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RESUMO 
  

Poderá a ilustração científica destinar-se à infância? E poderá uma 

ilustração infantil ser considerada ilustração científica? Estas questões foram a 

base da reflexão teórica sobre a aplicação da ilustração científica ao público 

infantil, procurando demonstrar como a ilustração científica pode destinar-se e 

adequar-se ao público mais jovem e em que circunstâncias tal poderá 

acontecer.  

A metodologia adotada foi a de estudo de caso, tendo sido escolhido o 

Jardim Botânico O Chão das Artes, da Casa da Cerca – Centro de Arte 

Contemporânea, em Almada, para o debate deste projeto, uma vez que possui 

a particularidade de todas as espécies que nele se encontram, concretamente 

os seus componentes – rizomas, raízes, folhas, caule, pétalas, frutos, etc., – 

terem uma aplicação prática nas artes plásticas.  

Foram elaboradas várias entrevistas e um questionário a 180 

ilustradores, portugueses e estrangeiros, que trabalham em ambas as áreas, a 

científica e a infantil. As conclusões que aqui apresentamos são resultantes do 

estudo e pesquisa efetuados sobre o tema em questão, e das reflexões 

provenientes dos questionários e entrevistas levadas a cabo no decorrer deste 

projeto. 
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Desenho Científico | Ilustração Científica | Desenho para a Infância | 

Ilustração para a Infância | Casa da Cerca 
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ABSTRACT 
  

 Can scientific illustration be suitable for children? And can illustration for 

children be considered scientific illustration? These questions were in the basis 

of the theoretical reflection about the application of scientific illustration to 

children. This project wants to present the circumstances in which scientific 

illustration can be suitable for a younger audience. 

The methodology adopted was the “case-study”, and O Jardim Botânico 

O Chão das Artes – Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, in 

Almada, was chosen for this study, since it has the particularity that all the 

species it contains, namely their components, - such as rhizomes, roots, leaves, 

stems, petals, fruits, etc. - have practical applications in Fine Arts. 

 For this purpose, several interviews were prepared and also a 

questionnaire focused on 180 Portuguese and foreign illustrators, working in 

both areas: illustration for children and scientific. The conclusions herein are the 

result of the study and reflection of the aforementioned questionnaires and 

interviews undertaken in this project. 

 

 

 

 

 

KEY-WORDS 

Scientific Drawing | Scientific Illustration | Drawing for Children | Illustration 
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“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara” 
 

José Saramago 
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PARTE I _ INTRODUÇÃO  
 
O presente projeto consiste numa reflexão teórica e na respetiva 

demonstração prática sobre a aplicação da ilustração científica ao público 

infantil. Procura demonstrar como a ilustração científica pode destinar-se e 

adequar-se ao público mais jovem e em que circunstâncias isso acontece. É 

desta forma constituído na sua componente prática por dois catálogos – 

dirigidos ao público geral e ao público infantil – que pretendem demonstrar 

como o mesmo material de informação poderá ser direcionado para públicos 

distintos, respeitando as características que lhe são particulares e mantendo o 

rigor e exatidão, próprios do desenho científico. 

O local escolhido para o estudo desta questão foi o Jardim Botânico –  

O Chão das Artes, pertencente à Casa da Cerca – Centro de Arte Contem-

porânea, em Almada, e as espécies nele existentes. 

 

1.1. Escolha do tema e contexto 

 
O tema escolhido tem como objeto de reflexão as duas principais 

vertentes do nosso trabalho enquanto ilustradores: a ilustração científica e a 

ilustração para a infância. Sendo à priori duas linguagens que remetem para 

questões e universos visuais distintos, pretendemos demonstrar como a 

ilustração para a infância poderá conter o rigor e exatidão próprios de uma 

ilustração científica, tendo em consideração as características específicas de 

ambas as linguagens.  

 

1.2. Objetivos e metodologia 
 

Através da elaboração de dois objetos gráficos destinados, 

respetivamente, ao público geral e ao público mais jovem, pretendeu-se 

demonstrar que através da mesma informação disponível – resultante de um 

exaustivo trabalho de pesquisa, recolha de imagens e respetiva análise – 

poderão produzir-se dois produtos didáticos distintos, mas de igual teor 

científico.  Procurou-se, deste modo, ilustrar o que têm de comum e distinto, 
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constituindo-se como formas de divulgação do conhecimento científico e 

promoção da educação ambiental e defesa do meio ambiente. 

Como método de pesquisa, procedeu-se à leitura de registos 

bibliográficos, nomeadamente na Biblioteca da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, na Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian e na 

Biblioteca Municipal Camões, recorrendo-se à tradução livre de obras em 

língua inglesa e espanhola. Também foi efectuada a leitura de catálogos de 

ilustração infantil e científica, e acedeu-se à informação disponível na internet. 

A primeira parte deste projeto visou a introdução e contextualização do 

tema, mostrando as motivações e as questões que levaram ao seu estudo.  

Na segunda parte do trabalho, estudaram-se e analisaram-se as linguagens da 

ilustração científica e da ilustração para o público infantil, e as respetivas 

semelhanças e diferenças. Tendo o desenho como ponto de partida e análise, 

procurou-se fundamentar os princípios da ilustração científica, abordando os 

seus aspetos essenciais, assim como a importância do ensino das ciências da 

natureza como forma de olhar o meio em que habitamos. Procurou-se, de igual 

modo, refletir sobre a prática do desenho no universo da ilustração para a 

infância, através da sua história e da sua evolução até aos dias de hoje, 

espelhando a forma como se constituiu num pilar para a educação e formação 

visual dos mais jovens. 

A terceira parte deste estudo tratou da metodologia aplicada à 

concretização prática deste projeto, através dos questionários e entrevistas 

realizados a ilustradores científicos e para a infância, assim como das técnicas 

utilizadas na execução das ilustrações destinadas às peças gráficas. 

Na quarta parte deste trabalho analisámos os resultados obtidos nos 

questionários e nas entrevistas efetuadas anteriormente e procedemos à 

realização efetiva das ilustrações, procurando aplicar as conclusões apren-

didas e retiradas nos capítulos anteriores.  

Por fim, procurámos resumir as conclusões e os ensinamentos extraídos 

deste projeto, e abrir novas perspetivas para o aprofundamento das questões 

aqui abordadas. 
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1.3. O contributo do Jardim Botânico – O Chão das Artes, e da Casa da 

Cerca – Centro de Arte Contemporânea 

 
Para ilustrar e exemplificar a questão presente neste projeto escolhemos 

o Jardim Botânico – O Chão das Artes, da Casa da Cerca, pela sua 

especificidade e carisma. O Chão das Artes, inaugurado em 2001, tem a 

particularidade de todas as espécies que nele se encontram possuírem uma 

aplicação direta na prática artística, seja através da utilização da flor, das folhas 

ou dos rizomas – dos quais se extraem os pigmentos, os óleos ou as gomas – 

ou do aproveitamento da madeira para a elaboração de telas.1 

 

 
Figuras 1 e 2 – Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada e vista parcial do  
Jardim Botânico – O Chão das Artes   

 

O jardim explora a conjugação das vertentes artística e científica, 

articulando harmoniosamente as artes plásticas e a natureza. O projeto do 

jardim foi inspirado no modelo de jardim tradicional português de quinta de 

recreio, que constituiu inicialmente a Casa da Cerca. Este solar típico dos 

séculos XVII e XVIII, exibe o modelo clássico de arquitetura civil da época, com 

planta em U e fachadas simples e lineares, em simultâneo com alguns 

elementos barrocos e românticos, fruto de várias intervenções ao longo dos 

séculos.2 

A Casa da Cerca enquanto Centro de Arte Contemporânea, tem como 

objetivo a promoção da investigação e da divulgação da Arte Contemporânea, 

através de um vasto programa cultural que inclui a realização regular de 
                                                
1 CERCA, Casa da – Jardim Botânico. O Chão das Artes. In A Natureza Mestra das Artes. 
Natura Artis Magistra. Centro de Arte Contemporânea. Almada: Câmara Municipal de Almada, 
2001. P. 17 
2 In site www.m-almada.pt, acedido em 27.04.2012 
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exposições – individuais, coletivas e temáticas – bem como de um conjunto de 

atividades paralelas daí decorrentes, realizadas em articulação com os seus 

recursos internos: o serviço educativo, o centro de documentação e informação 

e o jardim botânico. 

Este centro cultural que iniciou a sua atividade em 1993, procura, 

através de práticas culturais contemporâneas, a divulgação das Artes Plásticas 

nos concelhos de Almada e Lisboa, privilegiando o desenho, e constituindo 

uma iniciativa pioneira no panorama nacional de jardins de interesse público,  

uma vez que articula nas vertentes científica e artística a ligação da natureza 

com as artes plásticas. 

Um jardim botânico, para além de se constituir como um local aprazível 

e de recreio, procura que as plantas que nele se encontram possuam mais- 

-valias e desempenhem outras funções específicas, como no ensino, na 

investigação e na conservação do património genético vegetal. Os jardins 

botânicos situam-se quase sempre próximos de centros urbanos, constituindo- 

-se como locais privilegiados para o desenvolvimento de programas de 

educação ambiental e de demonstração e interpretação das relações 

ecológicas. Neste sentido, verifica-se a conjugação de esforços com a 

natureza, procurando observar e estudar as interações do meio físico com a 

morfologia, a fisiologia, e a genética dos organismos vivos3. 

Como jardim botânico deve entender-se uma área delimitada num meio 

urbano destinada ao cultivo, manutenção, conservação, divulgação e pesquisa 

de vegetação autóctone e exótica. Poderá ser administrado por uma instituição 

pública ou privada, ou mesmo de capital misto, e deverá constar de herbário, 

estufa e banco de sementes.4 

Nestes espaços, as numerosas espécies e variedades de plantas 

silvestres e hortícolas cultivadas encontram-se rigorosamente identificadas e 

catalogadas. Geralmente, os jardins botânicos dispõem de instalações 

adequadas para a conservação de espécies exóticas que não se adaptam bem 

ao clima local – as estufas – proporcionando as condições necessárias ao seu 

                                                
3 CATARINO, Fernando – Jardins Botânicos. In A Natureza Mestra das Artes. Natura Artis 
Magistra. Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea. Almada: C.M. Almada, 2001. P. 13 
4 Idem 
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desenvolvimento e adaptação, como a temperatura e a luz adequadas, controle 

dos níveis de humidade, etc. 

Crê-se que o aparecimento dos primeiros jardins botânicos se deveu, 

precisamente, a essas razões, permitindo a importação de espécies de climas 

diferentes, o seu posterior cultivo e comercialização. Os registos mais antigos 

falam de um jardim criado com essa finalidade há três mil anos, no Antigo 

Egito. 

Posteriormente, o comércio de especiarias motivou a criação de 

condições especiais, e com o tempo foram-se aperfeiçoando plantações e 

estufas, que mais tarde viriam a inspirar a criação dos jardins botânicos, tal 

como hoje os conhecemos. 

Foi em Itália, em pleno Renascimento, que surgiu o primeiro jardim 

botânico com as características atuais: o Orto Botanico di Pisa, fundado em 

1544 e que ainda hoje se encontra em funcionamento e aberto ao público.5 

 

Figuras 3 e 4 – Gravura do Jardim Botânico de Pisa, datada do século XVI, e fotografia do 
mesmo jardim botânico na atualidade 

Em Portugal, o Jardim Botânico da Ajuda é o mais antigo, datando de 

1768, seguido do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que foi criado 

em 1772. Ambos são ainda hoje os principais jardins do país, a par dos jardins 

botânicos de Lisboa e do Porto, fundados respectivamente em 1878 e 1951 

(datas oficiais, apesar de os jardins já existirem décadas antes).6 

Rogério Ribeiro, pintor, professor, fundador e diretor (de 1993 a 2003) 

da Casa da Cerca  – Centro de Arte Contemporânea, e do projeto O Chão das 

Artes, cita Cennino Cennini em O Livro das Artes, cap. IV, demonstrando o 

                                                
5 RIBEIRO, Rogério – Natura Artis Magistra. In A Natureza Mestra das Artes. Casa da Cerca –
Centro de Arte Contemporânea. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2001. P. 13 
6 http:/omeuhardim.com/artigos/jardins-botanicos (acedido em 12.02.2012) 
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verdadeiro espírito do jardim: “O fundamento da Arte e o princípio de todos os 

trabalhos manuais é o desenho e o colorido. Estas duas partes requerem o 

seguinte, a saber: saber triturar, bem moer, colar, aparelhar, engessar, alisar o 

gesso e poli-lo, realizar com gesso, aplicar argilas, dourar, brunir, temperar, 

conseguir relevos, desenformar, limpar, alisar, bem brunir, recortar, colorir, 

adornar e envernizar em tábua ou em ícone, adornar e acabar o muro. Esta é a 

ordem das partes anteriormente mencionadas, sobre as quais eu, com os 

escassos conhecimentos que adquiri, informarei passo a passo”7. Daqui se po-

derá compreender os inúmeros estudos efetuados às espécies existentes neste 

jardim, tendo por fim a sua utilização e aplicação nas artes plásticas. 

O Jardim Botânico – Chão das Artes é desta forma composto por três 

espaços, à semelhança de um jardim renascentista, típico da paisagem 

mediterrânica: a mata, o pomar e o horto. A estes foram ainda acrescentados 

uma estufa que acolhe algumas espécies vegetais necessitadas de maior 

controle ambiental, um anfiteatro ao ar livre, e um miradouro, com uma vista 

magnífica sobre Lisboa. O horto, por sua vez, deu origem ao Jardim dos Óleos, 

ao Jardim dos Pigmentos e ao Jardim das Telas, como poderemos observar na 

figura seguinte: 

 
 
Figura 5 – Planta de O chão das Artes - Jardim Botânico da Casa da Cerca, Centro de Arte 
Contemporânea 

                                                
7 RIBEIRO, Rogério – A Arte de Desenhar e Colorir. In A Natureza Mestra das Artes. Natura 
Artis Magistra. Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea. Almada: Câmara Municipal de 
Almada, 2001. Pg. 11 
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Da Mata, podem extrair-se dois tipos de materiais relevantes na prática 

artística: as madeiras, utilizadas na escultura e como suporte de painéis, de 

telas e de retábulos, e as resinas. Os castanheiros, os salgueiros, os choupos, 

e as várias espécies de carvalhos lá existentes são algumas das espécies mais 

utilizadas como suporte, assim como os pinheiros bravos, cuja resina pode ser 

utilizada para a produção de terebintina ou de aguarrás (da terebinto, da 

aroeira e do abeto retiraram-se as melhores terebintinas utilizadas nas antigas 

Escolas Europeias de Pintura). Também poderemos lá encontrar a figueira, 

cujo látex é um elemento da mistura e diluente na técnica de pintura a têmpera 

de Giotto. Na orla nordeste da mata situa-se o miradouro, que apresenta uma 

vista panorâmica sobre a costa ocidental de Lisboa. 

No Pomar das Gomas encontram-se árvores de fruto, sobretudo do 

género Prunus, de onde se extrai a goma utilizada nas diversas técnicas de 

pintura, e que vem substituir a goma arábica. Aqui existem espécies como o 

pessegueiro, a amendoeira, a ameixoeira, a cerejeira.  

 No Jardim das Telas poderão observar-se as plantas do linho e do 

algodão, assim como o bambu, o sisal, o trigo, o centeio ou o milho, que são 

utilizados no fabrico de papéis ou de tecidos. 

O Jardim dos Óleos é constituído por espécies como o linho, a papoila, o 

rosmaninho, a alfazema e o alecrim, entre outras. Das sementes destas 

espécies extraem-se os óleos, utilizados para diluir os pigmentos, ou para 

preparar emulsões e fundos, como o óleo de linhaça ou o óleo de papoila. 

 No Jardim dos Pigmentos encontram-se os lírios e os aloés, os lírios- 

-dos-tintureiros, as maravilhas, o fustete, a romanzeira, a videira , o tojo, entre 

outros, cujos componentes – os rizomas, as folhas e as flores, têm diversas 

aplicações. 

A Estufa do Chão das Artes, atualmente em processo de restauro, tem 

como funções receber as espécies do jardim botânico não adaptadas ao clima 

mediterrânico, e também acolher exposições temporárias, de carácter 

documental.  

Situado na orla da mata, e perto de um dragoeiro com a mesma idade 

do jardim botânico, situa-se o Anfiteatro, com capacidade para 75 pessoas, e 

com uma ampla vista panorâmica sobre o jardim e sobre Lisboa . 
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Sendo a vegetação a principal protagonista de um jardim botânico, com 

as suas funções didático-científicas, aqui ganha especial valor a seleção das 

espécies que nele se encontram, uma vez que refletem uma utilização 

específica no campo das artes.  

O Jardim Botânico – O Chão das Artes surge, portanto, como um 

incentivo à prática artística, pelo enfoque dado à componente natural dos 

materiais de origem vegetal, onde o conhecimento científico da botânica e o 

saber sobre a sua aplicação nas artes plásticas se combinam e fundem.  

Convém ainda mencionar o trabalho de pesquisa, de investigação e de 

recuperação de muitos dos saberes antigos acerca da aplicação e obtenção de 

tintas e pigmentos das plantas vegetais, conhecidos desde a Antiguidade 

(como extrair o aguarrás a partir da resina do pinheiro, ou o uso da seiva do 

dragoeiro para obter o “sangue de draco”), ou de pequenos segredos (como a 

aplicação de látex da figueira na técnica da pintura a têmpera, para conferir 

uma ligação mais homogénea entre o ovo e o pigmento), que se encontram 

praticamente esquecidos. Atualmente, os materiais de pintura adquirem-se 

prontos a serem utilizados, sendo a maior parte deles produzidos indus-

trialmente. No entanto, muitos destes conhecimentos são de grande 

importância para os restauradores de obras de arte, que necessitam de 

dominar as técnicas antigas para poderem recuperar os trabalhos dos velhos 

mestres. O Jardim Botânico – O Chão das Artes tem promovido a investigação 

destas e de outras técnicas e saberes de outros tempos, permitindo a sua 

redescoberta e a sua divulgação através do contacto e do conhecimento da 

natureza. 



 29 

PARTE II _ ANÁLISE 
 
2. O desenho na Ilustração Científica e na Ilustração para a Infância: 
linguagens específicas e distintas para um fim comum 
 
2.1. O desenho como ponto de partida  

 

O nome “desenho” vem do latim “designu”, que pode simultaneamente 

significar “desenhar” e “designar”. “O desenho, obra inscrita sobre um suporte 

com duas dimensões, apresenta plasticamente uma essência, um conceito, um 

pensamento ou representa as aparências do nosso mundo natural”. 8 

Desenhamos porque os nossos olhos observam e porque o nosso cérebro 

tende a identificar perfis, ou seja, contornos, tendo a capacidade de aceitar 

uma representação em substituição do objecto. Desenhamos também porque a 

capacidade de abstração, não só nos é útil porque permite guardar uma 

imensa quantidade de informação, como é também uma fonte de prazer 

intelectual e artístico.9 

Segundo Ana Leonor Rodrigues, o desenho é tanto considerado como 

uma técnica, com tecnologias próprias para obter resultados preparatórios, no 

sentido de experimentar soluções provisórias, como um modo de expressão 

artística em si mesmo. Todavia, subjacente a todos os desenhos existe um tipo 

de relação quase direta com a mente, que constrói a possibilidade de 

elaboração de um modo de pensar que se desenvolve numa relação imediata 

com o olhar e numa expressão direta com o gesto para construir um discorrer 

do pensamento exterior a qualquer situação discursiva.10 

Como disciplina, o desenho abrange uma extensa variedade de práticas 

interativas e multidisciplinares. Nas décadas de 50 e 60 do século passado, o 

campo artístico foi-se expandindo e o enfoque dado à “arte enquanto processo” 

permitiu ao desenho afirmar-se como uma disciplina artística por direito próprio. 

Tal foi possível devido à desmaterialização do objecto artístico, em que se 

considerou o desenho como uma forma de registar uma acção ou declaração e, 

sobretudo, como processo. Este novo enquadramento permitiu que fosse 

valorizado no desenho o que durante muito tempo foi rejeitado e afastado do 
                                                
8 SOURIAU, Étienne – Vocabulaire d’ Esthétique. Paris: PUF, 1900 
9 RODRIGUES, Ana Leonor – O Desenho (1ª ed.). Lisboa: Quimera, 2003. P. 10 
10 Idem. P. 18 
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olhar do grande público: a sua espontaneidade e vitalidade enquanto elemento 

central da criação, como instrumento de pensamento e gerador de ideias, em 

vez de representação do real e das suas características potenciadoras da 

experimentação.11 

 

2.1.1. O desenho enquanto processo  

 

O conceito do desenho finalizado alargou-se também ao processo, ao 

modo de “fazer”. O início e o fim de um desenho eclipsaram-se no ato de fazer. 

