. [...]. A natureza de uma fotografia [da casa] não é 

a mesma de uma planta baixa. 34

 

 

Da mesma maneira que “a natureza de uma fotografia não é a mesma de uma 

planta baixa” na representação de uma casa, o mesmo ocorre quando analisamos 

uma ilustração artística de um equipamento com um desenho técnico do mesmo 

equipamento. Estes são dois signos de natureza diferente para representar o 

mesmo objeto, entretanto, oferecem informações diferentes. 

 

 

Chappuis & Berget, Leçons physique générale, tome 3,  1892, p. 129. 

 

 

                                                 
34 Ibid. 
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E por oferecerem informações diferentes, encontramos nos livros didáticos de 

física imagens que se complementam, como podemos observar nos exemplos a 

seguir. 

 

 

Imagem retirada do livro de H. Buignet, Manipulations de physique, 1876, p. 583. 

 

 

Imagem retirada do livro de O. B.Lourença, Fisica, 1938, p. 172. 

 

Ocorre que nos livros didáticos temos imagem que combinam signos de 

naturezas diferentes. Encontramos imagens utilizadas nestas obras, compostas 

por ilustrações realistas, elementos do desenho técnico e geométrico. Ora, todas 

essas linguagens buscam representar fielmente a natureza, o que é cobrado pelo 

pensamento positivista da época. Entretanto, o resultado que temos são imagens 
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onde existem linguagens visuais de diferentes naturezas unidas harmonicamente 

e se complementando. 

Estas combinações podem ocorrer tanto na representação de um objeto quanto 

em composições contendo vários objetos. 

 

           

Exemplos de imagens combinando princípios do desenho artístico e técnico. À esquerda, 
imagem da página 248 do livro de Daguin, Traité élémentaire de physique théorique et 

expérimentale, tome troisième, 1860. Ao centro, imagem da página 646 do livro de Poiré, 
Leçons physique, 1882. À direita, imagem da página 950 do livro de Daguin, Traité 

élémentaire de physique théorique et expérimentale,  tome troisième, 1860. 
 

 

 
 

Neste exemplo temos uma imagem que possui todos os elementos descritos, além da 
aplicação do signo gráfico da pilha. Ganot - Maneuvrier, Traité élémentaire de physique, 

1905, p. 910. 
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Em outros capítulos dos livros didáticos de física, também é possível 

encontrarmos imagens compostas por vários tipos de desenhos, como as 

apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de imagens compostas por representações de objetos com características 
visuais do desenho artístico, técnico e geométrico. Daguin, Traité élémentaire de physique 

théorique et expérimentale, tome troisième, 1860, pp. 442 e 646..  

 

Outra informação que merece nossa atenção é a maneira como são organizadas 

os elementos das imagens. Como veremos nos próximos exemplos, do mesmo 

modo que é possível encontrar imagens combinando linguagens visuais 
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diferentes, o mesmo acontece quando estas imagens são organizadas. Não é 

difícil, por exemplo, encontrarmos uma imagem composta por desenhos 

figurativos, mas organizados como elementos de um desenho técnico, ou vice e 

versa. 

    

 

No alto, imagens das páginas 841 e 716 do livro de Daguin, Traité élémentaire de physique 
théorique et expérimentale, tome troisième, 1861. Acima, centralizada, imagem da página 

222 do livro  de Jamin, Traité de physique de l´école Polytechnique,  1890. Nota-se que esta 
imagem, apesar de usar muitos elementos simbólicos utilizados nos desenhos 

eletrotécnicos e eletromecânicos é organizada de forma semelhante aos dois exemplos 
acima. 
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No alto, imagem da página 923 do livro de Ganot-Maneuvrier, Traité élémentaire de 
physique, 1905. Neste exemplo temos uma imagem que além de possuir signos gráficos 

seus elementos estão distribuídos de forma semelhante ao desenho eletrotécnico. Acima,  
exemplo de um desenho eletrotécnico do livro de Del Mônaco, Desenho Eletrotécnico e 

Eletromecânico, 1975, p. 444. 

