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Introdução

O estudo da ergonomia é fascinante e carrega consigo o poder 
de desvendar uma série de informações ainda pouca exploradas, 
entre elas destaca-se a investigação dos precursores dessa ciência, 
portanto estabelecer que ela seja uma ciência nova conduz a uma 
afirmação equivocada. No entanto, sua origem oficial é estabeleci-
da quando da oficialização pelo engenheiro inglês Kenneth Frank 
Hywel Murrell da primeira sociedade de ergonomia do mundo, a 
Ergonomic Research Society, no ano de 1949.

O texto resgata e apresenta as contribuições que Leonardo da 
Vinci como um dos precursores dessa área se apresenta, atribuindo 
principalmente às suas práticas o caráter de ação precursora da 
ergonomia.

Biografia

Leonardo nasceu em 1452 na aldeia de Vinci, próxima a Flo-
rença, na Itália. Antes dos 18 anos, tornou-se aprendiz do artista 
(pintor e escultor) florentino Andrea Verrochio, em sua oficina, 
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e não demorou em ser membro da Compagnia di San Luca dos 
pintores florentinos. Em suas primeiras obras independentes e 
mesmo nas contribuições realizadas a seu mestre Verrochio, já eram 
perceptíveis algumas peculiaridades que tornar-se-iam caracte-
rísticas notáveis de suas obras: jogos de luz, organização espacial, 
perspectiva e tridimensionalidade. Tais características acompanha-
ram Leonardo em suas principais obras, desde os rascunhos até as 
pinturas e esculturas.

Habituado no Renascimento, época em que o homem era tido 
como o centro do universo e a ciência constituía-se basicamente em 
matemática e medicina, Leonardo incorporou ao máximo o “ho-
mem universal” (ou uomo universale). Visionário, curioso e ávido 
por saber nos mais diversos campos, como o da pintura, arquite-
tura, escultura, engenharia, natureza (física e humana), anatomia e 
fisionomia (animal e humana), entre outros.

Por volta de 1490, fundou a “achademia vinciana”. Muitos pin-
tores juntaram-se a ele nesse espaço versátil e pluridisciplinar, no 
qual implantou uma metodologia de ensino de arte que era baseada 
no redesenho de obras de mestres anteriores, no estudo formal e 
proporcional de corpos naturais, no desenho e, por último, no uso 
de cores. Munari (2008) afirma que “criatividade não significa 
improvisação sem método: dessa maneira só se cria confusão, e 
planta-se nos jovens a ilusão de que artistas devem ser livres e in-
dependentes”. Essa visão aponta para uma forte característica do 
trabalho de Leonardo da Vinci, que era a habilidade de um agir 
formal e sistemático.

Viveu em diversos lugares além de Florença, Roma, Veneza e 
Milão. Em seus últimos anos de vida viveu na França, no castelo 
de Cloux, um presente dado pelo rei, onde veio a falecer em 1519. 

Entre suas obras e estudos, alguns dos mais conhecidos são: “A 
Última Ceia”, afresco pintado em 1498 no convento de Santa Maria 
delle Grazie, em Milão; “Mona Lisa” ou “La Gioconda”, iniciada 
em 1502 e finalizada cerca de três anos mais tarde, atualmente ex-
posta no Louvre, em Paris; “O Homem Vitruviano”, um redesenho 
dos estudos de Marcus Vitruvius Pollio.
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Atitudes precursoras

Embora Leonardo se intitulasse um homem sem estudos, Má-
rias (1997) sustenta a ideia de que ele tenha sido precisamente o 
inventor das ciências modernas, fundamentadas num método que 
se basearia na experiência e na matemática.

Para Leonardo, o verdadeiro saber provinha de experiências, 
das observações e de invenções. Aplicou rigidamente uma meto-
dologia em seus projetos, na sua arte e nos seus estudos. Os es-
tudos anatômicos e fisiológicos foram certamente suas principais 
contribuições à ergonomia. Cada obra era dotada de uma análise 
criteriosa e do estudo prévio de todos os seus elementos, como luz, 
sombra e movimento, e o sempre presente naturalismo, em cujas 
obras exigiam de Leonardo uma observação rigorosa e minuciosa 
do homem, como, por exemplo, seus volumes, relevos e anato-
mia. A observação externa dos corpos já lhe havia fornecido todo 
o conhecimento possível para que executasse sua arte, quando se 
voltou então para a dissecação e estudo da anatomia dos corpos, de 
tal forma era possível compreender as forças e estruturas internas 
que possibilitavam uma determinada aparência externa da figura 
humana. Alguns de seus cadernos de estudos apresentavam mais 
de 600 esboços sobre o tema.