O processo foi então privilegiado como trabalho artístico, em obras que 

ilustravam a actividade da mente12 como são os “desenhos de exploração que 

esboçam todas as possibilidades”,13 as evidentes manipulações físicas nos 

materiais olhadas como índices do processo, ou atividades puramente 

concetuais, em que o “fazer” era apenas uma operação intelectual.14 

Entrevistado sobre a arte enquanto processo, Richard Serra afirmou que 

o desenho é um verbo: “There is no way to make a drawing, there is only 

drawing. Anything you can project as expressive in terms of drawing – ideas, 

metaphors, emotions, language structures – results from the act of doing.”15 

O conceito de “campo expandido” utilizado nas artes a partir da década 

de sessenta permitiu ilustrar, em sentido metafórico, as potencialidades 

interdisciplinares do desenho e a sua capacidade de incorporar linguagens 

provenientes de outros domínios artísticos. O desenho traduziu-se como um 

campo de experimentação, laboratório de ideias e conceitos, transversal a 

muitas práticas profissionais, tornando-se o meio eleito para expressar a arte 

                                                
11 ELIAS, H. & Vasconcelos, C. – O campo expandido do desenho e suas práticas criativas. 
Caleidoscópio nº 7, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2006. P. 67-79 
12 WILLIAMS, R. – After Modern Sculpture, Art in United States and Europe 1965-1970. 
Manchester University Press: Manchester, 2000 
13 LIPPARD, L. – The Dematerialization of Art, in Changing. Essays in Art Criticism New. York: 
E. P. Dutton & Co., 1971 
14 LEE, P. – Some Kinds of Duration: The Temporality of Drawing as Process Art, in Afterimage: 
Drawing Through Process, Museum of Contemporary Art, Los Angeles. 
Cambridge: MIT Pr, 1999. P. 25-47 
15 ELIAS, H. & Vasconcelos, C. – O campo expandido do desenho e suas práticas criativas. 
Caleidoscópio nº7, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2006. P. 67-79. Tradução: “Não 
há uma forma de fazer um desenho, há apenas desenho. Qualquer coisa que se possa projetar 
tão expressivo em termos de desenho - idéias, metáforas, as emoções, as estruturas de 
linguagem - resultam do ato de fazer”. 
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como ideia, como estímulo à criatividade e campo de experimentação.16 

Atualmente o desenho não está mais limitado a esboços, aos esquissos 

preparatórios, ao lápis e ao papel. Como processo e modo de fazer, espaço de 

experimentação e estímulo à criatividade, o desenho de hoje vai do formato 

monumental ao micro, do concetual ao 3D, do preto e branco à cor, alargando 

os seus limites a novas áreas e em novas direções. 

Goméz Molina, utilizando as palavras de Bruce Nauman17, constata que  

«desenhar é equivalente a pensar», onde o desenho enquanto ferramenta de 

comunicação gráfica se comporta como instrumento de projectar, que se 

organiza e constrói, desde a fase inicial em que se reconhece o problema – 

que provoca a necessidade de o pensar – até ao momento em que se visualiza 

e apresenta a solução. 

Assim, o desenho apresenta-se igualmente na sua vertente processual 

como instrumento de formação e aferição de registos, meio de identificação e 

validação de propósitos. A sua capacidade de organizar e ordenar um 

pensamento, que se produz e provoca com imagens, justapõe-se ao desenho 

enquanto resultado final, ou seja, como objecto artístico dependente da sua 

qualidade estética. É o desenho como campo e território de investigação 

enquanto pensamento visual que dá origem a novas questões, a novos 

conhecimentos. Surge, assim, como o instrumento de registo do percurso, do 

processo de investigação, dos diferentes caminhos percorridos, traçados 

resolvidos e recusados, como fazedor de imagens.  

Ernst Gombrich, no seu livro Simbolic Images, fala-nos das imagens e 

da sua curiosa posição entre a linguagem e a natureza. Para Gombrich, cada 

imagem ou desenho não tem um significado único, mas significados possíveis 

de serem identificados segundo a interpretação. Fala-nos de “níveis de 

significado”,18 que passaremos a exemplificar de seguida. 

 

 

 

                                                
16 GOMÉZ MOLINA, J.; CABEZAS, L., BORDES, J. – El Manual de Dibujo: Estrategias de 
suenseñanza en el siglo XX. Madrid: Catedra, 2001 
17 Idem 
18 GOMBRICH, Ernst – Simbolic Images – Studies in the art of Renaissance II, New York, 
Phaidon Press, 1978, P. 2 
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2.1.2. O desenho como gerador de imagens e de significados  

 

Ao observar uma imagem projeta-se sempre algum significado adicional 

que não é dado e que é resultante do contexto e da realidade do observador. 

“A Arte estaria, desta forma, sempre aberta a pensamentos póstumos. 

Ninguém poderia arguir sobre o significado se uma pintura fosse preservada 

fora de contexto.”19 

O desenho é, então, tanto o ato de desenhar, como o objeto daí 

resultante, como o que está contido no conceito do próprio termo. Estamos 

perante um modo de expressão gráfica que, através  dos seus elementos 

plásticos e gráficos livres consegue representar e transmitir imagens que 

percebemos como equivalentes às fixadas pela nossa perceção, no mundo 

real.20 

O facto de as formas desenhadas conterem não só o registo, em 

vestígio, do gesto que as definiu, mas também de conterem latentes os 

movimentos elaborados, provoca no olhar do observador tanto um 

reconhecimento desse vestígio, como, sobretudo, uma identificação física do 

gesto realizado. Olhar um objeto desenhando-o obriga a uma observação 

disciplinada e organizada, e estabelece uma diferença clara entre o olhar 

distraído sobre as coisas e o olhar ativo sobre o que se desenha, sobre o que 

se quer ver. Nesta medida, desenhar é adquirir conhecimento, mas também é 

investigar.21  

No entanto, o desenho enquanto tentativa de reprodução do real, nunca 

irá igualar o original, nunca poderá repetir aquilo a que Walter Benjamim 

chamou “aura” do objeto.22 Ou seja, desenhamos porque a nossa mente é 

capaz de aceitar uma representação no lugar do observado. Assim, quando o 

                                                
19 Idem, P. 19 
20 RODRIGUES, Ana Leonor - O que é Desenho. Lisboa: Quimera, 2003. P. 28 
21 Idem, Ibidem 
22 Idem. P. 41 Para Walter Benjamim a obra de arte perde a sua “autenticidade” e “autoridade”, 
que lhe era conferida através da sua duração no tempo. Ao perder aquilo que o filósofo 
chamou de “aura”, a arte deixa para trás o aspecto elitista e tradicional, deixando de ser 
privilégio de alguns para atingir as grandes massas, ou seja, as novas técnicas de reprodução 
da arte poderiam promover a democratização no campo das artes. Para Walter Benjamin, com 
a reprodução técnica potenciada nas formas da fotografia e principalmente do cinema, o aqui e 
agora característicos da obra de arte tradicional desaparecem, ocasionando a destruição da 
aura da obra de arte, e com isso, abalando o próprio conceito de arte, que passa de fenómeno 
estético singular a ser um evento de massas. 
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desenho é observado torna-se possível reativar uma combinação de sinapses 

nervosas correspondentes ao que foi visto e desenhado. “O que estamos a 

olhar não é uma reprodução da realidade, mas um registo de um processo 

mental que observa a realidade.  É isso que é um desenho à vista. Assim o 

desenho, particularmente o desenho à vista, é uma maneira de adquirir 

conhecimento tanto quanto um processo de investigação da realidade visual.”23 

Aquilo que habitualmente designamos por aprender a desenhar, neste 

caso, desenhar à vista, não é mais do que perceber a diferença que existe 

entre registar o que se sabe sobre aquilo que se está a olhar e registar o que 

se vê quando se olha.24  “Olhar um objecto e desenhá-lo implica uma disciplina 

e uma observação organizada que estabelece uma diferença clara entre o 

olhar divagante e perdido sobre as coisas, e a observação ativa do que se quer 

ver, do que se quer desenhar. É uma maneira de adquirir conhecimento e é um 

processo de investigação do mundo visual.”25 

“Ao fazer um desenho de observação, regista-se de uma maneira direta 

um processo da mente que está muito próxima da perceção visual. Cada 

desenho de observação não é um registo de realidade, é o registo da perceção 

do desenhador da realidade naquele momento.”26 Desenhar define-se, assim, 

como a capacidade de observar e entender visualmente o que se observa.  

Daí se poderá concluir a importância dos diários gráficos e dos cadernos 

de artista, que registam diariamente pensamentos, ideias e projetos através de 

desenhos, como se falará mais adiante. Como instrumento de comunicação e 

veículo da informação visual a transmitir, o desenho procura ser compreensível 

e inteligível por todos. Para tal, desenvolveram-se convenções e regras, e 

aperfeiçoaram-se técnicas.  

A técnica surge como o meio que permite variadas soluções visuais. 

Consoante a mensagem que se pretende transmitir e o público a quem a 

ilustração se destina, é escolhida a técnica mais apropriada. Tanto no desenho 

científico como no desenho infantil são privilegiadas determinadas técnicas, 

como a aguarela, a grafite, a tinta-da-china, o acrílico, o guache, a têmpera, 

                                                
23 RODRIGUES, Ana Leonor – Eu Desenho, Tu Desenhas... In Linha do Horizonte I. Faculdade 
de Arquitetura. Universidade Técnica de Lisboa, 2010. P. 179 
24 Idem. P. 177 
25 Idem. P. 179 
26 Idem. P. 180 
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entre outras. Cada técnica possui um potencial de execução, cabendo ao 

ilustrador a escolha da técnica ou combinação de técnicas que melhor 

permitam chegar a um eficaz resultado final. 

 

2.1.3. As finalidades do desenho  

 

Ao fenómeno do desenho atribuímos utilidades práticas diversas, tanto 

por ser uma metodologia, e assim educar a capacidade de expressão, como 

por permitir a realização da obra plástica, e assim ser um precioso instrumento 

de análise, veiculando um pensamento geométrico. 

O desenho é também expressão artística, no sentido kantiano de 

finalidade sem fim, ou seja, a finalidade estética como fundamento da ideia de 

autonomia da obra de arte27, enquanto objeto cujo sentido é apenas o de ser 

obra a experimentar esteticamente. Porém, a sua utilidade e funcionalidade são 

também uma das mais valias de estímulo criativo, uma vez que no âmbito da 

mesma forma de expressão, soluções que começam por ser objetivos muito 

pragmáticos podem convocar a imaginação para caminhos puramente 

artísticos, nesse sentido, de autonomia estética.28 

Existem diversos tipos de desenho quanto à finalidade: o desenho como 

objeto artístico cuja finalidade existe em si mesmo, o desenho como projeto  

para um objeto final diferente de si mesmo e o desenho de estrutura de um 

objeto  final, onde o desenho está contido na obra final. O desenho pode ser 

feito a partir da realidade representando um objeto preciso – desenho à vista –, 

ou ser um desenho de imaginação, quer represente ou não qualquer coisa, 

mas sem que o assunto em questão esteja perante o observador. Representa- 

-se, ou seja, desenha-se, tanto a partir da realidade observada como de uma 

subjetividade sentida, como se representam ainda conceções abstratas. 

O desenho pode, então, ser visto como um processo de trabalho, que 

implica escolhas sucessivas, descobertas, invenções, destruições, e tudo o que 

está implícito na criatividade artística. Pode igualmente situar-se como um 

método de investigação da realidade visual, próximo das expressões artísticas 

plásticas e espaciais, permitindo a experimentação rápida de soluções gráficas 

                                                
27 KANT, Immanuel – Crítica da Faculdade do Juízo, Lisboa: IN-CM. 1992 
28 RODRIGUES, Ana Leonor - O que é Desenho. Lisboa: Quimera, 2003. P. 45 
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e, por isso, interessante como estudo e como expressão. O desenho educa o 

olhar, ordena a sensibilidade, potencia a imaginação criadora e estabelece a 

possibilidade de comunicação e de entendimento das próprias ideias do autor, 

e a evidência do que está desenhado.29 Assim, o desenho, enquanto método e 

expressão artística, tem o poder de materializar as conceções da criatividade 

humana, num gesto do sujeito para o exterior.30 

A disciplina do desenho tem como características a possibilidade de 

investigar as formas e o espaço que se apresentam aos nossos olhos de forma 

simultaneamente  sensível e inteligível, o transmitir vários tipos de informação e 

conhecimento sem recorrer à expressão verbal, escrita ou falada, e a 

acessibilidade a qualquer pessoa independentemente da sua formação ou 

cultura, através de um método capaz de discorrer um pensamento criativo, 

específico das artes visuais e espaciais, traduzindo uma grande versatilidade e 

uma tecnologia relativamente simples. 

O desenho apresenta-se, assim, como o lugar do conhecimento, da 

precisão, mas também da afetividade e do sentimento. Os próprios 

sentimentos são uma ferramenta que lhe é específica. Cada vez mais o 

conhecimento da atividade do cérebro reconhece a afetividade como 

instrumento fundamental de todo o pensamento e capacidade de sobrevivência 

do sujeito. O desenho tem a qualidade de mobilizar de modo particular a 

inteligência, a afetividade, bem como outras capacidades não verbais do 

cérebro. O desenho vai permitir a cada artista desenvolver uma expressão 

própria e original, enquanto também organiza o seu processo criativo com um 

modo de expressão específico do pensamento visual: o seu estilo.  

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                
29 RODRIGUES, Ana Leonor – O Desenho (1ª ed.). Lisboa: Quimera, 2003. P. 50 
30 Idem. P. 64 
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2.1.4. O desenho e a ilustração 

 

Entre o desenho e a ilustração, tal como entre o desenho e a pintura, 

existiram sempre fronteiras diluídas, momentos em que um pode ser outro, e 

vice-versa. Há definições que estipulam ser o desenho a linha e a pintura a cor, 

para que nada os possa confundir. Mas será a pintura sem cor um desenho e 

um desenho a lápis de cor uma pintura? Nem toda a pintura está dependente 

da capacidade de desenhar do seu autor. As pinturas de Mark Rothko31, que 

privilegiam a aparência da cor em toda a sua plenitude, são disso exemplo.32  

 

 
Figura 6 – Mark Rothko, 1950 

 

Desta forma, poderemos constatar que “o objectivo de toda a arte visual 

é a produção de imagens. Quando estas imagens são usadas para comunicar 

uma informação concreta, a arte geralmente chama-se ilustração”.33 

                                                
31 Mark Rothko, (1903-1970) nasceu na Rússia, atual Letónia, e foi pintor expressionista 
abstrato. Em 1913 emigrou para os E.U.A. Após os seus estudos na Universidade de Yale, em 
1929, tornou-se professor de desenho para crianças. Reconhecido na Europa e na América 
pelo seu papel no desenvolvimento da arte não-representacional, Rothko foi um intelectual, um 
homem culto que amava a música e a literatura, e muito interessado em filosofia, em particular 
pelos escritos de Nietzsche e pela mitologia grega. Após ter experimentado o expressionismo 
abstrato e o surrealismo, Rothko desenvolveu, no final de 1940, uma nova forma de pintar. Nas 
suas telas, Mark Rothko atingiu, exclusivamente por meio da cor, pelos tons indecisos, nas 
superfícies às vezes monocromáticas, às vezes compostas por secções coloridas, uma 
dimensão espiritual particularmente sensível. In: Mark Rothko, coleção Taschen 25 anos 
Special Price, 2009 
32 RODRIGUES, Ana Leonor – O Desenho (1ª ed.). Lisboa: Quimera, 2003. P. 99 
33 DALLEY, Terence – Ilustración y Diseño. 1ª Edition. Madrid: Hermann Blume Ediciones, 
1981. P. 10 
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No caso dos desenhos de ilustração encontramos uma relação 

dialogante entre um texto ou uma ideia que se expõe, e uma imagem ou 

imagens que o acompanham. A ilustração, que por vezes é tomada como uma 

arte menor, tal como a banda desenhada, explora igualmente todas as 

possibilidades gráficas espaciais que o desenho permite. O discurso 

estabelecido pelas imagens define outra leitura do texto, sobrepondo-se-lhe 

(mas nunca contradizendo-o), originando um enriquecimento estético e poético 

e muitas vezes, também, de conteúdo. 

A ilustração, narrativa visual por excelência, deve conter uma união 

fluida de palavras e de imagens no decorrer da história, tendo em conta a faixa 

etária a que se destina e, em particular, a função do livro, se lúdica ou didática, 

ou ambas. 

O desenho e o tratamento da informação através do desenho são, 

portanto, entendidos como um fenómeno progressivo, desde a apreensão e 

captura da forma do objecto ou da espécie em questão – através da realização 

de esboços –, até à concretização da ilustração final. Trata-se de um processo 

descritivo, de uma reflexão, mas também de uma interpretação do que se 

observa.34   

Segundo Manfredo Massironi em Ver pelo desenho, aspectos técnicos, 

cognitivos, comunicativos35, qualquer representação gráfica, porquanto fiel que 

seja à realidade, proporcionada e precisa nos pormenores, particularizada em 

cada uma das partes, é sempre uma interpretação e, por isso, uma tentativa de 

explicação da própria realidade. Essa interpretação poderá ser objectiva, 

rigorosa e analítica, procurando explicar factos, processos ou comportamentos 

observados, ou ser subjetiva e pessoal, remetendo para o universo e contexto 

do observador. Disso são exemplos as ilustrações apresentadas de seguida: 

 

                                                
34 Dibujar la Naturaleza. Ilustradores naturalistas en el Jardim Botânico de la Universitat de 
Valência. Valência: Vicerectorat de Cultura. Servei de l’Area Cultural. Universitat de Valência, 
2002 
35 MASSIRONI, Manfredo – Ver pelo desenho, aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. 
Lisboa: Edições 70, 1996. P. 69 
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Figura 7 – Ilustração científica de papoila para guia de identificação  
Figuras 8 e 9 – Ilustração para postais destinados ao público infantil, feita a partir da ilustração 
científica anterior 

 

O presente trabalho procurou, após uma pesquisa bibliográfica exaustiva 

e da sua leitura analítica, fundamentar o estabelecimento de pontes entre os 

conceitos teóricos e a prática, através da realização de questionários, de 

entrevistas a profissionais da ilustração científica e infantil, e da produção das 

peças gráficas. 

Assim, através de duas peças gráficas que têm um resultado visual 

bastante distinto na apresentação, poderá constatar-se como, com a mesma 

informação/ ilustração, se poderá chegar a públicos diversos, mantendo o rigor 

científico do que se pretende transmitir, mediante a interpretação da 

informação e a apresentação da mesma, direcionando-os para o público a que 

se destinam. 
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2.2. O desenho na ilustração científica 
 

O desenho é hoje amplamente conhecido como uma disciplina e uma 

forma de arte visual. A ilustração científica e o desenho científico inserem-se no 

âmbito da Cultura Visual. Desenhar é, portanto, uma ferramenta fundamental 

do pensamento visual, associando desenho, criatividade, ideias e conteúdos. 

Para o ilustrador e designer Rian Hudges, “não há substituto para compreender 

a anatomia, a perspetiva ou a composição. Apenas quando se aprendeu a 

dominar os aspetos técnicos fundamentais (do desenho), é que poderá 

expressar-se a si mesmo correctamente.”36 

Como já foi dito no capítulo anterior, o desenho enquanto processo 

permite interpretar o mundo graficamente, assim como criar universos próprios, 

tornando visíveis e visuais os pensamentos, e articulando ideias, conceitos e 

emoções. O processo complexo de desenhar envolve olhar, ver, responder, 

improvisar, sentir, descobrir, negociar, questionar, traduzir, escrutinar, objetar, 

ordenar, medir, explorar, mapear, documentar e comunicar. Quando 

perguntaram ao ilustrador Ian Polloch o que o inspirava, este respondeu 

“desenhar, esboços: ilustração é desenho publicado”.37 

Explorando as fronteiras da disciplina de desenho, os ilustradores 

ampliam o seu vocabulário visual. Diversos métodos e meios, desde o 

tradicional às tecnologias de ponta, podem ser aplicados em diversos 

contextos. Os processos cognitivos, cinéticos, gestuais ou de improviso podem 

ser explorados com o desenho.38 

 

2.2.1. O que é a ilustração científica? 
 
A ilustração científica surge como a ponte entre a ciência e o público em 

geral, através da imagem39. 

Segundo Kierkeby, assim como a arte reflete a cultura, a ilustração 

científica reflete, de uma forma visual, as descobertas científicas e 

                                                
36 WIGAN; M. –Thinking visually: visual thinking. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. P. 13 
37 Idem. P.15 
38 Idem, Ibidem 
39  BÍGIO, Ana Teresa - Utilização da Imagem nas Ciências Biológicas. Dissertação de 
Mestrado. Lisboa: Escola Superior de Design. Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, 
2007. P. 17 
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tecnológicas”.40 A ilustração científica permite captar a atenção do público para 

temas que de outra forma se restringiriam à comunidade científica. 41  

A ilustração científica poderá ser simples ou complexa, mas sempre 

compreensível em qualquer parte do mundo, independentemente do idioma, 

porque utiliza símbolos visuais e códigos universais, constituindo-se como uma 

linguagem universal, independente da cultura ou grau académico. 