 

Podemos perceber que algumas imagens encontradas nos livros didáticos de 

física do século XIX e inicio do século XX são muito ricas em informações visuais, 

já que estas são imagens híbridas compostas por diferentes tipos de linguagens 

visuais. Esta riqueza de informações está relacionada com o objetivo desta 
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imagem na obra, ou seja, uma imagem que tem por objetivo apresentar, por 

exemplo, um motor, será diferente de uma imagem que explica o funcionamento 

deste motor. 

 

 
Imagem do Radiador de Hertz. 

Dias,CursoElementar de Physica, 1920, p. 423. 
 

A imagem do equipamento “Radiador de Hertz” apresentada, trata-se de uma 

fotografia. No entanto, sabemos que seria possível a representação deste 

equipamento utilizando-se da técnica da xilogravura de topo a qual foi muito 

utilizada para confeccionar matrizes tipográficas e que, facilmente, podia produzir 

imagens que ofereciam mais informações do que uma fotografia, como foi visto no 

capítulo anterior. 

 

Esta fotografia do "Radiador de Hertz" permitia que o leitor conhecesse o 

equipamento, no entanto, o texto que acompanha esta imagem, exigia a 

representação de partes deste equipamento, para melhor ser compreendido. 
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Imagem do Radiador de Hertz. 
Dias,CursoElementar de Physica, 1920, p. 423. 

 

 

Estas duas imagens oferecem informações diferentes sobre o equipamento e, da 

mesma forma, como foi explicado anteriormente, estas duas ilustrações também 

poderiam ser substituídas por duas fotografias,o que não poderia ocorrer com a 

próxima imagem encontrada na página seguinte, onde estavam estas duas 

imagens. 

 
Imagens referentes ao Principio da telegrafia sem fio. 

Dias, CursoElementar de Physica, 1920, p. 424. 
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Nesta imagem a linguagem visual muda completamente. Temos uma imagem que 

possui muitas características do desenho eletrotécnico,além dos elementos do 

desenho geométrico e do desenho figurativo. Podemos perceber isso pelos 

símbolos e pela forma de organizar as informações. 

 

Entretanto, um elemento desta imagem nos chama a atenção. Trata-se da 

representação das ondas eletromagnéticas. 

 

 
 

Destaque, em amarelo, das ondas eletromagnéticas. 
Dias, CursoElementar de Physica, 1920, p. 424. 

 

 

Observando a imagem acima podemos perceber que o campo eletromagnético foi 

representado através de linhas tracejadas. Esta informação nos chama a atenção 

pelo fato de se tratar de uma representação de algo invisível. 

 

No próximo exemplo encontramos uma imagem onde a solução para representar 

o campo magnético foi através do efeito que ele produz. 
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Figura 18 – Representação do campo magnético. 

Jamin, Cours de Physique, 1890, p.35. 
 

 

No entanto, uma representação da eletricidade já havia sido feita antes, não por 

um artista, ilustrador ou gravador, mas por um cientista. 

 

 
Desenhos do cientista de Michael Faraday. 

Reis,  A Arquitetura Metodológica de Michael Faraday, 2006, p. 50. 
 

 

Michael Faraday foi um cientista inglês que viveu entre os anos 1791 e 1867.  

Segundo João Reis, as pesquisas de Faraday no campo do eletromagnetismo e 

da luz foram baseadas nos diálogos entre a observação, experimentos e imagens 

mentais.  

 



 93 

As imagens mentais, reproduzidas nos experimentos 

fundamentados por tais princípios, foram a ênfase dada 

por Faraday ao método e entendimento da conversão 

dinâmica das quantidades físicas do eletromagnetismo. 

Esses processos requeriam uma descrição visual e, 

também, verbal, devido à condição de invisibilidade. 35

 

 

Selecionamos alguns desenhos de Faraday que ilustram representações de 

linhas de forças.  Ainda segundo João Reis, “o conceito de linhas de força física 

revela-se como a principal diretriz filosófica de Faraday, dos primórdios da 

construção de sua obra até o resto de sua vida.” 36

 

 

 

Desenhos do cientista de Michael Faraday. 
Reis,  A Arquitetura Metodológica de Michael Faraday, 2006, p. 51. 