Entre esses estudos, destaca-se a figura do homem vitruviano 
de Marcus Vitruvius Pollio, redesenhada por Leonardo da Vinci. 
Marcus Vitruvius Pollio (75-25 a.C.) foi o autor do único tratado de 
arquitetura da Antiguidade sobrevivente até os dias de hoje. Des-
creveu que o ponto de partida da arquitetura para a construção de 
ambientes deveria ser a natureza e suas proporções perfeitas. Com-
pôs uma imensa obra que visava analisar os variados elementos da 
arquitetura, tanto de caráter civil como militar.

A principal relevância da ação de Leonardo ao juntar o homem 
canônico do quadrado e da circunferência, em seus centros gera-
dores e clássicos em uma só figura, foi manter o homem fixo em 
um lugar, girar ou articular seus membros inferiores e superiores 
ainda conectados ao tronco e, como é característica dos precursores 
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e empreendedores, pensar diferente e alterar a posição das formas, o 
quadrado e a circunferência, neste caso, o que viria a ser um princí-
pio da ergonomia, isto é, o posto de trabalho, o ambiente, a roupa e 
as questões periféricas devem se adaptar ao homem, e não o homem 
a eles.

Leonardo combinou em um mesmo desenho o homem inserido 
no círculo e no quadrado, promovendo estudos acerca das dimen-
sões e movimentos humanos. Atualmente, o conhecimento das 
formas e medidas do corpo aplicado em projetos é denominado 
antropometria (Boueri, 2008).

Outros arquitetos e artistas também estudaram com esmero as 
relações e proporções canônicas, contudo sobrepunham o círculo e 
o quadrilátero, alterando as divinas medidas do homem e provo-
cando a distorção da figura humana neles contida. 

De acordo com Martins (2008), o corpo humano é o ponto de 
partida para o projeto de produto. Dessa forma, os estudos minu-
ciosos de Leonardo acerca da anatomia humana, principalmente 
seu estudo sobre “O Homem Vitruviano”, são precursores essen-
ciais do estudo da antropometria e da ergonomia.

Como engenheiro inventivo e intuitivo, também é relevante 
destacar os fatores humanos em seus projetos, como, por exemplo, 
o projeto de uma catapulta gigante que era operada por um homem, 
um exemplo típico da descrição homem-máquina. Outro exemplo 
significativo é o da apresentação de uma máquina voadora em que 
se observa que a posição do homem obedece rigorosamente àquela 
assumida ainda nos dias de hoje.

Cada um de seus projetos, desenhos e rascunhos, que hoje tem 
valor e status de obra de arte, vinha repleto de anotações e observa-
ções técnicas e minuciosas, bem como resultados esperados quando 
se tratava de projetos bélicos. Tanto é que em 2004 o Museu de 
História da Ciência, em Florença, na Itália, colocou em exibição o 
primeiro “automóvel” construído com base nos esboços realizados 
do famoso livro de anotações de Da Vinci.

O “carro” de aparência primitiva se locomove com a ajuda de 
molas no lugar de combustível, e foi provavelmente planejado para 
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produzir efeitos especiais em eventos nobres. Mas, de acordo com 
os especialistas, foi o primeiro veículo autopropulsor do mundo.

O “automóvel” não é a primeira e única invenção das descober-
tas verificadas nos manuscritos de Leonardo da Vinci, constatam-
se ainda as máquinas voadoras, helicópteros, submarinos, tanques 
militares e bicicletas. 

Discussão e considerações finais

O foco central da curiosidade científica de Leonardo da Vinci 
era o homem e o seu entorno, considerando os seus pormenores e 
as mais amplas relações, demonstrando claramente a preocupação 
central dos fatores humanos.

Em seus estudos e projetos, as máquinas e suas funções se ajus-
tavam ao homem, facilitando a execução de diversas ações.

A releitura e o redesenho de “O Homem Vitruviano” realizados 
por ele são uma referência significativa nos estudos da antropome-
tria e da ergonomia, demonstrando inclusive a importância de que 
os projetos levem em consideração essas relações.
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