Autores como Rudolf  Arnheim, Ernest Gombrich e Nelson Goodman, 

defendem que nem a linguagem falada ou escrita, nem a representação – 

imagem  – podem, separadamente, dar a descrição completa de algo, porque 

são, só por si, incompletas. Para estes autores ambas as linguagens devem 

ser utilizadas em simultâneo.42  Gombrich afirma que toda a comunicação 

humana é feita através de símbolos, utilizando uma linguagem e, quanto mais 

articulada for essa linguagem, maior a hipótese da mensagem ser 

transmitida. 43  O valor das imagens científicas possibilitará ao leitor uma 

compreensão mais fácil do texto escrito. 44  A imagem, usualmente acom-

panhada de texto, faz parte assim do que se denomina de iconografia ou 

documentação visual, que constitui ou completa determinado texto.45  

A ilustração científica pode ir ao encontro de um público alvo específico 

ou especializado, ou ser dirigida ao público em geral. A forma como faz chegar 

a mensagem ao destinatário varia consoante o público em questão e é 

escolhida por os autores das publicações e/ou os editores. A ilustração 

científica é, portanto, um tipo de representação visual cuja finalidade é registar, 

traduzir e completar, por meio de uma imagem, observações ou experiências 

científicas, que vão desde a descrição de peças microscópicas de animais e de 

vegetais, até à anatomia humana, passando pela arquitetura, física, engenharia 

                                                
40 KIERKEBY, K, in Hodges, 1989, P. 45 
41 SALGADO, Pedro – Catálogo Oficial Expo’98 Pavilhão dos Oceanos: Lisboa, 1998 
42  BÍGIO, Ana Teresa - Utilização da Imagem nas Ciências Biológicas. Dissertação de 
Mestrado. Lisboa:  Escola Superior de Design. Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, 
2007. P. 41 
43 Idem. P. 44 
44 PECK, P. – Scientific Illustration in the Twentieth Century. In W. Hudge (Ed.) The artista in 
the service of science. Zurique: The Graphic Press, 1973. P. 45 
45 ARAÚJO, E. – A construção de um livro. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. P. 
466 
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e história natural, de uma infinidade de seres vivos e da sua relação com a 

paisagem ou meio onde vivem.46 

Segundo Pedro Salgado, a ilustração científica é concebida para 

comunicar factos e conceitos científicos.47 Os ilustradores científicos são, de 

acordo com The Guild Handbook of Scientific Illustration,48 “artistas ao serviço 

da ciência que utilizam observações científicas, técnicas e habilidades 

artísticas para retratar um assunto na perfeição.” É assim na “...verosimilhança 

e atenção aos detalhes, que permitem, por exemplo, identificação dos seres 

representados ou melhor compreensão de fenómenos naturais descritos, ou 

seja, na sua qualidade didática.”49  

Para D. M. Knight “muitas ilustrações zoológicas são esplêndidos 

exemplos de obras de arte. A diferença entre as duas formas de representação 

reside no seu objetivo e no contexto em que são representadas.” 50  Na 

ilustração científica, as imagens utilizadas devem ser um compromisso entre a 

verdade científica e a sensibilidade artística, pois uma má imagem do ponto de 

vista estético, pode comprometer o sucesso de uma apresentação científica.51  

No entanto, no desenho científico a informação tem de ser apresentada 

com rigor. Uma ilustração bonita e esteticamente agradável, mas incorreta 

cientificamente, não é considerada válida enquanto informação científica52.  

 

                                                
46 FORD, B. – Images of Science. History of Scientific Illustration. London, Oxford: University 
Press, 1993. P. 16 
47 SALGADO, Pedro – Ilustração Botânica. A Natureza Mestra das Artes. Natura Artis Magistra. 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea. Almada: C.M. Almada, 2001. P. 141 
48 HODGES, E. – Scientific Illustration: a Working relationship between the scientist and the 
artist. BioScience, 1989. P. 39 
(Hodges, 2003, p. 16) 
49 FORD, B. – Images of Science. History of Scientific Illustration, London, Oxford: University 
Press, 1993. P. 3 
50 KNIGHT, D. M. – Zoological Illustration: an essay towards a history of printed zoological 
pictures. Folkestone: Dawson; Hamden, Connecticut: Archon Books, 1977. P. 2 
51 DANSE, P – The Art of Natural History. London: Gramercy, 1990. P. 21 
52 FIGUEIREDO, César – A face de Bracara Augusta. Contribuição da Ilustração Científica para 
o Estudo do Sagrado e da Arquitetura Monumental. Dissertação de Mestrado. Guimarães: 
Escola Superior Artística do Porto, 2010. P. 19 
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Figura 10 –  Imagem do livro A vida secreta dos animais à beira-mar, de Carl Brenders. 
Bertrand Editora, 2ª Edição, 1981. A arte e a ciência conjugadas numa ilustração de caráter 
realista. 

 

A informação tem de ser útil e exata. Esta é uma das principais 

diferenças que distingue a pintura, enquanto arte, da ilustração e do desenho 

científico. 

Segundo Edward Hamilton, o processo de elaboração de uma ilustração 

para a divulgação científica deve ser orientada segundo o conteúdo da 

informação que se pretende transmitir, tendo em conta o público a que se 

destina, e o tratamento da informação, de acordo com o meio de comunicação 

utilizado.53 

Na ilustração científica, a criatividade tem como limite o rigor científico e 

pode expressar-se em termos de escolha da técnica ou combinação de 

técnicas, do enquadramento e da composição. 

O desenho, modo de comunicação desde os tempos primordiais, cedo 

foi encarado como forma de pensamento e produção de conhecimento54 .  

O desenho permite observar melhor, e assim, entender, e registar fatos e 

conceitos de ciência. Descobrir, observar, analisar, estudar a natureza, foi 

desde sempre uma das principais necessidades do ser humano para explicar o 

seu meio ambiente. É uma forma de conhecer melhor o mundo, a sua 

realidade e o seu presente. Talvez por isso, desenhar a natureza tenha sido um 

                                                
53 HAMILTON, E. A. – Scientific Illustration for General Public. In W. Herdeg, The Artist in 
Service of Science. Zurique: The Graphic Press, 1973. P. 58-77 
54 FIGUEIREDO, César – A face de Bracara Augusta. Contribuição da Ilustração Científica para 
o Estudo do Sagrado e da Arquitetura Monumental. Dissertação de Mestrado. Guimarães: 
Escola Superior Artística do Porto, 2010. P. 18 
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dos exercícios que o homem realiza desde sempre. Os povos pré-históricos, 

por exemplo, representavam a sua visão da natureza através de desenhos 

simples de fauna, flora e da espécie humana (figuras 11 e 12). O significado 

destes desenhos tem despoletado diversas interpretações, desde a visão 

mágica do mundo até representações simbólicas da percepção da realidade 

circundante. A representação da natureza tem sido, por conseguinte, um 

elemento de comunicação, muitas vezes de valor científico.  

 

 
Figuras 11 e 12 –  Pintura e gravura rupestres. Parque Nacional de Foz Côa, Portugal 

 

“Das nossas diversas invenções, o desenho aparece como um objeto 

com características híbridas, que resulta muitas vezes de uma relação intuitiva 

e sensível com o Mundo, mas entretecido de pensamento lógico dedutivo, 

numa manifestação comunicativa, não verbal e aberta, em que o autor opta 

criativamente pelos métodos e soluções a utilizar”.55 

O desenho científico surge também com uma função pedagógica, uma 

vez que pretende transmitir conhecimento científico através da imagem. Há 

uma relação direta entre o discurso narrativo, a informação, e o discurso e a 

linguagem visual, ou seja, o meio através do qual se vai ilustrar o pretendido.  

A imagem procura ser apelativa, atraente, nunca descurando o rigor do que se 

pretende ilustrar. O desenho torna-se, assim, um ato comunicativo e um 

incentivo à nossa capacidade de pensar, de relacionar e de imaginar. 

Tal como vem a ser mencionado, o desenho científico explica ciência, 

constituindo-se como área das artes visuais aplicada ao conhecimento 

científico56. Para tal, é necessário o diálogo direto com o cientista, ou técnico 

                                                
55 RODRIGUES, Ana Leonor – Porque é que gostamos de olhar para um desenho? In Linha do 
Horizonte II. Lisboa: Faculdade de Arquitetura. Universidade Técnica de Lisboa, 2012. P.102 
56 SALGADO, Pedro – Ilustrações Científicas dos Alunos do I.A.O, in A Arte do Ofício, Nº 5. 
Lisboa: Instituto de Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa, 2003/2004. P. 3 
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que solicita a ilustração e que fornece o material. A ilustração final constituirá 

também um diálogo com o público a que se destina. Sendo ciência em 

imagem, a ilustração científica constitui um instrumento valioso no estudo, 

comunicação e divulgação de diversas áreas da ciência, como a medicina, a 

biologia, a veterinária, a botânica, a zoologia, a arqueologia, a paleontologia, 

entre outras.  

Na ilustração científica damo-nos conta de que a imagem, que parecia 

tão realista, é propositadamente montada e não representa uma planta 

existente, mas a soma das características distintivas daquela espécie. 57  

O processo ilustrativo fica caracterizado pela dialética entre o enfatismo e a 

exclusão. Efetivamente, em qualquer imagem são evidenciados alguns traços, 

de modo a resultarem bem visíveis, enquanto outros são voluntariamente 

ignorados, omitidos, como se não existissem. O trabalho de enfatismo tende a 

não deixar vazios.58 

Mais uma vez se comprova que qualquer representação gráfica é 

sempre uma interpretação e, por isso, uma tentativa de explicação da natureza: 

o processo de olhar é, simultaneamente, um processo ativo e seletivo. 

Ao elaborar uma ilustração científica podem identificar-se algumas 

questões na sua realização e no modo como servem o seu objectivo principal 

de transmissão de informação, tais como: 

1. O cientista (ou técnico) e quem realiza a ilustração não são a mesma 

pessoa, e existe falta de comunicação entre ambos. Nesse caso, poderá 

ocorrer que a imagem resultante tenha uma boa qualidade pictórica, 

mas não tenha valor científico. 

2. A qualidade de conservação do material não ser a ideal. Algumas 

ilustrações científicas são realizadas à posteriori e não durante a 

observação, o que pode levar a erros científicos (de forma, cor, etc.) na 

ilustração. 

3. A passagem do original para a impressão não é correta, e pode 

enfraquecer ou evidenciar em demasiado certos traços ou manchas de 

cor. 

                                                
57 MASSIRONI, Manfredo – Ver pelo desenho, aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. 
Lisboa: Edições 70, 1996. P. 66 
58 Idem, P. 70 
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4. A qualidade e a quantidade do material disponível para observação 

pode ser inferior à necessária. 

A ilustração científica tem, assim, por objectivo interpretar, reproduzir e,  

por vezes, reconstruir (com base em dados científicos resultantes de pesquisa 

e investigação, por exemplo, na arqueologia ou geologia) com rigor o que se 

observa na natureza. Rigor, objectividade e exactidão são as características 

fundamentais da ilustração científica e do seu papel na divulgação do 

conhecimento científico. O ilustrador hierarquiza, simplifica, criando imagens 

que comunicam factos e conceitos científicos, sendo por isso fundamental um 

conhecimento que permite desenvolver as técnicas artísticas, articulando-as 

com o saber científico dos objectos de estudo. Deste modo, a criatividade tem 

como limite a verdade científica, expressando-se na opção de escolha de 

determinadas técnicas, vistas ou composição dos vários elementos. 

A expressividade e a liberdade artística só são permitidas se não 

comprometerem a mensagem científica. Para tal, são tidas em conta 

convenções internacionais que permitem uma leitura objectiva, como a 

representação vista de cima e/ou de perfil, consoante as espécies 

representadas, a cabeça dirigida para o lado esquerdo, a luz vinda da esquerda 

a 45º, códigos de cor na ilustração científica médica, entre outras. Cada área 

científica recorre a diferentes convenções, segundo o que pretende ilustrar.  

As convenções ditam as vistas necessárias (lateral, dorsal, ventral, secções, 

etc...) e as posições que devem ser elaboradas. Tendo em conta o meio em 

que a ilustração vai ser impressa é decidido o número de desenhos por página, 

o tamanho dos desenhos e as vistas necessárias. 

Uma peça de ilustração científica não é pensada para ser colocada na 

parede, mas para ser reproduzida em livros técnicos, posters, modelos 3D, 

mapas, ou seja, nas diversas formas de divulgação do conhecimento científico. 

Através da correta utilização da técnica escolhida, o ilustrador capta as 

características do objecto a ilustrar, traduzindo-as num resultado pictórico, 

capaz de refletir o conhecimento pretendido.  

 

 
 

2.2.2. A ilustração científica e a ilustração realista  
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Os limites da ilustração científica, não sendo fáceis de definir, baseiam- 

-se nos códigos de interpretação e seleção dos conteúdos científicos, não 

descurando a exatidão e rigor no seu tratamento.  

A diferença entre ilustração científica e ilustração realista encontra-se 

mais uma vez na interpretação da informação, ou seja, da seleção dos 

conteúdos em função do destinatário. A ilustração realista mostra, ilustra, e 

pode ser muito apelativa esteticamente, mas não informa, não esclarece. Neste 

contexto, não oferece vantagem face à fotografia, que também não seleciona, 

nem isola a informação. Tanto a ilustração realista como a ilustração científica 

identificam e mostram, ilustram, mas apenas a ilustração científica explica e 

esclarece, pela eliminação de informação desnecessária. “Uma ilustração 

científica é uma explicação”.59 

Tal como afirmou Alfredo Conceição, existe “a ilustração científica (figura 

13, página 39) e ilustração realista (figura 14, página 41). A primeira é feita com 

o auxílio de modelos, vivos ou empalhados, no caso dos animais; e frescos, se 

se tratar de flora. A ilustração realista pode ser feita através de imagens, 

fotografias ou fotocópias. A ilustração científica inicia-se no desenho de campo, 

longe do conforto do atelier. No meio ambiente da espécie observada, quando 

se trata de fauna ou flora, fazem-se os primeiros estudos, os esboços que 

procuram capturar a forma e estudar o comportamento”.60  

Daqui se conclui que uma ilustração (realista) dedicada ao público em 

geral poderá conter teor científico. Assim, consoante algumas convenções e 

formalizações de linguagem e a interpretação da informação fornecida, uma 

ilustração poderá ser considerada realista ou científica, consoante o rigor e a 

informação aplicados. Ambas têm como ponto de partida o real, mas o 

tratamento e a seleção da informação conduzem a resultados finais distintos. 

Do mesmo objeto a representar, a ilustrar, podem-se criar inúmeros conceitos, 

ou seja, ilustrações, consoante o que se quiser mostrar e para quem. 

 

                                                
59 SALGADO, Pedro – Sobre-Natural 10 olhares sobre a natureza. Almada: Casa da Cerca/ 
Centro de Arte Contemporânea. Câmara Municipal de Almada, 2011. P. 23 
60 DUARTE, Rita Penedos – Ciência 2D. Revista UNIBANCO. Nº 109. 2005, P. 16-19. 
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Figura 13 – Imagem retirada do livro Ver pelo desenho, aspectos técnicos, cognitivos, 
comunicativos, de Manfredo Massironi. Lisboa: Edições 70, 1996. Ilustração científica, 
mostrando a mudança de casca como etapa na evolução dos milhos, impossível de ver numa 
ilustração realista. 
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Figura 14 – The Monarch is Alive, do ilustrador científico Carl Brenders61, 1990. Ilustração 
científica ou ilustração realista? 
 

A ilustração científica reproduz o “indivíduo modelo”, o representante da 

espécie. Além disso, interpreta, faz a reconstrução das partes danificadas ou 

omissas, e retira partes insignificantes. Codifica transparências, esquematiza 

estruturas, simplifica. A ilustração científica permite-nos “ver” seres já 

desaparecidos, espécies e paisagens de há milhões de anos, do universo e de 

futuros possíveis, e requer um conhecimento equilibrado entre ciência e arte.  

A fotografia, ferramenta indispensável para o trabalho do ilustrador científico, 

como material de referência ou como ponto de partida para uma imagem com 

tratamento digital, muitas vezes não fornece a informação detalhada e explicita 

dada pela ilustração científica. 

 

 
 

 
 

                                                
61 Carl Brenders nasceu em 1937, perto de Antuérpia, na Bélgica. É um pintor naturalista 
famoso pelas suas pinturas da vida selvagem, cheias de realismo e detalhe.  
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2.2.3. Caderno de campo versus diário gráfico 

 
A utilização da imagem na ciência, através das ilustrações científicas 

teve origem há cinco séculos, nomeadamente com Leonardo da Vinci e 

Albrecht Dürer
62

, entre outros. Desde então, muitos são os cientistas cujas 

descobertas estão descritas sob a forma de desenho.  

 

Figuras 15 e 16 –  Albrecht Dürer. Large Turf, 1503, e Leonardo Da Vinci. Sedge, c.1510  
 

Segundo Paul Valéry existe uma diferença imensa entre ver uma coisa 

sem um lápis na mão, e vê-la desenhando…percebemos o que ignorávamos, o 

que nunca antes tínhamos visto verdadeiramente. Até aí, os olhos só tinham 

servido de intermediários.
63

 

Desde sempre cientistas e naturalistas fizeram-se acompanhar, nas 

suas saídas de campo, de cadernos nos quais registavam, sob a forma de 

desenho, as observações efetuadas
64

. Estes cadernos de registo, conhecidos 

por “caderno de campo” pelos cientistas e como “diário gráfico” pelos artistas, 

são muitas vezes o laboratório onde as primeiras ideias germinam e tomam 

forma, refletindo o processo pessoal do ilustrador.  O papel torna-se o suporte 
                                                
62 SALGADO, Pedro – Ilustrações Científicas dos Alunos do I.A.O, in A Arte do Ofício, Nº 5. 
Lisboa: Instituto de Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa, 2003/2004. P. 3 
63 RODRIGUES, Ana Leonor – O Desenho (1ª ed.). Lisboa: Quimera, 2003. P. 30 
64 Dibujar la Naturaleza. Ilustradores naturalistas en el Jardim Botânico de la Universitat de 
Valência. Valência: Vicerectorat de Cultura. Servei de L’Area Cultural. Universitat de Valência, 
2002 
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onde tudo é registado e observado. Poderá colocar-se a questão se os 

cadernos de campo serão diferentes dos diários gráficos, para os artistas. 

Ambos são um registo gráfico das observações realizadas num determinado 

dia, a captação de uma ideia ou de um momento, resultantes das relações com 

o próprio, com os outros e com o meio ambiente que os rodeia.  

 

 

Figura 17 – Página de um diário gráfico do ilustrador científico Pedro Fernandes 
 
O desenho apresenta-se assim em ambos os casos como uma 

ferramenta de investigação, que auxilia no processo cognitivo de compreensão 

dos fenómenos científicos ou artísticos. O ato de desenhar deixa de ter 

importância pelo resultado final, mas antes pela aprendizagem e compreensão 

do que nos rodeia.65  

 

                                                
65 RIBEIRO, Ana Isabel – Sobre-Natural 10 Olhares sobre a Natureza. Almada: Casa da Cerca 
– Centro de Arte Contemporânea/ Câmara Municipal de Almada, 2011. P. 25  



 51 

 

Figura 18 – Página de um diário gráfico da ilustradora Catarina Hébil 

 

 

Figura 19 – Página de um diário gráfico da ilustradora Guida Casela 
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Como refere Pedro Salgado, os esboços de campo (field sketching) têm 

um papel fundamental na formação do ilustrador, científico ou não. “É a 

desenhar no terreno que se aprende a observar com maior profundidade, a 

absorver os pormenores, a antecipar problemas e soluções gráficas, a 

entender o representável, o estame, o arbusto, a paisagem. O resultado poderá 

ser pouco mais que o conjunto de algumas notas visuais, mas o registo dessa 

informação irá constituir um pequeno espólio que se revelará valiosíssimo mais 

tarde, no atelier.”66 Os desenhos de observação ampliam a linguagem visual e, 

quando praticados diariamente, ajudam no desenvolvimento da perceção 

visual. 67 

“Os esboços de campo, cujo aspecto lúdico incontestável ensinam a 

observar melhor, servem de aquecimento antes do trabalho rigoroso, 

eliminando a tensão física e psicológica da arte final no estirador e deixando 

memórias fortes no papel. Nunca se esquece o que se desenhou.”68 “Trata-se 

da prática de desenho de animais, plantas e paisagem realizado no campo, em 

ambientes não humanizados, geralmente em parques naturais ou áreas 

protegidas.”69 “Leva-se um caderno de campo, assim como diversos materiais 

de desenho (lápis, lápis de cor, canetas, aguarelas...), uma pequena mochila 

com água, comida, máquina fotográfica e binóculos, e roupa e calçado 

adequado. Durante umas horas, ou uns dias, passeia-se por espaços naturais 

com os sentidos despertos, parando para desenhar o que mais nos chama a 

atenção. São desenhos feitos em cima do joelho, por vezes durante dez ou 

quinze minutos, outras vezes durante duas ou três horas.70 

O trabalho de campo in situ, realizado muitas vezes em cadernos, 

blocos ou folhas soltas, que permite o estudo direto da natureza e na natureza, 

tem sido, desde sempre, um elemento essencial em qualquer investigação71.  