 

 

Nas imagens acima podemos visualizar que as linhas de força no estudo do 

magnetismo de Faraday, são representadas por linhas tracejadas. A justificativa 

para tal representação é que, neste caso, Faraday procurou ilustrar as linhas de 

                                                 
35 Reis,  A Arquitetura Metodológica de Michael Faraday, 14. 
36 Ibid., 52. 
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força, com base nas observações das configurações delineadas por limalhas de 

ferro ou por pós de outros metais, sob a ação do campo magnético. 37

 

 

Estas representações serviram como base de representação para outros livros, 

como é o caso do Magnetism and Electricity – A manual for students in advanced 

classes de E. E. Brooks e A. W. Poyser, publicado em 1912. 

 

 

Frontispício do livro de Brooks & Poyser, Magnetism and Electricity, 1912.  

 

Neste livro foram encontradas algumas imagens representando o campo 

magnético: 

 

                                                 
37 Ibid., 52. 



 95 

 

 

 

Representação do campo magnético. Brooks & Poyser, Magnetism and Electricity, 1912, pp. 
125-6. 

 

 

Nota-se que há uma grande semelhança entre os desenhos de Faraday e as 

imagens do livro Magnetism and Eletricity. Entretanto, podemos perceber que 

neste livro as linhas de forças passam a ser representadas de duas maneiras: 

através de linhas tracejadas e de linhas contínuas. 
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Acima temos duas imagens feitas por Faraday em seu estudo sobre a polaridade nas linhas 
de força. Podemos perceber nestas duas imagens que Faraday representou estas linhas de 
forças de forma menos tracejada que nas outras representações com base em experiências 

com pós de metais. Esta forma menos tracejada facilita a representação onde há uma 
preocupação em apresentar o trajeto da força do campo magnético e não o campo 

magnético em si.  Abaixo, temos a representação do trajeto do campo magnético. Brooks & 
Poyser,  Magnetism and Electricity, 1912, pp. 129 e 131.. 

 

                  

 

Com a possibilidade de representar o campo magnético por linhas tracejadas ou 

por linhas contínuas, passa-se a ter a possibilidade de aplicar tal informação 

visual em outras representações, como podemos observar no próximo exemplo 

onde está representado o campo magnético terrestre. 
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Representação do campo magnético terrestre. Brooks & Poyser, Magnetism and Electricity, 
1912, p. 186. 

 

 

O outro grupo, onde as representações do campo magnético continuam sendo 

relizadas através de linhas tracejadas encontramos alguns exemplos curiosos, 

como as representações tridimensionais de polaridades e atrações constantes no 

livro Magnetism and Electricity.  
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Representações das polaridades e atrações do campo magnético. Brooks & 
Poyser,Magnetism and Electricity, 1912, pp. 240 e 244. 

 

 

Destaque em amarelo do signo gráfico para a representação de pilhas. Brooks & Poyser, 
Magnetism and Electricity, 1912, p. 214. 

 

 

No exemplo da página 244 temos um exemplo onde houve uma junção de 

informações relacionadas aos desenhos figurativos artísticos (representações do 

arco e das flechas), desenho geométrico (forma de organizar e simular a 

perspectiva), do desenho técnico (representação do signo gráfico) e das 

representações resultantes das observações, experiências e imagens mentais de 

um cientista. 
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Assim podemos observar que muitas imagens trazem consigo “camadas” de 

informações que oferecem a possibilidade de percebemos como o conhecimento, 

representado visualmente, pode ser organizado e manipulado. Da mesma forma 

que uma página de um livro pode conter imagens migradas de várias fontes 

diferentes, o mesmo pode ocorrer nas imagens em si, na sua composição. 

Entendendo que esta riqueza de informações que ora foi decorrente das técnicas 

de impressão - considerando aqui, as matrizes das imagens, a técnica de 

impressão, o suporte e a tinta utilizada, bem como a maneira que foram 

organizadas as informações num livro -, ora com a visão de ciência de um período 

e pela linguagem visual utilizada. 
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Considerações finais 

 

No campo da História da Ciência podemos desenvolver várias pesquisas nos 

estudos das imagens cientificas. Neste trabalho pudemos observar que para a 

abordagem de estudos dos livros didáticos de física, impressos no século XIX e 

no início do século XX, fez-se necessária uma abordagem sobre a questão de 

autoria do livro, sobre a técnica e o suporte de utilizado na impressão e sobre a 

linguagem visual das imagens. 

 

Percebemos que um livro ao ser editado pode sofrer algumas alterações. Estas 

alterações são manifestadas naquelas imagens onde, pelo processo de migração, 

sofrem mudanças que vão desde a simples eliminação de informações como o 

próprio redesenho das imagens. E de fato, numa edição de um livro, podemos ter 

os casos onde o conteúdo, não apenas do textos, mas das imagens podem ter 

origens em várias fontes distintas. E da mesma maneira que pode haver várias 

junções de vários textos em alguns parágrafos decorrentes, por exemplo, 

simplesmente porque a pessoa ou as pessoas que estavam editando a obra 

precisava respeitar um determinado numero de páginas, o mesmo pode ocorrer 

quando temos algumas imagens e estas podem sofrer alterações simplesmente 

para serem encaixadas entre os blocos de textos – que neste caso são realmente 

“blocos” de tipos móveis -, ou porque as imagens têm como origem outra técnica 

de impressão ou gravação. 

 

A maneira de organizar e editar uma obra não deixa de ter o seu aspecto 

relacionado a técnica de impressão, entretanto, numa abordagem sobre a técnica 

se vê a necessidade de irmos um pouco além. Desta maneira há sim a 
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necessidade de entendermos um pouco mais sobre o suporte utilizado o que, pela 

edição ou manipulação da imagem não podemos perceber. Conhecer as 

limitações e possibilidades dos meios de impressão, assim como a habilidade e a 

técnica utilizada para a produção, no nosso caso, de matrizes tipográficas é de 

extrema importância. Algumas dúvidas podem ser esclarecidas simplesmente 

porque descobriu que uma matriz tipográfica, por exemplo, foi feita por dois 

profissionais, um ilustrador um gravador.  

 

Levando em consideração quais são as possibilidades das técnicas de impressão 

podemos entender que, se houve uma simplificação de uma imagem esta pode 

ter sido resultado não de uma limitação técnica, mas pela opção ou necessidade 

de quem iria produzir ou de quem iria ler a obra. Neste trabalho, os exemplos 

buscados foram para mostrar a necessidade desta simplificação para a 

transmissão do conhecimento. 

 

A maneira de representar ou organizar uma imagem fez com que partes de 

algumas imagens fossem esquematizadas possibilitando uma representação mais 

simbólica de algumas imagens. Esta representação é facilmente percebida nas 

diversas maneiras de representação dos circuitos, onde também são inseridos 

alguns signos gráficos. 

 

Nos exemplos apresentados neste trabalho foi possível demonstrar como a 

linguagem do desenho artístico, do desenho técnico e do desenho geométrico 

foram organizados e combinados como um recurso estratégico na composição 

das imagens utilizadas nos livros didáticos de física. Entretanto, no caso das 

imagens utilizadas nos capítulos voltados ao magnetismo e a eletricidade, 



 102 

pudemos entender que as representações foram além dos recursos dos 

desenhos. Isto é facilmente entendido quando percebemos que as diversas 

linguagens dos desenhos somente podem ser utilizadas quando se sabe o que se 

quer representar. Na nossa pesquisa entendemos que as representações foram 

possíveis com base nas observações, registros e as imagens mentais de um 

cientista. Desta forma buscamos demonstrar que a análise dos recursos técnicos 

disponíveis, a visão de ciência de num determinado período e a linguagem visual 

utilizada podem oferecer diversas informações nos estudos das imagens pela 

História da Ciência. 
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