A ilustração científica, resultante muitas vezes de ilustrações e esboços 

                                                
66 SALGADO, Pedro – Ilustração Botânica. A Natureza Mestra das Artes. Natura Artis Magistra. 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea. Almada: C.M. Almada, 2001. P. 142 
67 WIGAN; M. –Thinking visually: visual thinking. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. P. 20 
68 SALGADO, Pedro Ilustração Botânica. A Natureza Mestra das Artes. Natura Artis Magistra. 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea. Almada: C.M. Almada, 2001. P. 142 
69 Dibujar la Naturaleza. Ilustradores naturalistas en el Jardim Botânico de la Universitat de 
Valência. Valência: Vicerectorat de Cultura. Servei de l’Area Cultural. Universitat de Valência, 
2002 
70 SALGADO, Pedro – Sobre-Natural 10 Olhares sobre a Natureza. Almada: Casa da Cerca – 
Centro de Arte Contemporânea/ Câmara Municipal de Almada, 2011. P. 25  
71 Idem. Ibidem 
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realizados no campo – que permitem um processo mais amadurecido e 

consistente, uma vez que se tem o contacto direto com a espécimen – tem sido 

um suporte imprescindível e um contributo significativo na divulgação da 

investigação científica. É pelo desenho realizado na natureza que se aprende a 

“observar com maior profundidade, a absorver os pormenores, a antecipar 

problemas e soluções gráficas, a entender o representável. (..).”72 Através da 

frescura do traço espontâneo, vigoroso, que possibilita investigar as formas, os 

volumes e os movimentos, ficam as primeiras impressões do objecto a ilustrar. 

São igualmente realizados estudos da cor, através da aproximações em termos 

cromáticos e lumínicos, para uma reprodução fiel da mancha, tal como aparece 

na natureza. “O resultado poderá ser pouco mais que o conjunto de algumas 

notas visuais, mas o registo dessa informação constituirá um pequeno espólio, 

que se revelará valiosíssimo mais tarde, no atelier.”73 

 
Figura 20 – Página de um diário gráfico da sketcher Mónica Cid 

 

 

 

 
                                                
72 Idem. Ibidem 
73 Idem. Ibidem 
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Também Betty Edwards no seu livro “The New Drawing on the Right 

Side of the Brain”, fala da tendência para ver o que esperamos ou decidimos 

que vemos. Aprender a percepção através do desenho parece transformar e 

permite um modo de ver diferente, mais direto. A capacidade de desenhar 

aumenta na directa medida da capacidade de ver, e ambas vão construindo 

um estilo que expressa o desenhador. É comum existir uma tendência muito 

acentuada para recorrer a símbolos na (re)construção mental de imagens. O 

desenho ressente-se deste fenómeno ao procurar reproduzir a abstração 

que o cérebro determinou quando da designação do objecto. Estes símbolos 

vêm dos desenhos da infância, altura em que os sistemas de símbolos de 

representação são desenvolvidos.74 

Na infância, a descoberta de que um sistema de símbolos 

representativos permite leituras mais ou menos uniformes dos objectos 

desenhados prende a visão, que passa a procurar códigos de leitura e de 

representação para aquilo que vê, em vez de ver, recusando as coisas que 

não consegue codificar simbolicamente. Fruto da observação e muitas vezes 

da intuição, pelo seu incontestável aspecto lúdico, o registo de campo 

tornar-se-á progressivamente num desenho mais apurado, ao qual juntar-se-

-á a informação e conteúdos pesquisados, que irão permitir uma ilustração 

final mais completa e rigorosa.  

Nas figuras seguintes poderemos observar a evolução de um esboço 

efetuado no campo, inicialmente quase esquemático, até à definição precisa  

das espécies escolhidas, que compõem a ilustração final. 

 

 

 

 
 

                                                
74 EDWARDS, Betty – The New Drawing on the Right Side of the Brain – A course in enhancing 
creativity and Artistic confidence; Jeremy P. New York: Tarcher / Putnam; Penguin Putnam inc., 
1999. P. 71-73 
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Figuras 21, 22 e 23 – Ilustrações de Sara Simões. Esboço, estudo preliminar e ilustração final 
para o livro infantil “Salada de Flores” 
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2.2.4. Desenho científico versus fotografia 
 
Durante muito tempo, até à normalização do uso da fotografia, o 

desenho e o desenho em gravura foram o modo exclusivo de divulgar a 

informação e de a tornar acessível a um maior número de pessoas. Desde a 

reprodução de pinturas célebres à utilização da gravura por artistas, o desenho, 

através do processo ilustrativo, acompanha a evolução da imprensa jornalística, 

desde publicações científicas, culturais, até jornais humorísticos, onde a 

caricatura e o cartoon se tornam um género, tal como a reportagem de guerra, 

ou o desenho artístico do tipo diário gráfico, banalizada durante o século XIX. O 

desenhador-repórter-jornalista acompanhava expedições científicas ou 

arqueológicas, ou incursões em terrenos desconhecidos, como é o caso de 

Francisco Goya
75

, nos cenários de guerra (figuras 24 e 25), ou do português 

Adriano de Sousa Lopes
76

, gravador e pintor modernista (figuras 26 e 27). 

 

 

Figuras 24 e 25 – Francisco Goya – Os desastres de Guerra, 1810-1815 

                                                
75 Francisco José de Goya y Lucientes, (1746 – 1828), foi um pintor e gravador do Romantismo 
espanhol. 
76Adriano de Sousa Lopes foi um artista versátil no domínio técnico, elogiado colorista, e um 
pintor eclético, tendo abraçado uma grande diversidade de temas com ampla variação 
estilística. Na sua obra predominam a pintura a óleo, sobre tela ou madeira, aguarelas e 
desenhos (águas-fortes, gravura), através dos quais Sousa Lopes produziu retratos, cenas de 
interior, encontros sociais ou mundanos, naturezas mortas, temas de património, ou de história. 
Adriano de Sousa Lopes ofereceu-se como voluntário para os Serviços Artísticos do Exército 
Português, na Flandres, a fim de recolher graficamente episódios e experiências de guerra que 
lhe permitissem a realização de outro tipo de trabalho, após a vivência in loco. Como 
consequência deixou-nos um importante conjunto de desenhos em cadernos de bolso e em 
folhas soltas, feitos com os mais diversos materiais, águas-fortes, pinturas de pequena e média 
dimensão e sete painéis de grandes proporções, expostos na sala da Grande Guerra, no 
Museu Militar de Lisboa. In: França, José Augusto - A Arte em Portugal no Século XX: 1911-
1961 [1974]. Lisboa: Bertrand Editora, 1991, p. 182 . Na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa 
encontra-se a dissertação de Mestrado em Desenho, de Vitor Manuel Fernandes dos Santos, 
com o título O desenho de Guerra de Adriano do Sousa Lopes. 
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Figuras 26 e 27 – Adriano de Sousa Lopes – Esboços preparatórios de composições sobre a 
Grande Guerra, em 1917 e retrato da época 

 

Com o aparecimento e divulgação da fotografia, o desenho científico e a 

gravura como forma de retratar a realidade, foram sendo gradualmente 

substituídos. Apenas no início do século XX se tornaria a valorizar as 

numerosas vantagens do desenho e da ilustração científica, que aqui iremos 

exemplificar. 

A ilustração científica permite, face à fotografia, que se constitui como 

um excelente complemento visual, condensar a informação numa só imagem, 

hierarquizando-a, e possibilitando excluir elementos não fundamentais que 

trariam ruído visual na leitura do objecto. Ou seja, a ilustração científica 

interpreta e esquematiza, enquanto que a fotografia mostra tudo o que se 

observa de uma forma uniforme. Questões como sobreexposição ou sub- 

exposição de luz, zonas de sombra sem contraste ou imprecisões, são 

facilmente resolvidas na ilustração científica. A fotografia tem um valor 

significativo como material de referência, mas não interpreta e, como tal, capta 

o momento não seleccionando partes, nem eliminando impurezas. Da mesma 

forma, também não reconstrói nem exemplifica cortes ou transparências.  

O desenho científico permite observar o que não é observável, ou seja, o que 

não é visível a olho nu (ver figura 28), ou por ter uma escala muito grande, ou 

muito pequena. 

 



 58 

Figura 28 – Ilustração de Frank Netter77  
 

De igual modo, o corte de um vulcão (figuras 29 e 30), a reconstituição 

de um habitat pré-histórico, ou a reconstituição de espécies danificadas ou de 

eras passadas, são apenas demonstrados através do desenho científico, 

sendo por isso muito utilizados em áreas como a Arqueologia, a Paleontologia, 

a Astronomia, a Mecânica, a Física, a Veterinária, a Biologia, entre outras. 

                                                
77 Frank Netter (1906-1991) foi artista plástico, médico, e um notável ilustrador de atlas de 
medicina. Fez parte da Academia de Medicina de Nova York. 
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Figuras 29 e 30 – Infografias do interior de um vulcão. 

 

A fotografia trouxe numerosas vantagens como método auxiliar da 

ilustração científica, pois permite rapidez na obtenção da imagem, visualização 

através da ampliação (do zoom) de objetos invisíveis (escalas) e a captura de 

sequência de movimentos ou de fenómenos.  

Através do computador, a fotografia torna-se uma ferramenta auxiliar de 

extrema importância, permitindo visualizar mais facilmente contornos e 

detalhes que não são observáveis à vista desarmada, assim como o acerto de 

cor ou de outras características do objecto em estudo. 

O desenho concede-nos a possibilidade de eliminar o que é acessório 

ou que não é fundamental e, deste modo, conceber uma imagem mais 

compreensível e acessível ao público a que se destina. O desenho 

“supõe a aprendizagem de uma articulação subtil entre a mão e o olho: a mão 

tem de ver e o olho de traçar, para que a mão trace o que o olho vê”.78 

No entanto, tanto a fotografia como o desenho encontram-se à mercê da 

interpretação do autor e do destinatário. Isto não é menos verdade quando o 

instrumento que usamos é uma câmara fotográfica e não uma caneta, ou um 

pincel. A escolha e a manipulação do instrumento fazem parte da interpretação. 

O trabalho do fotógrafo, tal como o de um pintor, pode evidenciar um estilo 

pessoal”.79 No entanto, apesar da aparente veracidade da fotografia, esta pode 

facilmente levar a uma interpretação errónea da realidade. 

                                                
78 GOMBRICH, Ernest - The Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual 
Communication. London: Phaidon, 1999. P. 19 
79 GOODMAN, N. – Linguagens da Arte - Uma abordagem a uma teoria dos símbolos (V.M. e. 
D. MURCHO, Trans. 1ª Edição). Lisboa: Gradiva, 1976. P. 32 
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Rudolf Arnheim afirma: “A imagem fotográfica é um produto da 

cooperação entre a realidade física, à medida que imprime no filme a sua 

própria imagem ótica, e a habilidade do fotógrafo de selecionar, moldar e 

organizar a matéria-prima”.80 Apesar das vantagens da fotografia como auxiliar, 

o desenho tem a preferência da maioria na comunidade científica. Para Ford,   

“o facto da frequente solicitação do artista hoje em dia – mesmo numa era em 

que os trabalhos de arte desenvolvidos por computador e fotografia são, em si, 

ciências sofisticadas – lembra-nos da necessidade da interpretação cognitiva 

de uma imagem. As tecnologias electrónicas de processamento de imagem 

podem assistir o ilustrador científico nesta área, mas ainda não substituíram a 

arte do ilustrador científico na ciência.”81 

Segundo Manfredo Massironi, ao ilustrar uma espécie, cada figura 

observada parece representar um indivíduo da espécie observado/copiado do 

verdadeiro, mas num exame mais atento, damo-nos conta de que a imagem 

que vemos é um individuo de espécie descrita, um indivíduo emblemático, 

construído propositadamente para expor detalhadamente os atributos visíveis 

sobre os quais se poderá basear um discurso de ordenamento e 

sistematização morfológica. “Nestas representações (botânicas) serão sempre 

excluídos os pequenos traços de desvio da norma que cada indivíduo traz 

inevitavelmente em si. Aqui, cada indivíduo está para a espécie inteira, onde se 

evidenciam todas as caraterísticas e traços pertinentes.” Esta é a razão porque 

ainda hoje se prefere usar o desenho em vez da fotografia; porque a fotografia 

ao registar um indivíduo, não poderia prescindir dos traços singulares e 

extravagantes, enquanto o desenho o pode fazer de maneira elegante e 

convincente.82 

O recurso a imagens fotográficas pode ser de grande utilidade na 

elaboração da ilustração científica, uma vez que permite procurar pormenores 

que escaparam à observação directa, tirar dúvidas relativas a algumas 

características do objecto em questão, verificar cores, entre outros aspectos. 

                                                
80 ARNHEIM, Rudolf - Arte e percepção visual. Uma psicologia da visão criadora. São Paulo: 
Livraria Pioneira Editora,1989 
81 FORD, B. – Images of Science. History of Scientific Illustration, London, Oxford: University 
Press. 1993. in HODGES, Elaine R.S. – The Guild Handbook of Scientific Illustration. Wiley. 
2003. P. 43 
82 MASSIRONI, Manfredo – Ver pelo desenho, aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. 
Lisboa: Edições 70, 1996. P. 62 
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2.2.5. Alguns conceitos e designações científicas 

 

Este subcapítulo fala sobre alguns conceitos e convenções científicos 

que ajudam a melhor compreender as designações necessárias quando se 

está a elaborar uma ilustração científica, e que foram utilizados neste trabalho. 

Falamos de taxonomia, de sistemática e de alguns conceitos de nomenclatura 

que mais facilmente permitem a compreensão das designações utilizadas. 

Assim sendo, comecemos pelo reino das plantas, que possui aproxi-

madamente cerca trezentas e oitenta mil espécies conhecidas, que se 

distinguem pelo tamanho, pela forma e pela organização do corpo vegetativo. 

As plantas mais simples possuem apenas um talo e as mais evoluídas um 

corpo diferenciado em raiz, caule, folhas e flores, como poderemos observar na 

figura 31. 

 

 
Figura 31 – Ilustração da constituição de uma planta, retirada do livro As Plantas - Enciclopédia 
Pedagógica Universal, vol.10, de Maria Antonieta del Moro. Asa Editores, 2001 

 

As plantas superiores abrangem as Gimnospérmicas e as 

Angiospérmicas, e estas subdividem-se, ainda, em Dicotiledóneas e 

Monocotiledóneas. (Ver figura 32, na página seguinte).  
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Figura 32 – Infografia do reino das plantas, retirada do livro As Plantas - Enciclopédia 
Pedagógica Universal, vol.10, de Maria Antonieta del Moro. Asa Editores, 2001 

 

As plantas podem ser encontradas em ambientes terrestres e aquáticos. 

Os grupos são facilmente reconhecidos, desde que aprendamos a observá-los. 

Para isso é necessário que estimulemos a nossa capacidade de análise e de 

perceção com relação à diversidade de formas e de cores. Destacam-se alguns 

grupos que podem ser facilmente encontrados nos ambientes que nos cercam: 
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a) Algas (organismos fotossintéticos avasculares, ou seja, sem 

organização de raiz, caule e folhas. Podem ser microscópicos ou 

macroscópicos. A maioria é aquática, mas também é possível encontrar 

algas nos troncos das árvores ou no solo húmido). 

b) Briófitas (também são organismos fotossintéticos avasculares, cujas 

gâmetas – estruturas sexuais dos seres vivos que, na reprodução 

sexuada, se fundem no momento da fecundação ou fertilização – são 

protegidas por estruturas multicelulares, e representam um avanço para 

a sobrevivência ao ambiente terrestre. Ex. musgos). 

c) Pteridófitas (organismos fotossintéticos vascularizados – com raiz, 

caule e folhas – geralmente maiores que as briófitas. Ex: fetos). 

d) Gimnospérmicas (organismos fotossintéticos, vascularizados e com 

sementes. São distribuídas em cinco filos. Incluem árvores como os 

pinheiros, os ciprestes e as sequóias). 

e) Angiospérmicas (organismos fotossintéticos, vascularizados, com 

sementes, frutos e flores. São os mais numerosos em espécie, tendo 

caraterísticas vegetativas bem diversificadas. Compreende 

aproximadamente duzentas e cinquenta mil espécies de ervas, arbustos 

e árvores adaptadas a quase qualquer tipo de habitat).83 

 

                                                
83 GUIMARÃES,  Fernando – O Ensino da botânica em Portugal. Análise de Manuais Escolares 
do 1º ciclo do ensino básico (1900-2000). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2010. P. 183 
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Figura 33 – Ilustração exemplificativa do reino das plantas, retirada do livro As Plantas - 
Enciclopédia Pedagógica Universal, vol.10, de Maria Antonieta del Moro. Asa Editores, 2001 

 

Aqui entra a taxonomia que tem uma importância capital na designação 

e classificação das espécies. A taxonomia não é um conceito consensual, pois 

compreende a teoria e a prática da descrição da multiplicidade de organismos, 

ou a diversidade biológica, tratando a classificação, a identificação e 

nomenclatura das plantas (segundo Lawrence, 1973)84 e é, por isso, muitas 

vezes confundida com sistemática. A taxonomia tem como objetivos o 

conhecimento das várias plantas do planeta, das suas denominações, 

diferenças e afinidades, a localização em habitat característico, e a 

interdepêndencia destes aspetos do saber com dados científicos fornecidos 

                                                
84 GUIMARÃES,  Fernando – O Ensino da botânica em Portugal. Análise de Manuais Escolares 
do 1º ciclo do ensino básico (1900-2000). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2010. P. 30, 39-41 



 65 

pela investigação de outros domínios da Botânica. Procura igualmente a junção 

de informação útil aos cientistas, aos botânicos e à população em geral.85 

Nos sistemas atuais de classificação, as espécies são agrupadas em 

taxa, o grupo taxonómico de qualquer grau, progressivamente mais amplo.  

No seu conjunto, as categorias taxonómicas formam uma hierarquia: à medida 

que progride do nível mais baixo para o mais elevado, os taxa aumentam de 

amplitude e diminuem em número. Para os evolucionistas, há uma relação 

direta entre os diferentes taxa, a evolução e o tempo: dois organismos são 

mais aparentados quanto mais baixo for o taxon comum, pois menor será o 

tempo decorrido desde a sua divergência. Os taxa atualmente considerados 

são os seguintes: reino, filo, classe, ordem, família, género e espécie. 

A sistemática foi reconhecida como um campo inclusivo de estudo 

através do qual se abordava o estudo da diversidade das espécies, a sua 

designação, classificação e evolução. As Ciências Naturais procuram 

estabelecer em bases científicas a sistemática, ou seja, a classificação 

coerente dos animais e dos vegetais em hierarquias de grupos superiores e 

subordinados.  

A organização dos seres vivos numa classificação formal permite o 

estabelecimento de uma nomenclatura internacional relativamente uniforme. 

Assim, uma definição mais alargada de taxonomia, segundo afirmou Stace em 

1980, que coincide com a sistemática, apresenta a seguinte definição: o estudo 

e a descrição da variedade dos organismos, a investigação das causas e as 

consequências dessa variedade e a manipulação dos dados que permite 

produzirem um sistema de classificação.86 

A sistemática compreende o estudo das formas e da diversidade dos 

organismos e toda e qualquer relação entre eles, fornecendo, deste modo, os 

dados necessários para a sua classificação. A sistemática é a classificação dos 

diversos organismos vivos, e inclui a coleta, preservação e estudo de espécies, 

e a análise dos dados vindos de várias áreas de pesquisa biológica.  

A nomenclatura é a atribuição de nomes a organismos e às categorias nas 

quais são classificados. O nome científico é aceite em todas as línguas e cada 
                                                
85 GUIMARÃES,  Fernando – O Ensino da botânica em Portugal. Análise de Manuais Escolares 
do 1º ciclo do ensino básico (1900-2000). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2010. P. 30, P. 39-41 
86  Idem. P. 44 
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nome aplica-se apenas a uma espécie.87 Este surgiu pela necessidade de 

haver uma linguagem comum a todos os cientistas. O nome científico de uma 

espécie deve representar um dado tipo de organismo como diferente dos 

outros; representar sempre o mesmo organismo, seja qual for o local em que 

se encontre, e ser o único nome válido para esse organismo. 

Antes de Carl von Lineu, a cada espécie era atribuído um nome com 

vários termos designado por nomenclatura polinominal. Lineu propôs que a 

designação das espécies contivesse apenas dois termos, a nomenclatura 

binominal, que corresponderia a uma designação abreviada das espécies.  

A designação das espécies incluiria: 

a) Nome do género – geralmente um substantivo, escrito com letra 

maiúscula; 

b) Epíteto específico – usualmente um adjetivo, escrito com letra 

minúscula. 

Os nomes das espécies são escritos em itálico ou sublinhados e devem 

ser termos latinos. Podemos apresentar como desvantagens no uso da 

nomenclatura trivial, em detrimento da nomenclatura científica: 

1. Nomes vulgares ou vernáculos, que são muitas vezes indefinidos. 

2. Variação de região para região, não só dentro do mesmo país, como de 

país para país. 

3. Mudança com o decorrer do tempo. 

4. O mesmo nome pode ser usado para espécies diferentes, reflexo de que 

a sua escolha não obedece a quaisquer regras. 

Os nomes científicos em latim são uma prática comum desde os tempos 

medievais, que se manteve até meados dos século XIX. Sendo uma língua 

morta, os seus significados e interpretações não estão sujeitos a mudanças. O 

latim é exato no seu significado, recorrendo ao alfabeto romano que se adequa 

à maioria das línguas. As primeiras regras de nomenclatura foram 

estabelecidas por Carl von Lineu em Critica botânica, em 1737, e mais tarde 

alargadas em Philosophica botânica, em 1751.88  

 

                                                
87 Idem. P. 47 
88 Idem. P. 64 
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Figura 34 – Philosophica botanica, de Carl von Lineu, 1751 

 

Estes são alguns dos conceitos-chave necessários para designar 

corretamente uma espécie e para compreender as designações fundamentais 

na nomeação de um ser, ao elaborar uma ilustração científica, no caso deste 

projeto, de botânica. 
 

2.2.6. A importância da ilustração científica no ensino das Ciências da 
Natureza 

 

Faz parte da natureza das crianças aprender através do seu contacto 

com o meio físico natural que as rodeia e encontrar explicações para justificar 

os fenómenos desse mesmo meio. Vivendo na era das ciências e das 

tecnologias onde as mudanças ocorrem frequentemente e a um ritmo 

acelerado, é de extrema importância que a educação fornecida às crianças as 

prepare para entender e enfrentar a mudança, habilitando-as com a 

capacidade de inovar, para que possam atuar como cidadãos ativos e 

participativos na sociedade.89 

Tal como afirma Fernando Guimarães na sua publicação O ensino da 

botânica em Portugal, o ensino das ciências nas escolas do 1º ciclo é de 

extrema importância e justifica-se através de diversos fatores. As ciências são 

um contexto privilegiado para desenvolver a linguagem da criança, pois esta é 

estimulada, ao mesmo tempo que sente necessidade de falar, de conhecer 
                                                
89 Idem. Ibidem. P. 30 
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palavras novas e de fazer registos, trabalhando a comunicação oral e escrita.90 

As crianças deste nível etário apercebem-se da realidade como um todo 

globalizado. Por esta razão, o Estudo do Meio é apresentado como uma área 

para a qual concorrem conceitos e métodos de várias disciplinas distintas, 

entre as quais a Botânica, que procuram assim contribuir para a compreensão 

progressiva das interrelações entre a natureza e a sociedade.91 A observação e 

análise da multiplicidade de espécies e o reconhecimento da diferenciação de 

todos os órgãos de um ser, estimula a capacidade de observação, 

condicionando a perceção científica dos respetivos processos vitais.  

A curiosidade infantil pelos fenómenos naturais deve ser estimulada e as 

crianças devem ser encorajadas a levantar questões e a procurar respostas 

através de experiências e de pesquisas simples. As ciências têm um papel 

importante no seu desenvolvimento intelectual, pois estimulam-nas para a 

compreensão do mundo e para formas de resolver criticamente os problemas 

que vão surgindo.92  

Estas reflexões justificam-se neste contexto, porque são as crianças do 

1º ciclo do ensino básico o público alvo a quem se destinam parte das 

conclusões deste projeto. 

 
2.3. O desenho na ilustração para a infância 

 
 “Ilustrar”, de acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa93 vem do 

latim ilustrare que significa “esclarecer, exemplificar, instruir, adornar ou 

completar com ilustrações ou imagens; esclarecer através de breve narrativa 

ou exemplo”. Ou seja, ilustrar poderá ser contar uma história dentro da história, 

instruindo e passando o conhecimento adquirido. 

A ilustração para a infância, ao contrário da ilustração científica, pode 

constituir-se enquanto campo de experimentação estética e de processo 

criativo e, como tal, diferente e cambiante consoante o público para quem é 

destinada. Deste modo, o enriquecimento e a interpretação do texto dependem 

do “universo do ilustrador”. Não existe uma fórmula para a ilustração. Trata-se, 

                                                
90 Idem. P. 33 
91 Idem. P. 243  
92 Idem. P. 464 
93 Dicionário de Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora. 2004 
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antes, de o ilustrador encontrar o seu próprio olhar e estilo e de ser honesto 

consigo próprio. O ato de experimentar permite ao ilustrador repensar, 

reinventar e redescobrir uma visão única e pessoal. 

A partir do estudo da teoria de Lev Vygotsky94, o ilustrador enquanto 

autor tem um papel fundamental na transmissão da sua própria visão das 

coisas e do mundo, participando no desenvolvimento da criança, tanto ao nível 

do entendimento, como a nível pictórico, como ainda ao nível da linguagem 

verbal e da comunicação, 95 considerando-se, por isso, a ilustração um 

importante elemento mediador no processo de construção do conhecimento 

infantil. Esta pode contribuir para a aprendizagem, a aquisição de linguagem, 

o desenvolvimento do desenho, e o estímulo da imaginação. Como diz 

Vygotsky, a imaginação tem uma função vital para o ser humano, pois permite 

ir para além das suas vivências, a partir da combinação entre elementos da 

realidade e as emoções.96 

A ilustração no livro infantil pode ainda ser considerada um importante 

elemento mediador na interação entre o ilustrador, a criança e a cultura, 

considerando as relações que estabelece entre eles de uma forma interativa e 

recíproca. Ilustração é então definida como um discurso visual, distinto de um 

relato, dispondo de um alfabeto visual de códigos e de técnicas que utiliza em 

função das intenções e das necessidades pretendidas. 

                                                
94  Lev Vygotsky (1896-1934), desenvolveu a teoria socio-cultural do desenvolvimento 
cognitivo, baseado na teoria marxista do materialismo dialético, em que as mudanças históricas 
na sociedade e a vida material produzem mudanças na natureza humana. Lev Vygotsky 
acreditava que a aprendizagem na criança podia ocorrer através do jogo, da brincadeira, da 
instrução formal ou do trabalho entre um aprendiz e alguém mais experiente. O processo 
básico pelo qual isto ocorre é a mediação (a ligação entre duas estruturas, uma social e uma 
pessoalmente construída, através de instrumentos ou sinais). Quando os signos culturais são 
interiorizados pelo sujeito é quando este adquire a capacidade de uma ordem de pensamento 
mais elevada. Ao contrário do pensamento de Piaget em que o indivíduo constrói sozinho a 
compreensão e o conhecimento do mundo, Vygostky via o desenvolvimento cognitivo como 
dependendo das interações com as pessoas e com os instrumentos do mundo da criança. 
Esses instrumentos poderiam ser reais: canetas, papel, etc.; ou símbolos: linguagem, sistemas 
matemáticos, signos. Um pressuposto básico de Vygotsky é que durante o decorrer do 
desenvolvimento, tudo surge duas vezes: num primeiro momento a criança entra em contacto 
com o ambiente social, o que ocorre ao nível interpessoal; posteriormente a criança entra em 
contacto com ela própria, num nível intrapessoal. In: Fróis, J. P. – Lev Vygotsky’s Theory of 
Aesthetic Experience. Essays on Aesthetic Education for 21 st Century. Rotterdam: Sense 
Publishers, 2010. P. 109-122 
95 INFOCEDI – Boletim do Centro de Estudos, Documentos e Informação sobre a Criança de 
Apoio à Criança. Março-Abril 2011, Nº 33, P. 1 
96 ZIMMERMANN, Anelise – As ilustrações de livros infantis: o ilustrador, a criança e a cultura. 
Dissertação de Mestrado em Artes Visuais. Florianópolis: Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Centro de Artes. 2008. P. 136 
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São as imagens ilustradas que capturam a imaginação, que 

permanecem com o observador e que permitem vincular a história pessoal de 

cada um ao presente. Desde o momento em que as crianças são introduzidas 

aos livros ilustrados, aos jogos e às capas de CDs da sua adolescência, que a 

ilustração toma parte das suas vivências pessoais. É possível afirmar, numa 

grande escala, que a ilustração gravou as grandes realizações do homem, 

interpretando-as de uma forma que não seria possível até ao nascimento da 

fotografia. 97  Um vez percecionadas as noções do que é o desenho e a 

ilustração, passamos à exploração visual da linguagem. As respostas fundem- 

-se no domínio do meio escolhido: “desenhar o mundo à nossa volta faz-nos 

ver o mundo.” 98 

Para Goméz Molina, “desenhar não é um problema de representar 

objectos ou de tornar presente o real, mas de transformar a realidade a partir 

da modificação do imaginário”.99 

Em oposição ao desenho científico, cujo resultado final é a interpretação 

objectiva dos dados fornecidos, no desenho para a infância, nunca dois 

ilustradores procedem da mesma forma à interpretação dos mesmos factos.  

O desenho científico para a infância será, portanto, a ponte entre estes dois 

universos, procurando captar a essência de ambas as linguagens. 

A imagem ilustrada ajuda a cativar a criança e atrai a sua atenção para o 

universo dos livros. Um livro ilustrado combina uma narrativa visual e/ ou verbal 

no formato de publicação editorial. Os livros infantis são dirigidos a faixas 

etárias específicas, de acordo com o desenvolvimento psíquico e motor da 

criança. Inicialmente surgem os livros com imagens, e só mais tarde aparecem, 

acompanhadas das imagens, as letras e as primeiras palavras. Assim, a 

criança começa a desenvolver a sua capacidade de leitura, no início com a 

ajuda dos pais e/ou educadores, e mais tarde por si própria, tornando-se 

posteriormente autónoma na leitura e na escrita. Podemos assim dizer que a 

ilustração é uma forma pedagógica de acesso à narrativa. 

 

                                                
97 ZEEGEN, Lawrence – The Fundamentals of Illustration. Switzerland: AVA Publishing SA. 
2005. P.12 
98 WIGAN; M. – Thinking visually: Visual thinking. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. P33 
99 GOMÉZ MOLINA, J.  – Estratégias del Dibujo en el Arte Contemponánea. Madrid: Cátedra. 
1999 
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2.3.1. Das origens até hoje: 

Breve História da Ilustração para a Infância   
 
A breve e resumida análise histórica aqui apresentada serve apenas 

para contextualizar e reforçar a importância que as imagens, e mais 

especificamente a ilustração, têm tido na aprendizagem e na formação de uma 

cultura visual que nos caracteriza e que nos acompanha ao longo dos tempos. 

As imagens foram sempre utilizadas para contar histórias. Os mais 

antigos exemplos sobreviventes da arte pré-histórica podem ser encontrados 

em Lascaux, em França e em Altamira, em Espanha, ou em Portugal, no 

Escoural, em Montemor-o-Novo e em Foz Côa (ver figuras 11 e 12 na página 

36). Estes desenhos realizados nas grutas ou nas rochas ao ar livre datam de 

12.000 AC, havendo registos anteriores que remotam a 20.000 AC., não se 

sabendo a sua exata função. Apesar de o seu propósito poder ser religioso ou 

metafísico, estas representações de animais demonstram a necessidade 

primária para comunicar e para desenhar a partir do observável no dia-a-dia. 

 As primeiras ilustrações com caráter documental surgem no Antigo 

Egito, com o objetivo de registar acontecimentos e obras da época, como por 

exemplo a construção de  monumentos, ou como complemento narrativo dos 

manuscritos e dos primeiros papiros ilustrados. Dessa época destaca-se  

“O Livro dos Mortos”, como se poderá ver nas figuras 35 e 36. 

Por sua vez, os antigos hieróglifos egípcios incluíam símbolos fonéticos 

e pictóricos com desenhos abstratos e de observação. A cor era utilizada 

simbolicamente, as cabeças eram representadas de perfil e os torsos eram 

vistos de frente ou a três quartos. 

 
 
Figuras 35 e 36 - Secção de O Livro dos Mortos, no Papiro de Nani. c. 1040. A.C. – 945 a.C.  
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Também as convenções simbólicas são evidentes nos desenhos 

diagramáticos da Mesopotâmia, e no uso do espaço, cor e hierarquia visual na 

Arte Islâmica. 

 No período das civilizações grega e romana, a ilustração caracteriza-se 

pela sua função descritiva e objetiva, destacando-se nas áreas das ciências, 

como na topografia, na medicina e na arquitetura. Os Gregos e os Romanos 

introduziram novas ideias como a proporção e a perspetiva. Os rolos de papiro 

foram gradualmente substituídos por pergaminhos mais finos e introduziu-se o 

códice no primeiro século DC. Os desenhos continuaram a decorar as 

iluminuras dos textos sagrados, como “O livro de Kells” do VIII século, na 

Irlanda.  

 
Figuras 37, 38 e 39 – Páginas de O livro de Kells, contendo parte do texto da introdução ao 
Evangelho segundo João (fólio 292), e imagem com a representação de João Evangelista (fólio 
291). Na terceira imagem poderemos ver um detalhe do monograma da encadernação de  
O Livro de Kells, cujos ornamentos são exemplo de uma complexidade assombrosa (fólio 34). 
 
 Na Idade Média, a ilustração surge ao serviço da religião, desem-

penhando a função de levar os princípios e a doutrina da igreja à grande 

população analfabeta. A Bíblia Pauperum é disso exemplo, sendo reproduzida 

através da xilogravura.100 

 Através da impressão em papel, a arte medieval da iluminura torna-se a 

precursora da ilustração de obras impressas. Sendo essencialmente realizadas 

em mosteiros, estas ilustrações denominadas de iluminuras, de caráter 

religioso, encontravam-se nos saltérios101 e nos livros de horas102.  

                                                
100 LAJOLO, Marisa; ZIBERMAN, Regina – Literatura infantil brasileira. Histórias e Histórias. 6ª 
Ed. São Paulo. Ática, 2006 
101 Livro da Bíblia que contém 150 salmos (poemas cantados), na religião cristã e judaica. 
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O Renascimento, em Itália, redescobriu as representações de 

perspetiva, inicialmente usadas pelos Gregos e pelos Romanos. Assistiu-se a 

uma explosão intelectual das artes e das ciências que colocou o Homem no 

centro do universo. As ideias renascentistas e os seus valores difundiram-se 

pela Europa a partir de Itália. Os princípios da perspectiva linear, esquecidos 

durante toda a Idade Média, renasceram na arquitectura com Filippo 

Brunelleschi (1377-1446) e na pintura com Masaccio (1401-1428), foram 

teorizados por Leon Battista Alberti (1404-14729), revolucionando a arte e o 

trabalho do ilustrador técnico. Surgiram, assim, artistas como Leonardo da 

Vinci (1452-1519), (ver figura 16), Miguel Angelo (1475-1519), Rafael (1483- 

-1520), Holbein (1497-1543) e Albrecht Dürer (1471-1528), (ver figura 15), que 

trouxeram um elevado grau de minúcia e qualidade de detalhes nos seus 

desenhos científicos, arquitectónicos e de observação. Desenhos de sistemas 

e de máquinas, de estudos de anatomia, de proporção, de geometria e de 

composição foram introduzidos e desenvolvidos através do uso criativo da 

linha, e dos tons claro-escuro que permitiram novas soluções. 

A ilustração surgiu como uma nova, pessoal e criativa tradição no 

desenho. O estabelecimento de academias foi fulcral na educação dos artistas 

do ocidente durante os séculos seguintes. Hieronymous Bosch (1450-1516), 

Pieter Brueghel, O Velho (1520-1569) e Jacques Callot (1592-1635) 

inspiraram-se na arte popular medieval, na narrativa, nos contos orais e críticas 

sociais. O desenho demonstrou estar sempre presente nas tradições, 

acompanhando as representações convencionais, na cultura, na geografia e na 

História.  Na análise do contexto semiótico do desenho, podemos avaliar como 

fatores sociais, ideológicos, políticos, rituais, simbólicos, económicos, estéticos, 

comunicativos e tecnológicos podem influenciar a sua criação, forma e função. 

A sua interpretação carrega, assim, muitas conotações espontâneas, 

expressivas, versáteis, dinâmicas, imediatas, subtis e pessoais,103 como se 

poderá constatar ao longo dos tempos. 

 
 

                                                                                                                                          
102 Manuscrito iluminado muito comum na Idade Média, cujos textos servem de base à oração 
e leitura litúrgica em determinadas horas do dia e épocas do ano. 
103WIGAN; M. – Thinking visually: Visual thinking. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. P. 31 
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Os Primórdios do Livro para a Infância 

 As primeiras publicações de livros datam do século XV. No entanto, 

apenas no século XVII surgem os primeiros pensamentos e publicações 

dirigidos, especificamente, às crianças e à sua educação. Até então, raras 

eram as obras destinadas aos mais jovens, sendo estas adaptadas de contos 

populares de tradição oral, que procuravam a edificação moral. 

 Os livros religiosos e os livros escolares, principalmente as gramáticas e 

as enciclopédias com imagens, foram considerados por muitos os precursores 

do livro infantil ilustrado. Nesse período eram raros os ilustradores que 

assinavam os seus trabalhos, permanecendo, na maioria das vezes, no 

anonimato. Para além disso, a participação de diferentes "gravadores" 

(profissionais responsáveis pela reprodução dos originais nas matrizes de 

impressão) numa mesma obra dificultava a identificação do autor. Um exemplo 

dos quais se tem conhecimento é o Orbis Sensualium Pictus ou The Visible 

World,104 publicado em 1658, em Nuremberga, por Johann Amos Comenius, 

considerado o primeiro livro ilustrado para crianças. Comenius foi um reformista 

da educação, e o seu livro foi inovador ao reconhecer as diferenças funda-

mentais entre o adulto e a criança. As suas xilogravuras pretendiam ensinar 

latim e explicar o mundo aos mais jovens.  

 

Figuras 40 e 41 – Páginas de Orbis Sensualium Pictus ou Visible World, Johann Comenius 
                                                
104Orbis Pictus Sensualium  ou The visible world, de Johann Amos Comenius foi o primeiro 
verdadeiro livro ilustrado para crianças. Publicado em 1658, pretendia ensinar o latim. Através 
de ilustrações cujas figuras numeradas tinham o nome em latim e na língua original, o alemão, 
o livro rapidamente se popularizou, e em 1659 foi traduzido para o inglês e para outras línguas. 
O livro, constituído por 150 capítulos, fala sobre geologia, botânica, zoologia, e atividades 
humanas, como tratos comerciais e atividades no campo. Johann Comenius foi educador, 
cientista, escritor e bispo protestante na Morávia. 
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No final do século XVII, por volta de 1697, foram publicados os contos 

de fadas de Charles Perrault, ilustrados com imagens em preto e branco, 

caracterizadas principalmente pela grande riqueza de detalhes.  

A primeira obra verdadeiramente direcionada para o público infantil foi 

uma colectânea de cantigas infantis, publicada por Mary Cooper em 1744, cujo 

título era Para todos os pequenos senhores e senhoritas, para ser cantada 

para eles pelas suas amas até que possam cantar sozinhos. A segunda 

colectânea intitulada Melodia da Mãe Gansa, de 1760, provavelmente do 

livreiro John Newberg, foi considerado o precursor da descoberta e da 

exploração do mercado de livros para crianças.105 

 
Figura 42 – Páginas de The Pretty Songs,   

of Tommy Tumb, de Mary Cooper 
 

O aparecimento da literatura infantil decorre da ascensão da família 

burguesa e do novo estatuto concedido à infância na sociedade. É a partir do 

século XVIII que a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, 

pelo que devia distanciar-se dos mais velhos e receber uma educação especial. 

 Até então, obras como as Fábulas de La Fontaine, publicadas em 1668 

e em 1694, e os Contos da Mãe Gansa, de Charles Perrault, de 1697, 

atualmente associados ao universo infantil, foram publicadas para o público em 

geral, e eram histórias contadas pelo povo. Após o sucesso das obras de 

Perrault, a literatura infantil adquire uma nova visão, principalmente através dos 

                                                
105 CASTRO, Elisa. – Literatura Infantil e Ilustração: Imagens que falam. Dissertação de 
Mestrado. Braga: Universidade do Minho. 2005. P. 5 
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contos de fadas. Apesar das significativas publicações francesas (de La 

Fontaine e Perrault), é no Reino Unido que a literatura infantil como produto de 

consumo, ganha importância, fortalecida pela abundância de matéria-prima, 

pelo comércio do país e, principalmente, pelo seu desenvolvimento com a 

Revolução Industrial. É neste contexto de crescimento das cidades e de 

consolidação da burguesia, onde as instituições garantem o seu fortalecimento, 

que se encontra a família. Cada membro assume um papel específico na 

sociedade, até mesmo a criança, "motivando o aparecimento de objetos 

industrializados – o brinquedo – e culturais – o livro – ou novos ramos da ciência, 

como a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria".106 Com a expansão da 

industrialização e do comércio nesta época, o livro infantil surge com 

características próprias, pensado como um produto de consumo e dirigido às 

grandes massas. Apenas quando filósofos como John Locke107 (1632-1704) e 

Jean Jacques Rousseau 108  (1712-1778) apelaram às necessidades das 

crianças e aos seus direitos, e à importância da aprendizagem na formação do 

indivíduo, se assistiu à mudança de paradigmas da sociedade da época face à 

educação. Rousseau chama a atenção para as características da criança em 

cada idade e estado de desenvolvimento. Para tal, era necessário a 

alfabetização do público a que se destinava. Daí decorre a relação dos livros 

com a escola, fazendo com que muitas publicações adotassem uma atitude 

pedagógica. A obra Émile ou L’éducation, de 1762, constituem uma proposta 

educacional revolucionária para os critérios vigentes na época. 

Destacam-se nessa época as publicações adaptadas de clássicos ao 

género infantil, como Robinson Crusoé, em 1717, de Daniel Defoe e Viagens 

de Gulliver, em 1726, de Jonathan Swift. 

O séc. XVIII é marcado pelo interesse pela literatura para as crianças, o 

que origina um novo mercado, assistindo-se ao aparecimento de novos 

editores, sobretudo no Reino Unido. John Newbery109 (1713-1767), proprietário 

de uma livraria em Londres, destaca-se como editor e publica o seu primeiro 
                                                
106 LAJOLO, Mariza e ZILBERMAN, Regina – Literatura infantil brasileira. Histórias e Histórias.  
6ª edição. São Paulo: Ática 2006, P. 17  
107 John Locke, filósofo conhecido como o pai do pensamento político liberal inglês.  
108  Jean-Jacques Rousseau, autodidata suíço, foi um importante filósofo, teórico político, 
escritor e compositor, sendo considerado um dos principais filósofos do iluminismo e precursor 
do romantismo. 
109 John Newbery, editor inglês do século XVIII, foi considerado um dos pioneiros na edição de 
livros infantis, produzidos com elevada qualidade e a um baixo custo. 
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livro para as crianças, A Little Pretty Pocket-Book. Esta obra consistia num 

catálogo de jogos infantis baseado no alfabeto, desenhado por ilustradores por 

si escolhidos e contactados. Newbery procurava transmitir o sentimento de que 

era possível aprender com gosto, constituindo um marco no desenvolvimento 

do mercado especializado para as crianças. 

 À medida que as novas técnicas de impressão surgem e vão-se 

desenvolvendo, desde os finais do século XVII até meados do século XVIII, 

como a água-forte, a xilogravura em cor, a litografia e a cromolitografia,  

a ilustração ganha um novo espaço e dinamismo no setor editorial. 

O aparecimento da fotografia em 1839, e todo o realismo que traz 

consigo, leva os ilustradores da época a tornarem-se mais criativos, vendo na 

imaginação uma ferramenta essencial na criação das suas imagens.  

No início do século XIX, mais concretamente em 1812, surgem na Ale- 

manha as obras dos irmãos Grimm, feitas a partir de adaptações de histórias 

folclóricas populares e ilustradas por George Cruikshank – como A Bela 

Adormecida, Os Sete Anões e a Branca de Neve, Capuchinho Vermelho, 

Hansel and Gretel – e mais tarde, em 1827, por Peter Lyser, como o Livro das 

Fábulas.  

São também desta época as publicações de Hans Christian Andersen, 

com os contos O Patinho Feio, O Fato Novo do Imperador, entre muitos outros, 

e de Alice no País das Maravilhas, em 1863, de Lewis Carrol e ilustrada por 

John Tenniel; Cinco Semanas num balão, em 1863, de Jules Verne; e As 

Meninas Exemplares, em 1857, da Condessa de Ségur, entre outros. 110  

Surgem, igualmente, nesta altura um grande número de publicações 

elaboradas em pop-up (ilustrações tridimensionais), com cortes especiais e 

com peças para serem recortadas – onde os livros se tornam cenários –, 

bonecas de papel e os chamados harlequinade – ilustrações em abas móveis e 

imagens escondidas. Um dos principais ilustradores desse género foi Lothar 

Meggendorfer, como se poderá ver na figura 43.  

Esse tipo de livro deixou de ser publicado após a I Guerra Mundial, 

devido ao elevado custo de produção e às dificuldades de importação. 111 

                                                
110 ZIMMERMANN, Anelise  – A Ilustração de Livros Infantis – Uma retrospetiva Histórica. P4 
111 BURLINGHAM, Cynthia – Picturing chilhood. The evolution of the illustrated children’s book. 
http://unitproj.library.ucla.edu/special/childhood/pictur.htm (Acedido a 23.8.2012). 
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Figura 43 – Internationaler Zirkus, de Lothar Meggendorfer, 1888 

 

Outra figura de referência na época foi William Blake, pintor, gravador, 

poeta e místico visionário. A sua primeira obra-prima, Songs of Innocence, no 

Illuminated Book, de 1789, é uma das pioneiras e maiores obras do 

Romantismo. Como contraponto às fábulas da época, Songs of Innocence, de 

caráter moralista e religioso, inovou no modo de trabalhar a imagem e texto de 

forma integrada. Blake imprimia o seu próprio trabalho, sendo ajudado pela sua 

mulher que muitas vezes aguarelava à mão cada página, de forma que cada 

livro fosse uma obra única. 

De igual forma, destaca-se no mesmo período a obra de Edward Lear, 

que foi viajante, artista, desenhador num jardim zoológico e escritor. Apesar 

das suas características pessoais, tidas como solitárias, as suas obras como  

A Book of Nonsense, de 1845, demonstram fluidez e uma lição de 

modernidade.112 

Também Kate Greenaway, autora de Under the Window, em 1878, 

tornou-se uma referência para a época, cativando o público infantil com a 

representação de cenas bucólicas dirigidas especialmente às crianças. 

 

                                                
112 LAJOLO, Mariza, ZILBERMAN, Regina – Literatura infantil brasileira. Histórias e Histórias.  
6º ed. São Paulo: Ática 2006. P. 8 
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Figuras 44 e 45 –  Imagens de Under the Window, de Kate Greenaway, 1878 

 
A Ilustração para a Infância no Século XX 

O início do século XX no ocidente é marcado pelo aparecimento da 

serigrafia que, devido aos avanços consideráveis na área da produção de 

tintas e no desenvolvimento da impressão em meio-tom, vê aumentar 

substancialmente as possibilidades técnicas de reprodução das ilustrações.  

A ilustração passa então a ser conhecida como uma arte comercial. 

Neste período destacam-se as obras de Beatrix Potter, em 1902, com a 

primeira edição com ilustrações a preto e branco, paga pela autora. As suas 

ilustrações constituíram uma inovação ao associar comportamentos humanos a 

animais, como em The Peter Rabbit, demonstrando uma grande preocupação 

com as características físicas do livro, de forma a ser facilmente manuseável 

pelas crianças. Posteriormente, surgiram edições a cores, revelando-se um 

sucesso em pouco tempo. Destacam-se igualmente as ilustrações de E. H. 

Shepard, criador do famoso Ursinho Pooh, personagem de peluche que deixa 

de ser um brinquedo e ganha vida, adotando comportamentos humanos. 

 
Figuras 46 e 47 – Imagens de Peter Rabbit, de Beatrix Potter, 1902 
Figuras 48 e 49 – Imagens do Ursinho Pooh, de E.H. Shepard, 1926. Página de um livro com 
ilustração de E.H. Shepard. Em ambos os autores é notória a ligação à natureza, e o 
tratamento da imagem, especialmente dirigido às crianças. 
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 Merecedor de referência é o ilustrador norte-americano William Wallace 

Denslow (1856-1915), autor das ilustrações de The Wonderful Wizard of Oz,  

do escritor L. Frank Baum (1856-1919). As suas ilustrações, de forte teor 

político, constituíram uma inovação cromática devido à paleta de cor que 

utilizava, assim como pelas imagens de duas cores, que variavam consoante o 

local onde a história do livro se desenrolava. 

 A ilustração do século XX é marcada pela obra do norte- 

-americano Theodor Seuss Geisel 113  (1904-1991), mais conhecido como  

Dr. Seuss. Evocado como caricaturista e escritor, ficou conhecido pelos seus 

livros infantis que representavam um mundo “lógico/ilógico”, onde tudo era 

possível. O Dr. Seuss ilustrou e escreveu quarenta e quatro livros, traduzidos 

em mais de quinze línguas, dos quais se destacaram How the Grinch Stole 

Christmas (1957), Green Eggs and Ham (1960), Fox in Socks (1965) e Oh, the 

Places You’ill Go (1990). No entanto foi The Cat in the Hat, publicado pela 

editora Beginner Books, em 1957, que destacou a sua carreira e persona-

lidade. 

 Em França surge A História de Babar, em 1931, pela mão do pintor Jean 

de Brunhoff, cujo pai era publicitário. Os seus livros constituíram uma inovação 

no formato, largo e colorido, e no texto escrito à mão, muito próximo da 

linguagem das crianças, sendo considerados anos mais tarde peças de arte. 

Merecem igualmente destaque no início do século as diversas reedições 

de clássicos, como as histórias dos Irmãos Grimm, ilustradas por Arthur 

Rendak, Edmund Dulac, e Key Nielsen, as quais apresentam forte influência do 

estilo Art Nouveau e um forte apelo à fantasia e ao imaginário.114  

Depois da I Grande Guerra, a necessidade de manter baixos custos de 

produção dos livros levou à generalização da autolitografia e à impressão em 

papel de baixa qualidade, como é o caso dos trabalhos de Susan Einzid, que 

ilustrou Mary Belinda e Ten Aunts, e de Ingri e Edgar d’Aulaire. 

Nesta altura em Portugal, a literatura para crianças era praticamente 

inexistente: liam-se as traduções. A literatura infantil portuguesa começa a 

vislumbrar-se nos finais do século XIX com o “Tesouro Poético para a Infância”, 

                                                
113 Theodor Seuss Geisel, artista norte-americano educado no Reino Unido, autor de inúmeros 
cartoons políticos e publicitários, assim como de variados livros para crianças. 
114 ZIMMERMANN, Anelise  – A Ilustração de Livros Infantis – Uma retrospetiva Histórica. P. 3. 
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de Antero de Quental, “Os contos para a infância”, de Guerra Junqueiro e ainda 

com a obra de João de Deus.115 

Em Portugal, nesta época, a ilustração para crianças era realizada por 

artistas plásticos, como Sarah Afonso, Milly Possoz e Raquel Roque Gameiro. 

As ilustrações eram predominantemente a preto, com desenho de linha de 

contorno para posteriormente serem coloridas pelas crianças. A cor era muitas 

vezes dispensada, de forma a reduzir os custo de produção116.  

Os anos 30 em Portugal são marcados pela reforma do ensino, que 

resume a escolaridade obrigatória a 3 anos. A edição de livros ressente-se 

deste facto, dando no entanto espaço ao aparecimento de variadas publica-

ções periódicas destinadas às crianças, muitas vezes como suplementos 

infantis nos grandes jornais diários. 

Os anos 50 permitem destacar os trabalhos de Maria Keil, José de 

Lemos, Leonor Praça, Armando Alves, Júlio Resende e Jorge Pinheiro, entre 

outros.117 

 

 
Figuras 50, 51 e 52 –  Imagens de Maria Keil, nos anos 80. 

 

 Esta década viu crescer um largo número de designers gráficos que se 

dedicaram ao livro ilustrado, relacionando o design gráfico, a ilustração, a 

tipografia e a pintura.118 Os livros passaram, assim, a beneficiar de um conceito 

                                                
115 Idem P. 30. 
116 AZEVEDO, Catarina Isabel Martins – Imagens para a Infância – Processos Construtivos da 
Ilustração do Livro Infantil em Portugal. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2008, P. 12 
117 NETO, Marta Alexandra Alves – Aspectos do Desenho na Ilustração para a Infância. Disser-
tação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 2007. P. 12-
13 
118  SALISBURY, Martin; STULES, Morag – Children’s picturebooks. The art of visual 
storytelling. Londres: Laurence King Publishers, 2012. P.2 9 
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mais consistente e uniforme, uma vez que muitas vezes os designers eram 

também os autores. Nestes casos, o texto, por vezes, diminui, uma vez que é 

reconhecida a força da página enquanto elemento agregador das diferentes 

linguagens, visual e escrita. 

Em Portugal nos anos 60, a escolaridade obrigatória passa para 6 anos, 

permitindo um aumento considerável do público-leitor e a consequente 

aquisição de novos livros. Ainda durante os anos 50, a Fundação Calouste 

Gulbenkian cria as bibliotecas itinerantes, tornando acessível a leitura de livros 

às populações do interior do país, com recursos culturais e económicos menos 

favorecidos.  

Nesta década, destacam-se Ezra Jacks Keats, com The snowy day, e 

Maurice Sendak, com a obra Where the wild things are. Ambos os autores 

tratam de temas difíceis de abordar às crianças, ainda não antes trabalhados, 

como a doença, a solidão, a raiva ou a morte de um ente querido. Keats 

utilizou personagens multiculturais e cenários urbanos, utilizando técnicas 

inovadoras na época, como a junção da colagem e da pintura.119 

A partir dos anos 70, concretamente após 1974, assiste-se a uma 

expansão a nível cultural em Portugal, tanto na literatura como na ilustração. 

Surgem assim novas publicações com novos temas, dirigidos especialmente às 

crianças, apesar de as temáticas serem ainda marcadas pelo fim do regime.120 

Novas coleções invadem o mercado, sobretudo nos anos 80, e surgem 

publicações nacionais e estrangeiras traduzidas como O meu primeiro livro dos 

bichos, Animais em perigo: guia do jovem ecologista, Ver e saber, ou Espécies 

ameaçadas em Portugal, que são os exemplos de divulgação de conceitos 

naturais e científicos para o público mais jovem. 

Devido à crescente escolarização a que se assiste a partir dos anos 90, 

a publicação de novos livros aumenta substancialmente, refletindo uma 

melhoria significativa das condições de vida da maioria da população.   

A criação literária para a infância ganha um novo fôlego e a ilustração 

desempenha um papel preponderante, assistindo-se a um verdadeiro boom na 

                                                
119  SALISBURY, Martin; STULES, Morag – Children’s picturebooks. The art of visual 
storytelling. Londres: Laurence King Publishers, 2012. P. 36 
120AZEVEDO, Catarina Isabel Martins – Imagens para a Infância – Processos Construtivos da 
Ilustração do Livro Infantil em Portugal. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Belas 
Artes, 2008, P. 13 
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ilustração portuguesa, que vê surgir inúmeros novos estilos e ilustradores 

talentosos. Destes destacam-se Manuela Bacelar, João Botelho, Henrique 

Cayatte, Fernanda Fragateiro, Nuno Saraiva, Bernardo Carvalho, só para 

nomear alguns. Iniciativas como a Ilustrarte e as exposições realizadas na 

Bedeteca Portuguesa ajudaram a promover os novos talentos e a levá-los além 

fronteiras. A crescente sociedade global trouxe um novo dinamismo ao também 

crescente mercado do livro infantil ilustrado. A chegada do ebook tem sido 

disso um exemplo concreto. Apesar da forte influência da indústria Walt Disney 

ou da indústria de animação japonesa na maioria das culturas europeias (e não 

só), e de as grandes editoras produzirem intencionalmente imagens universais, 

o livro infantil ilustrado tem-se manifestado como reflexão cultural do seu local 

de origem e como modo de preservação da língua e cultura locais, sendo 

reconhecido como forma de arte.  

 
2.3.2. A Ilustração para a infância como linguagem 

 
Na ilustração e no desenho infantil (ou para a infância) cabe todo o 

espectro de fantasias e de emoções. A aprendizagem está ligada aos afectos 

e, por isso, uma linguagem expressiva que traduz sentimentos permite uma 

comunicação mais eficaz. A ilustração torna-se, assim, uma forma de 

expressão visual que, através da imagem, procura transmitir emoções. 

 
Figuras 53 e 54 – Ilustrações de João Vaz de Carvalho 
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A formação integral e harmoniosa do indivíduo abrange o 

desenvolvimento das suas faculdades físicas e psíquicas, numa correlação 

com as potencialidades expressivas e criativas. Ao desenhar, pintar, recortar e 

construir, a criança não só desenvolve a expressão pessoal, como associa 

imagens e ideias, de modo inesperado e imprevisível. Através de jogos de 

linhas, de formas, de cores e de texturas, a criança terá oportunidade de 

descobrir, pelos seus próprios meios, que muitas das técnicas que experimenta 

são também utilizadas nas obras de Arte Moderna e Contemporânea 

desvendando, assim, o que parecia inacessível e que está ao alcance de 

todos. 

No contacto com a arte, a criança vive uma situação nova, que pode 

interpretar e recriar à sua maneira, iniciando-se, assim, na compreensão das 

diversas formas de linguagem artística e desenvolvendo a sua sensibilidade 

estética.121 O desenho e a ilustração estabelecem um elo de participação entre 

a criança e o mundo, evocando e despertando formas, imagens e significados 

através dos seus recursos materiais.122 

A ilustração, na sua pior definição, é apenas utilizada para ocupar um 

espaço numa página, de forma a que esta resulte agradável, falhando por não 

dar nenhuma informação extra. No seu maior expoente, a ilustração encoraja o 

observador a pensar, assimilando outros níveis de entendimento do texto.  

As boas ilustrações são como as boas narrativas, que obrigam o leitor a 

envolver-se ativamente na mensagem, de forma a compreendê-la. O conceito 

poderá estar inicialmente pouco visível, mas a ilustração comunica eficazmente 

quando o leitor descodifica a mensagem. Uma boa ilustração implica uma 

capacidade criativa e eficaz de raciocinar.123 

 

2.3.3. Figuras de estilo na ilustração  
 
A questão que aqui se coloca é a possibilidade de tradução dos 

conceitos objectivos e cientificamente corretos, numa linguagem acessível e 

                                                
121 GONÇALVES, Eurico – A Criança Descobre a Arte – Expressão Plástica. 1º Vol.1º Ciclo. 
Amadora: Raiz Editora, 1991. P. 3 
122 DERDYK, Edith – O desenho da figura humana. São Paulo: Editora Scipione. 2003. P.106 
123 ZEEGEN, Lawrence/CRUH – The Fundamentals of Illustration. Switzerland: AVA Publishing 
SA. 2005. P. 20 
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aprazível às crianças. Elementos como a hipérbole, a distorção, a 

personificação, a metáfora ou a sinedóque, utilizadas no desenho e na 

ilustração infantil, são figuras retóricas que ajudam a memorizar factos e a criar 

imagens visuais fortes. Estas figuras de estilo, utilizadas adequadamente num 

determinado contexto e em sintonia com o texto, permitem uma comunicação 

mais eficaz, na medida em que tornam mais acessíveis certos e determinados 

conceitos que seriam difíceis de explicar sem o auxílio da linguagem visual. 

Tal como na linguagem verbal, surgem na linguagem visual e, 

concretamente na ilustração, as figuras de estilo que enfatizam o sentido da 

mensagem, como a hipérbole, ou exagero que se observa nas caricaturas;  

a metáfora, que corresponde a analogias criadas, através da similaridade;  

a metonímia, quando existe uma relação entre o objeto e a sua representação, 

por exemplo, quando uma parte representa o todo; e a personificação, onde 

são atribuídas características humanas a seres inanimados, a animais, ideias, 

etc., entre outras.124  A imagem torna-se, portanto, numa elaboração complexa 

não linear, pois encontra-se repleta de significados e interpretações que 

dependem de uma rede de informações, convenções e interações sociais.  

Os significados são subjetivos e não existe uma lógica definida que permita 

uma interpretação objectiva dos seus sentidos.  

 

 
Figura 55 – Exemplo de hipérbole. Caricatura de Ricardo Galvão. 
Figura 56 – Exemplo de metáfora. Cartoon humorístico.  
Figura 57 – Exemplo de metonímia. Imagem de emblema de identificação de cão. 
Figura 58 – Exemplo de personificação. Imagem de desenho animado “Abelha Maia”.  
  

Cabe aqui esclarecer que no desenho científico direcionado para a 

infância é fundamental que não se perca o rigor e a “verdade científica”.  

As figuras de estilo referidas anteriormente só poderão ser utilizadas se apenas 

                                                
124  CASTRO, Elisa. – Literatura Infantil e Ilustração: Imagens que falam. Dissertação de 
Mestrado. Braga: Universidade do Minho. 2005. P. 30 



 86 

exagerarem ou salientarem os aspectos principais dos elementos a ilustrar, não 

comprometendo, de modo algum, o rigor científico. 

Tendo em conta o mesmo ponto de partida – um texto e imagens de um 

elemento a representar ou a ilustrar cientificamente – cabe a ambas as 

linguagens, científica e para a infância, encontrarem nas suas especificidades a 

melhor forma de se exprimirem. Ou seja, através do diálogo que estabelecem 

com os textos e os conteúdos fornecidos, constituindo-se como ponto de 

partida para o ato criativo. O principal fator de diferenciação encontra-se na 

forma de interação entre estas duas linguagens, a verbal e a visual, e a sua 

interpretação, respectivamente objectiva e subjetiva. 

A ilustração, que permite uma “leitura paralela” em relação ao texto, não 

o deve repetir, mas antes complementá-lo, produzindo outros níveis de 

compreensão.  

 
 

Figuras 59 e 60 – Ilustração de André Letria e ilustração para capa de livro de João Fazenda 
 

A ilustração para a infância permite assim vários níveis de leitura, 

enquanto que a ilustração científica tem apenas um olhar objectivo e universal.  

Constata-se então que na ilustração para a infância, o poder evocativo 

de uma imagem não é igual para todos, podendo diferir de acordo com as 

experiências e contextos sócio-culturais de cada um. Assim, as imagens 

poderão ser monosémicas, quando têm um significado inequívoco, não 

oferecendo outras possibilidades de leitura, ou polissémicas, quando 
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permitem diferentes interpretações, consoante as referências pessoais do 

recetor.125 

A nossa apreensão e posterior compreensão de algo novo encontra-se 

sempre contaminada pelos nossos referentes, sendo estes os responsáveis 

pelos juízos de valor que fazemos a todo o momento. A ilustração/imagem 

torna-se um promotor da aprendizagem e potencializa o alargamento dos 

horizontes imagéticos da criança.  

O desenho infantil pode constituir-se como uma narrativa intersemiótica, 

onde os símbolos verbais passam a símbolos não verbais, podendo ter dois ou 

mais níveis de leitura distintos: a história, que remete para o plano do conteúdo 

objectivo, e a imaginada, criada pelas referências imaginativas do leitor/ 

criança, através do plano da expressão e da subjetividade126. Segundo Bruno 

Munari127, “o produto da fantasia, tal como o da criatividade e da invenção 

nasce das relações que o pensamento cria com o que conhece. (...) A fantasia, 

deste modo, será mais ou menos ativa consoante o individuo tenha mais ou 

menos possibilidades de criar relações.”128 

Neste contexto cabe dizer que é nos primeiros anos de vida de um 

indivíduo que a sua formação acontece e esta está dependente dos 

educadores e formadores, da sua criatividade e da repetição de códigos.  

A apreensão e posterior compreensão de algo novo é contaminada pelos seus 

referentes, sendo estes responsáveis pelo juízo de valor que fazemos a todo o 

momento.  

A ilustração cumpre o papel de promotor de linguagens e permite o 

alargamento dos horizontes imagéticos.129 Tal como diz Kveta Pacovska130, 

“Um livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita” .131 

                                                
125 CASTRO, Elisa. – Literatura Infantil e Ilustração: Imagens que falam. Dissertação de 
Mestrado. Braga: Universidade do Minho. 2005. P. 30 
126 SOTTO-MAYOR, Gabriela – Num Simples Virar de Página: Ilustração infantil como Forma 
de Acesso à Narrativa. Dissertação de Mestrado. Porto: Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. 2008. P. 76  
127 Bruno Munari (1907-1998) foi um artista plástico e designer italiano, que deu um forte 
contributo em diversos campos das artes visuais, do design, da literatura, da poesia e da 
didática.  
128 SOTTO-MAYOR, Gabriela – Num Simples Virar de Página: Ilustração infantil como Forma 
de Acesso à Narrativa. Dissertação de Mestrado. Porto: Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. 2008. P. 78  
129 Idem. Ibidem 
130 Květa Pacovská nasceu em 1928, em Praga, na Republica Checa, onde vive atualmente. 
Estudou na Escola de Artes Aplicadas de Praga e iniciou a sua carreira como ilustradora na 
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A ilustração poderá ser um documento histórico, social e cultural, e para 

a criança, uma forma de experiência, de narrativa verbal e visual. 

Daqui se conclui que a ilustração se revela uma linguagem de acesso 

mais imediato, auxiliando o leitor a interagir com o texto. Tem, igualmente, uma 

função lúdica, muito importante na aprendizagem, como passaremos a 

exemplificar.  

 

2.3.4. Funções na ilustração  
 

A ilustração, e especificamente a ilustração para a infância, poderá 

assim assumir diferentes funções, dialogando com a linguagem verbal e 

apresentando diferentes possibilidades de leitura do mesmo texto.132 Tende 

então, a assumir as funções: representativa, quando a imagem imita o aspeto 

do objeto a que se refere; descritiva, quando detalha a aparência do objeto em 

questão; narrativa, quando descreve a ação ou transformação a que é sujeito; 

simbólica, quando remete para outros significados; expressiva, quando 

traduz emoções e sentimentos; estética, quando se manifesta a importância 

visual da mensagem; lúdica, quando se direciona para o jogo;  conotativa, 
quando se orienta para o destinatário, procurando influenciá-lo; meta-
linguística, quando se dirige à linguagem visual; fática, quando valoriza o seu 

papel, e de pontuação, quando está orientada para o texto onde se insere.133 

Colocam-se, então, aos ilustradores para a infância e aos científicos, as 

questões: Como vou comunicar? O que quero transmitir? Quais os elementos 

essenciais e quais os que poderei omitir? Todas estas interrogações são 

formuladas em ambas as linguagens, a científica e para a infância, e cada uma 

deverá encontrar a solução que melhor traduza a sua natureza. 

O desenho realista para a infância constrói-se entre a fidelidade ao texto 

e as múltiplas possibilidades simbólicas, enquanto que o desenho científico 

propriamente dito traduz uma leitura única e objectiva. Por isso a ilustração, 
                                                                                                                                          
década de 1950, com os livros dos Irmãos Grimm e de Andersen. Possui mais de sessenta 
títulos publicados. Entre os artistas que mais a influenciaram estão Paul Klee, Kandinsky e 
Miró.  
131 SALISBURY, Martin; STYLES, Morag – Children’s picturebooks. The art of visual 
storytelling. Londres: Laurence King Publishers, 2012. P. 75 
132  CASTRO, Elisa. – Literatura Infantil e Ilustração: Imagens que falam. Dissertação de 
Mestrado. Braga: Universidade do Minho. 2005. P. 30 
133 Idem. Ibidem 
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simbiose entre texto e imagem, é defendida por alguns autores como arte 

aplicada.  

Em comum têm a reprodutividade e os fins didáticos, ou seja, o facto de 

serem criadas para serem impressas e destinadas à divulgação de conhe-

cimento científico para um público vasto. 

A ilustração para a infância não só ajuda a desenvolver as competências 

imaginativas, através da referida componente lúdica, como auxilia na 

consolidação de certos saberes.134 Através da sua dimensão narrativa permite 

a introdução do imaginário, constituindo-se como uma forma de aprendizagem 

e de sociabilização cultural. Através dos seus múltiplos sentidos, as suas 

“entrelinhas” possibilitam representar, descrever, narrar, simbolizar, expressar, 

brincar, persuadir, enfatizar.... 

A ilustração traduz-se, assim, numa faculdade narrativa, optando pelo 

que transmite e pelo que omite e constituindo-se como um espaço de eleição 

para a experimentação, tanto a nível estético como formal. 

                                                
134 NETO, Marta Alexandra Alves - Aspectos do Desenho na Ilustração para a Infância. 
Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de belas Artes da Universidade de Lisboa. 2007. 
P. 100 
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PARTE III _ METODOLOGIA 
 
3.1. Metodologia de trabalho e planificação da proposta 

 

 O ponto de partida para a realização do projeto prático, o desdobrável 

para o público geral e o catálogo para o público infantil, foi a fácil identificação 

das espécies, procurando mostrar o que se vê do ponto de vista do visitante, 

quer se trate de uma criança, de um adulto, ou de alguém não especializado. 

Como público-alvo infantil foram consideradas as crianças do 1º ciclo (dos 6 

aos 10 anos), por estarem na idade de descoberta e de construção da sua 

visão do mundo135. Para tal, foram escolhidas 25 das espécies mais notáveis 

existentes no jardim botânico O Chão das Artes, do Centro de Arte 

Contemporânea Casa da Cerca. 

Estas foram ilustradas de forma a serem facilmente reconhecidas pelo 

público infantil e pelo público em geral, e comparáveis com as plantas vivas 

existentes no jardim. Foi evitada a bidimensionalidade característica dos 

herbários, dando valor ao volume e à cor das espécies. 

A componente científica esteve presente na compreensão do padrão de 

ramificação e de estrutura geométrica de cada espécie. Houve ainda o cuidado 

de representar as espécies numa fase de desenvolvimento específico, focado 

sobretudo na primavera, que no território português tem maior expressão em 

maio, procurando uma consistência temporal e procurando evitar 

anacronismos. No caso de algumas espécies que apresentam forma e 

coloração bastante distintas durante o ano, como o fustete e o algodão, 

procurou-se num único desenho ilustrar as suas distintas fases e aparências. 

Em ambos os catálogos foram indicados os nomes científicos das 

espécies, para além dos nomes comuns, de forma a que a informação se 

tornasse mais precisa e, de algum modo, contribuísse para o despertar da 

curiosidade e para um conhecimento mais aprofundado. O trabalho foi 

realizado tendo por base a observação direta e o estudo no local, onde foram 

realizados vários esboços, e os primeiros desenhos de campo. Posteriormente 

                                                
135 SOTTO-MAYOR, Gabriela – Num Simples Virar de Página: Ilustração infantil como Forma 
de Acesso à Narrativa. Dissertação de Mestrado. Porto: Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. 2008. P. 72 
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procedeu-se à pesquisa, finda a qual se elaboraram as várias propostas de 

representação das espécies do jardim. 

Sob orientação da arquiteta paisagista Sónia Francisco, responsável 

pelo jardim, foram selecionadas as espécies mais representativas e 

interessantes de ilustrar. Nessa escolha procurou-se abranger as várias 

componentes do jardim de uma forma homogénea. A fase seguinte incidiu na 

pesquisa sobre as espécies escolhidas, tanto ao nível de conteúdo formal, 

como visual. Selecionaram-se 4 a 5 imagens do vasto universo de referências 

pesquisadas, a partir das quais foram elaboradas as ilustrações que fossem 

representativas da espécie em questão, mostrando o habitat, a forma, a textura 

e a flor, se fosse o caso.  

O professor Artur Ramos, no seu livro Retrato. O desenho da presença, 

sobre o método de Zeuxis136  ou “beleza de reunião”, refere: “Pretende-se 

atingir um ideal que reúne num só corpo a beleza dispersa na realidade.”137  

E também afirma: “A imitação recorre à mediação do intelecto para dar às 

coisas a perfeição que deveriam ter.”138 Estas observações dizem respeito ao 

processo do retrato, procurando sintetizar a forma observada a partir de vários 

modelos, podendo também ser aplicadas a outros temas do universo das artes 

e, concretamente, na execução deste projeto. Neste caso, na realização das 

ilustrações das espécies escolhidas. 

Ambos os catálogos procuraram desempenhar uma função didática, que 

traduzisse numa linguagem de teor científico, um possível percurso pelo jardim 

botânico O Chão das Artes. O estudo da cor procurou fidelidade às cores reais 

e naturais das espécies. Tendo em consideração que em muitas ocorrem 

mutações de cor consoante o estado de maturidade, procurou-se representa- 

                                                
136  Zeuxis foi um pintor grego do século V a.c. Sabe-se que aperfeiçoou diversos 
procedimentos artísticos, nomeadamente a arte de dissolver as sombras e diluir os contornos 
das figuras nas pinturas. Adquiriu a sua reputação em Atenas e conta a fábula que o pintor, ao 
querer representar Helena de Tróia numa sua obra (o tema da Beleza está associado, 
frequentemente, à Guerra de Tróia) implorou às 5 mais belas jovens da cidade de Crotona que 
lhe permitissem pintar o mais perfeito de cada uma delas. Com esta reunião do Belo inaugurou, 
desta forma, um método para representar a beleza ideal que, mais tarde, converter-se-ia num 
lugar-comum da teoria estética. Com Zeuxis criou-se a convicção que o pintor não deve, 
apenas, ter por objectivo a semelhança, mas acentuar a beleza dos seus modelos reais. 
137 RAMOS, Artur – Retrato. O desenho da presença. Lisboa: Campo da Comunicação, 2010. 
P. 274 
138 Idem. P. 281 
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-las na sua fase atual de desenvolvimento, correspondente ao período da 

primavera, tal como foi afirmado anteriormente.  

Em termos de composição, houve o cuidado de respeitar a 

tridimensionalidade e criar alguma simetria, retirando os elementos que 

pudessem criar ruído visual ou dificultar a leitura e a interpretação.  

A preocupação estética posta na construção das peças, de forma a torná-las 

mais atraentes, não retirou qualquer valor científico às mesmas. 

 Na peça gráfica destinada à infância houve a preocupação de criar-se 

um objeto com fins pedagógicos, passível de ser utilizado pelo Serviço 

Educativo do Jardim Botânico da Casa da Cerca (SEJBCC). Tendo em conta o 

público jovem em questão, procurou-se que a abordagem fosse feita através 

de personagens com as quais as crianças se identificassem. Para tal, e 

seguindo as orientações dos técnicos do SEJBCC, foi desenvolvida a 

personagem A GATA MARIANA, inspirada na gata existente no jardim. 

 
Figuras 61 e 62 – Ilustrações da personagem Gata Mariana 

 

A conceção destes dois produtos editoriais de teor científico, 

profusamente ilustrados, permitiram conjugar as tarefas de designer gráfico e 

de ilustrador. 

A possibilidade de aliar as duas funções e de criar as peças como um 

“todo” desde a sua origem, permitiu pensar antecipadamente nas dimensões 

apropriadas e na conjugação de toda a informação visual, de uma forma 

homogénea e contínua. 

O design do catálogo para o público geral remeteu para o formato de 

harmónio, de forma a ser cómodo e funcional, com as medidas  

5x (17x24,5) cm. Para o público infantil elaborou-se um mini-catálogo de  

62x (7x12) cm, constituído por fichas presas por um parafuso, que permite uma 

comparação rápida entre as espécies, bem como acrescentar, futuramente, 

novas fichas. Ambos os catálogos são plastificados, de modo a garantir a sua 
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durabilidade e utilização no exterior, mesmo em dias de chuva, como convém 

ao potencial naturalista. A estrutura dos catálogos é distinta, possibilitando um 

reconhecimento fácil e célere das diferenças e igualdades entre as espécies 

observadas. A cada página do desdobrável para o público geral foi destinada 

uma área concreta do jardim: Jardim dos Pigmentos, Pomar das Gomas, 

Jardim dos Pintores, Jardim dos Óleos, Jardim das Telas,  Mata, e ainda a 

Estufa, o Anfiteatro e o Miradouro, como áreas adjacentes. 

Na escolha dos caracteres tipográficos para cada catálogo também se 

teve o cuidado de ir ao encontro dos públicos a quem se destinam. 

 
3.2. Técnicas e materiais utilizados  
 

As técnicas utilizadas neste projeto foram essencialmente a grafite na 

realização dos esboços e estudos no caderno de campo e, posteriormente, o 

guache, a aguarela e o dry brush, por permitirem um vasto leque de soluções 

na pintura (ou rendering) das ilustrações finais. Foram utilizados diversos 

suportes, meios riscadores, materiais de pintura, pincéis e borrachas, 

descriminados abaixo: 

 
Suportes 

Foi utilizado um caderno Windsor and Newton A4, 180 g/m2 como 

caderno de campo para os estudos iniciais. O papel vegetal Canson A4, de 

90/95 g/m2 permitiu a transferência dos desenhos e estudos para o papel 

utilizado na arte final: o papel de aguarela Arches Hot Pressed, de 300g/m2 

100% algodão, com as dimensões 36 x 26 cm. 

 
Meios riscadores 

Os esboços e estudos preliminares feitos no terreno foram realizados a 

lápis de grafite HB, 2B e 4B da Conté A PARIS, e coloridos a lápis de cor 

Caran D’Ache Supra Color Soft. Nesta fase, houve apenas a preocupação da 

correta captura da forma e interpretação dos valores de luz. Foi igualmente 

utilizado o apara-lápis Derwent Pastel. 

Na realização das ilustrações finalizadas foram utilizadas as técnicas 

que melhor valorizassem a morfologia e as características individuais de cada 
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espécie, como a cor e a textura, procurando uma identificação fácil e imediata 

entre o desenho e a espécie representada. 

 
Materiais de pintura 

Para destacar as características individuais de cada espécie, utilizou-se 

a aguarela Artists’ Water Colour Series 1A, 3A, 4A, o guache Caran D’Ache e a 

ecoline Talens, que permitem salientar a cor através de manchas de 

intensidades distintas. Estas técnicas permitem um acabamento detalhado e 

muito próximo do real. O tratamento da cor, em termos de fidelidade cromática, 

é um aspecto fundamental para uma correcta interpretação e identificação da 

espécie. 

 
Borrachas 

Foi utilizada a borracha Rotring rapid-eraser TB20 e a caneta-borracha 

Tombo-Mono Zero 2,3mm 

 
Pincéis 

 Para a pintura das ilustrações finais foram utilizados os pincéis Cotman, 

da Windsor & Newton nºs 0000, 000, 1, 2 e 3. 

 
Concluídas as artes finais, realizadas maioritariamente em formato A5, 

mas também em A4 e A3, procedeu-se à digitalização das ilustrações a 300 

dpi, em formato tiff, e ao respetivo tratamento digital de imagem no programa 

Adobe Photoshop (CS5). Este programa permitiu o recorte das imagens e a 

limpeza dos fundos, assim como a calibração das cores. Por último, após a 

conclusão do projeto criativo das peças gráficas para o público geral e para o 

público infantil, foi feita a paginação no programa Adobe Indesign (CS5) e o 

tratamento gráfico de ambos os catálogos. 

Na peça infantil foram utilizadas as fontes News Gothic MT regular, 

itálico e bold, que permitem uma fácil leitura. Já no desdobrável para o público 

geral foi utilizada a fonte Perpétua, nas versões regular, itálico e bold. 
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3.3. Espécies escolhidas 
 
Aqui encontram-se ilustradas as espécies presentes em ambos os 

catálogos e a respetiva informação acerca da sua aplicação nas artes plásticas. 

Trata-se da informação destinada ao público em geral. 

 
3.3.1. Jardim dos Pigmentos 
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3.3.2. Pomar das Gomas 
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3.3.3. Jardim dos Óleos  
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3.3.4. Jardim das Telas  
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3.3.5. Mata 
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3.4. Realização das peças gráficas 

 
Tal como foi afirmado anteriormente, foi realizado um desdobrável para 

o público geral com as plantas referidas e que aqui apresento. 

 

 

 
Figuras 85 e 86 – Desdobrável para o público geral 

 

Este desdobrável teve a preocupação de ilustrar algumas das espécies 

mais significativas de cada uma das áreas de O Chão das Artes – Jardim 

Botânico, assim como uma vista de cada uma dessas zonas, para mais fácil 

identificação das espécies.  

Foi igualmente representada uma planta d’O Chão das Artes e das suas 

diferentes áreas, para facilitar a localização. 

Para a capa, e como símbolo, foi escolhido o papiro, homenageando o 

desenho, a arte mestre deste jardim. No verso do desdobrável poderá 

encontrar-se alguma informação sucinta sobre jardim botânico e sobre o Centro 

de Arte Contemporânea Casa da Cerca. 

Com o mesmo material informativo foi criado um mini catálogo destinado 

ao publico mais jovem, dos 6 aos 10 anos, tendo sido a informação – o texto –

trabalhada de modo a direcionar-se para o público em questão. 
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Figuras 87 e 88 – Peça gráfica para o público infantil e ambos os catálogos 

 

3.5. Realização do questionário  

 
O questionário elaborado que apresentamos no Apêndice I, procurou 

clarificar as questões aqui levantadas e foi realizado num universo de 180 

indivíduos, dos 20 aos 80 anos. São ilustradores científicos profissionais e 

amadores, que trabalham na área do desenho científico e que já contactaram 

com o universo infantil. 

Foi-lhes apresentada a questão “Poderá uma ilustração infantil ser 

considerada ilustração científica” e se esta (IC) poderá destinar-se ao público 

infantil. As conclusão são apresentadas de seguida (ver página 103). 

 
3.6. Realização de entrevistas  

 
Foram realizadas três entrevistas a ilustradores científicos que ilustraram 

livros para crianças. Sara Simões, Marcos Oliveira e Pedro Mendes deram o 

seu contributo e esclarecimento sobre como é ilustrar livros de teor científico 

para crianças. Falaram das suas preocupações, dos cuidados a ter em conta e 

dos objetivos das publicações que ilustraram. As entrevistas encontram-se na 

íntegra no Apêndice II. 
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PARTE IV _ RESULTADOS 
 
4.1. Análise dos questionários efetuados 

 

Tendo por base a questão “Poderá uma ilustração científica ser uma 

ilustração para a infância?” e a questão inversa “Poderá a ilustração para a 

infância ser ilustração científica?”, foi elaborado um inquérito, realizado em 

novembro de 2011, junto de 180 ilustradores nacionais e estrangeiros 

conhecedores de ambas as áreas, que procurou refletir sobre estas questões e 

sobre a partilha da sua  experiência enquanto ilustradores. Aqui apresentamos 

as conclusões retiradas dos seus testemunhos. 

 

CONCLUSÕES DAS QUESTÕES COLOCADAS 
 

 
Segundo os inquiridos, um desenho científico destina-se a qualquer tipo 

de público (infantil, juvenil, estudantil, geral, científico) desde que a 

complexidade (científica) de informação se adeqúe ao público em questão. 

Para tal, sendo a informação selecionada e trabalhada para um público 

específico, poderemos considerar : 

- público infantil: até aos 12 anos 

- público juvenil/ estudantil 

- público em geral 

- comunidade científica 
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O grau de complexidade ou sofisticação das ilustrações deve sempre 

acompanhar o grau de informação científica que se pretende transmitir, sempre 

de um modo preciso e ausente de ambiguidades. Exemplo disso são os 

manuais escolares e os primeiros livros de ciência. A informação é 

selecionada, de modo a facilitar a apreensão dos conceitos. Para um público 

mais jovem utiliza-se, muitas vezes, o recurso a personagens, procurando 

cativar e prender a sua atenção de uma forma lúdica. 

As crianças são por natureza curiosas e, por isso, um público alvo muito 

recetivo. Tal é visível na quantidade de publicações ilustradas destinadas aos 

mais jovens sobre paleontologia, geografia e história natural. Existirão, 

certamente, muitos exemplos em que uma ilustração científica não é adequada 

para o público mais jovem, devido aos detalhes técnicos ou à complexidade 

geral. No entanto, as representações cientificamente corretas podem ser 

utilizadas para satisfazer as necessidades de um projeto de ilustração para 

crianças.  

A precisão é vital na ilustração científica para crianças (tal como para o 

público em geral) assim como a aparência visual. É da responsabilidade do 

ilustrador fazê-lo de forma a incentivar os mais jovens a olhar a ilustração, para 

que possam aprender tanto quanto possível. Estes necessitam apenas que 

lhes seja ensinado como observar o real/natural. Isto pode e deve ser feito 

através de ilustrações e textos científicos simplificando, sem adulterar,  

o conteúdo científico. Por exemplo: desenhar a genitália de um mosquito pode 

muito bem ser apropriado para um trabalho sobre a nomenclatura das espécies 

de mosquitos e pode ser obrigatório para um trabalho sobre taxonomia, mas é 

inútil num livro infantil. No entanto, um desenho de um mosquito realizado com 

precisão, explicando as principais estruturas rotuladas, pode funcionar muito 

bem num livro sobre insetos para um público mais jovem. 
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A maioria dos inquiridos (80%) respondeu que sim, desde que a 

ilustração transmita corretamente os conceitos científicos, atendendo ao 

público a que é dirigido. O que caracteriza uma ilustração científica é o facto de 

explicar ciência através da imagem. Por isso, depende do grau de exatidão e 

do propósito que motiva a elaboração dessa ilustração para a infância. 

A ilustração científica obedece a normas que não têm que ser 

contempladas na elaboração de uma ilustração para a infância; contudo, uma 

ilustração para a infância pode comunicar conceitos científicos através de 

esquemas, ilustrações e animações específicas. Nem todas as ilustrações 

infantis têm como objecto a transmissão de mensagens científicas, nem são 

efetivamente ilustrações científicas. 

Muitas crianças tornam-se "mini-especialistas" nas áreas que 

particularmente lhes interessam, consumindo avidamente conceitos 

sofisticados nos seus campos de interesse. Muitos livros e revistas que são 

voltados para esse público jovem de mini-especialistas possuem ilustrações 

muito sofisticadas, com detalhes complexos, dada a profundidade com que os 

temas são explorados. Segundo alguns dos inquiridos, os detalhes que 

fascinam as crianças incentivam o foco e a concentração. 
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…sobretudo, ser estimulante e visualmente atrativo, devendo suscitar a 

curiosidade da criança, e procurar explicar os conceitos de modo simples, 

sendo construída com elementos por ela inteligíveis e, se possível, integrados 

no seu universo lúdico. 

Desta forma, a ilustração científica procura eliminar toda a informação 

desnecessária, sem entrar em conflito com os conceitos que se pretendem 

transmitir e tenta ser apelativa para estimular a observação da natureza. Deve-

-se, por isso, exigir uma abordagem diferente na comunicação, explicando os 

conceitos de um modo simples, apesar de poder ser rica em detalhes. 
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Esta questão dividiu os inquiridos, sendo que uma percentagem (25%) 

respondeu que se podem confundir e que não são exclusivas. Para os 

restantes ilustradores, uma ilustração científica foca os aspetos concretos que 

se pretendem transmitir, exemplificando, esquematizando e simplificando, se 

necessário, os conceitos a ilustrar, enquanto que uma ilustração realista 

apenas mostra. 

A ilustração realista baseia-se na representação do real tal como é 

percecionado através do olhar ou de um processo mecânico (máquina 

fotográfica, scanner, fotocópia), ao invés da ilustração científica que articula os 

elementos característicos do objeto a ser representado, resumindo-os e 

planificando-os segundo regras adaptadas a cada espécie. A cor, por exemplo, 

é um fator importante numa representação realista, e pode ser totalmente 

irrelevante numa ilustração científica. Deste modo, existem diferenças 

consideráveis entre estes dois tipos de representação. 

Para os ilustradores inquiridos, a ilustração científica deve ir para além 

do realismo; através de uma ilustração científica pode-se mostrar as etapas do 

crescimento de uma planta, fixando os vários momentos da sua vida 

compilados numa só imagem, por exemplo. Uma ilustração realista, " retrata" 

apenas um momento captado. Uma ilustração científica permite uma 

interpretação científica na identificação de um objecto ou fenómeno. Um 

esquema pode ser considerado uma ilustração científica. A ilustração realista 

ou hiper-realista pode ilustrar o mesmo objecto omitindo características que 

são necessárias à interpretação científica desse objecto ou fenómeno, não 

sendo, por isso, considerada ilustração científica. Esta pode levar o observador 

a campos do não observável. Já a ilustração realista respeita a realidade  

observável. A ilustração científica pode clarificar, reconstruir, enfatizar 

detalhes, enquanto que a ilustração realista mostra. Uma ilustração realista é, 

em sentido estrito, um retrato. Não tem uma função que não seja a de fixar de 

forma exata o que vê. Uma ilustração pode assim ser quase fotográfica na 

forma, mas o conteúdo de nada servir no que diz respeito à informação 

científica. 
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Figura 89 –  Imagem retirada do livro As Plantas - Enciclopédia 
Pedagógica Universal, vol.10, de Maria Antonieta del Moro. Asa 
Editores, 2001. A ilustração científica mostra que as folhas da 
espécie Nephenthes formam recipientes com uma verdadeira 
tampa, chamados ascídias. Os insetos entram, atraídos pelo 
néctar, e escorregam para o fundo do saco cheio de liquido 
viscoso e digestivo. 
 
 

 
 
 

Tendo em conta a necessidade de simplificação e rigor em função do 

público a que se destina, (entenda-se rigor não como o hiper-realismo da 

ilustração, mas o conceito científico que se quer transmitir), uma ilustração 

científica, feita com o propósito de explicar ciência, poderá eliminar a 

informação considerada desnecessária, simplificando ou exagerando alguns 

aspectos da realidade, através de artifícios para que a mensagem chegue ao 

leitor limpa e sem ruído, se isso ajudar no entendimento da imagem.  

A principal característica da ilustração realista é a mimetização de algo 

que é factual. A ilustração científica pode recorrer à mimesis para transmitir 

alguns conteúdos científicos, desde que não despreze os conceitos científicos.  

 

 
Figura 90 –  Imagem retirada do livro As Plantas - Enciclopédia Pedagógica Universal, vol.10, 
de Maria Antonieta del Moro. Asa Editores, 2001. A ilustração científica exemplifica as diversas 
fases de crescimento de uma planta, a partir da semente.  
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Por isso se conclui que uma ilustração realista, visualmente muito 

apelativa e mimética, poderá não ser cientificamente correta. Para que uma 

rosa pareça uma rosa, não será necessário contar-lhe o número de pétalas. 

No entanto, poderá ser exatamente esse o carácter específico dessa espécie 

de rosa. Se se pretender diferenciar as espécies dever-se-á fazer mais do que 

apenas representá-las de forma realista. Neste sentido, uma representação 

esquemática, simples, em tons contínuos a preto e branco, poderá ser muito 

mais rigorosa e eficaz na identificação correta de um tipo específico de rosa 

vermelha, sem que para isso seja necessário adicionar-lhe cor... A não ser, é 

claro, que seja exatamente a questão cromática o carácter identificativo da 

espécie. Assim, uma ilustração científica de uma flor teria o cuidado de mostrar 

a forma das pétalas, as folhas, etc., enquanto que uma ilustração realista 

poderia mostrar apenas parte de uma pétala numa composição interessante.  

Uma ilustração científica pode ser simplificada e esquematizada, de 

forma a mostrar uma realidade duma forma metódica, organizada e simples, 

que seja logo compreensível. Às vezes, tal requer a criação de uma ilustração 

muito elaborada. Outras vezes, pode exigir a criação de desenhos muito 

estilizados. 
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Segundo os inquiridos, uma ilustração científica tem que ser sempre 

rigorosa, quer se destine a crianças, ou a adultos.  

Muitos apontam a simplificação (seja na cor, na forma, na morfologia ou 

na composição), como um fator determinante para atingir o público mais jovem, 

desde que permita a transmissão e retenção dos elementos científicos 

essenciais para especificar um determinado assunto. Outros inquiridos de-

fendem que é na composição que se dão as maiores alterações. 

 

 
Nesta questão a opinião dos inquiridos divide-se. Cerca de 43% dos 

ilustradores consultados confirmam a necessidade de se manter a fidelidade às 

referências pesquisadas. Os restantes inquiridos (57%) constatam a 

necessidade de adequar as referências bibliográficas e visuais ao público em 

questão e à sua forma de ilustrar. 

Muitos ilustradores afirmam que teriam respondido sim, se este 

questionário não abarcasse a ilustração infantil. Se, por “fidelidade absoluta” se 

entende a impossibilidade de simplificar formas e cores, então a resposta seria 

não. Tendo em conta que a fidelidade às referências pesquisadas está nos 

conteúdos científicos e na mensagem a transmitir, poder-se-á ir um pouco mais 

além na realização de uma ilustração, através da simplificação ou amplificação, 

tendo em conta o objetivo em mente. 
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É de opinião geral que uma ilustração deve ser elaborada da forma mais 

completa possível a partir da informação pesquisada, procurando ir um pouco 

mais além, sem comprometer o teor científico. O ilustrador científico deve saber 

informar-se, pesquisar, estudar o tema que vai ilustrar. As fontes visuais e 

bibliográficas servem para preparar o ilustrador, mas a sua obra é o resultado 

da sua análise artística e humana. O próprio ilustrador interpreta e refaz a 

informação dentro dos limites do seu conhecimento. 

No caso de as referências pesquisadas pelo ilustrador não serem 

inteiramente fiáveis, ou se as espécies observadas não forem representativas, 

pode ser necessário fazer ajustes. Se o ilustrador não estiver inteiramente 

familiarizado com o objecto de representação, então será fundamental 

consultar um especialista da área para sua orientação. 

Muitos ilustradores defendem como sendo fundamental a observação 

direta, sempre que possível, do objeto a ilustrar, pois a mensagem que se 

pretende transmitir pode ficar constrangida pela limitação das referências 

disponíveis. As fontes pesquisadas devem ser sempre comparadas entre si de 

forma crítica. Poderá haver fontes menos fiáveis, cuja informação pode ser 

dispensada, total ou parcialmente. Nem sempre as informações disponíveis 

podem estar corretas. Por isso, é necessário analisar as referências 

bibliográficas, as referências visuais como fotografias, na internet, e comparar 

com o exemplar a ilustrar. Acima de tudo é necessário ter sentido crítico e 

procurar o maior número possível de informação sobre o objecto a ilustrar. 

O ilustrador pode dar a sua própria interpretação, desde que não 

comprometa os conteúdos científicos a transmitir, e completar através do 

desenho a informação que recolheu. O ilustrador não pode criar informação, 

mas pode simplificar a sua leitura de forma a tornar um conceito mais claro.  

 
 
 

 
 
 



 112 

 
A maioria dos inquiridos (98,1%) afirma que a liberdade criativa do 

ilustrador pode manifestar-se, sendo visível na composição, na disposição dos 

elementos, nos meios técnicos utilizados e na forma de organizar e estruturar a 

informação, sem que a comunicação científica seja afetada. 

Se considerarmos a mesma espécie ilustrada por dois profissionais 

distintos poderemos concluir que a ilustração vai ser necessariamente 

diferente, ainda que em ambas as situações estejam respeitadas as normas de 

análise e representação científica da espécie. Cada ilustrador tem o seu estilo 

próprio, que se pode manifestar de diversas formas. 

A liberdade criativa pode verificar-se nas opções que o ilustrador tomar 

na conceção da composição da imagem, eliminando ou incluindo mais ele-

mentos ilustrativos, no layout, no uso da cor, etc. Colocar uma espécie num 

contexto ou ambiente pode exigir tomar decisões com criatividade. Surgem, por 

vezes, casos em que a informação complementar (fundos, ou seja, o habitat ou 

contexto ambiental) pode e deve ser adicionada para que a ilustração científica 

seja mais completa. O modo como se explica algo pode ser muito criativo. (Por 

exemplo, figura 113 ).  

 

17,00% 

46,80% 

29,80% 

8,50% 

4,30% 

Cada ilustrador tem o seu estilo próprio. 

Desde a escolha da técnica utilizada à 
composição. 

Desde que não comprometa o teor 
científico. 

Em certas áreas há espaço para a liberdade 
artística. 

Depende do fim a que se destina a 
ilustração. 

A liberdade criativa pode manifestar-se numa 
ilustração científica? 
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Figura 91 –  Imagem retirada do livro Onde vivem os animais?, de John Feltwell. Círculo de 
Leitores, ABP Edições, 1987. A ilustração mostra, de forma original, uma abordagem diferente 
aos comportamentos e habitats das espécies selvagens em estudo. 

 
 
Abordando a criatividade enquanto desafio artístico e pessoal, há temas 

particularmente desafiantes, principalmente aqueles para os quais a solução de 

representação não é particularmente óbvia. Nesses casos, poderão utilizar-se 

diversos recursos gráficos como diferentes projeções, secções, perspetivas 

explodidas, enquadramento num ambiente, sequências temporais, 

comparações, etc… 

Como já constatámos, uma função fundamental da ilustração científica é 

a sua capacidade comunicativa. Se este poder comunicativo ficar compro-  

metido, também fica a sua relevância. Por isso, a estética e a criatividade 

inerentes à arte devem manifestar-se sempre, potenciando a percepção da 

mensagem, sem a destruição do teor científico. 

Daqui se conclui que liberdade criativa e rigor científico podem coexistir 

harmoniosamente, desde que a mensagem seja transmitida de uma forma 

clara e exata. 
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Figura 92 –  Imagem retirada do livro Onde vivem os animais?, de John Feltwell. Círculo de 
Leitores, ABP Edições, 1987. A ilustração mostra algumas das espécies mais pequenas 
visíveis a olho nu, relacionando o seu tamanho com a mão humana, numa noção de escala 
entre os objetos em estudo. 
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A maioria dos inquiridos (92%) é de opinião de que o humor poderá ser 

um elemento constituinte na composição de uma ilustração científica.  

O humor poderá comunicar de uma forma mais efetiva e ajudar a veicular a 

informação, um dos propósitos principais de uma ilustração científica.  

A sua utilização dependerá do tema e do público a que é destinado.  

A ilustração para a infância pode utilizar o humor para atrair e ajudar a reter os 

factos mais importantes, de uma forma divertida, desde que não comprometa o 

teor científico. Ao representar um objeto ou fenómeno podemos pôr o foco 

numa perspectiva humorista, sem faltar à verdade. 
 

 
Figura 93– Ray Troll, que alia o tratamento científico 

da informação com o humor 
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As mensagens humorísticas podem estar presentes numa ilustração, 

criando um ponto de interesse adicional que fará o receptor prestar mais 

atenção à mesma. Em casos pontuais, a própria mensagem humorística pode 

ajudar a transmitir determinados conceitos imanentes à ilustração em causa. 

Há casos em que as situações de humor podem ser usadas, por exemplo, 

quando queremos representar questões comportamentais. Poderá ser o caso 

da postura cómica de um animal numa ilustração sobre o seu comportamento, 

desde que essa postura seja representativa no contexto daquilo que a 

ilustração pretende explicar. 

O humor poderá ser um fator relevante na transmissão de ciência. É o 

caso concreto de uma ilustração de Carl Brenders que representa um habitat 

natural e uma espécie protegida, à qual acrescentou um pormenor que 

facilmente passa despercebido a um olhar menos atento: uma lata de uma 

bebida deitada para o chão. Neste caso, ilustrava-se o contraste entre o natural 

e o contaminado pelo homem, que pode ser considerado um tipo de humor 

negro. 

 

 
Figura 94 – Trailblazer - Grizzly Bear, de Carl Brenders. 1995. 
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O humor pode ser igualmente uma poderosa ferramenta no ensino. 

Enquanto certos domínios permitem pouca margem de manobra, como na 

representação de um holótipo139, outros tipos de ilustração científica podem, 

assim, beneficiar de um tratamento bem-humorado.  

Se o conteúdo da informação está correto, o humor pode ajudar o 

estudante a lembrar conceitos ou a relacionar factos e fenómenos. Disso é 

exemplo a publicação The Magic School Bus, livro infantil da série Livros de 

Ciência.140 

 

 
Figuras 95 e 96 – Capa das publicações The Magic School Bus 

 

 
 

 
 

                                                
97 Holótipo ou espécime-tipo do nome de uma espécie é a espécie física, ou a ilustração 
onde esta figure, que o autor da classificação (taxon) designou no momento da descrição, 
como sendo o material no qual esta se baseou. Enquanto o holótipo existir, é esse espécime 
que fixa o nome do taxa, e a ele permanece ligado, independentemente das posteriores 
alterações que resultem da evolução do conhecimento ou do enquadramento taxonómico.  
O holótipo é o mais representativo dos tipos nomenclaturais. 
98 The Magic School Bus é uma série de livros infantis e séries para televisão sobre a ciência, 
publicados nos E.U.A., a partir de 1985. Foram escritos por Joanna Cole e ilustrados por Bruce 
Degen. Através da personagem Ms. Frizzle Valerie, o professor, e da sua turma, contam-se as 
viagens e aventuras impossíveis a bordo do autocarro mágico da escola, que os leva em 
“viagens de campo” ou visitas de estudo ao sistema solar, às nuvens, ao passado, e ao interior 
do corpo humano. Os livros foram escritos na primeira pessoa, do ponto de vista de um aluno 
não identificado, o "Friz” da turma. O animal de estimação da turma, Liz, é um lagarto que os 
acompanha nas suas aventuras. Os livros The Magic School Bus apresentam factos científicos 
através de histórias em que acontecem coisas fantásticas (por exemplo, um autocarro 
transforma-se numa nave espacial, ou as crianças encolhem até ficarem com o tamanho de 
células sanguíneas). Cada livro tem no final uma página que explica de forma humorística as 
partes do livro que representam factos científicos, e as que constituem histórias fantasiosas. 
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Segundo a maioria dos inquiridos (85,2%), todos os materiais poderão 

adequar-se à prática da ilustração científica; no entanto deverá ter-se em 

consideração as características específicas de cada técnica e a ilustração que 

se quer produzir, assim como se esta se destina à publicação ou se é para ser 

apresentada de uma forma específica. Como já se afirmou anteriormente,  

o facto de uma ilustração se destinar a ser reproduzida, obriga a algumas 

considerações para as quais existem técnicas e materiais mais adequados.  

De acordo com os inquiridos, os materiais mais utilizados na ilustração 

científica são a tinta da china, as canetas e os aparos, a aguarela, a grafite e o 

lápis de cor e, como suportes o papel de aguarela, o scratchboard e a película 

de poliéster.  

O desenho computorizado (que utiliza software específico) permite 

igualmente um tratamento minucioso e detalhado na representação da forma e 

na realização de uma ilustração científica. Todos estes materiais e suportes 

facilmente permitem correções e possibilitam a reprodução da imagem numa 

publicação de forma bastante fidedigna. 
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CONCLUSÃO 
 
Pretende-se que estas duas peças gráficas sejam um exemplo prático 

da aplicação direta dos conceitos da ilustração científica a públicos distintos, e 

que sejam um contributo para a divulgação do conhecimento científico e do 

património cultural e natural de Almada. 

O esquema que aqui apresentamos é o fruto das anteriores reflexões e 

pretende demonstrar como a leitura e a análise dos mesmos dados – a 

informação – através do desenho, conduz a diferentes resultados, consoante a 

interpretação realizada. Tal como afirmou Ernest Gombrich, “não existe 

realidade sem interpretação” 141 

 
 

Figura 97 – Gráfico da interpretação da informação: ilustração científica, ilustração realista e 
ilustração infantil. 

                                                
141 GOMBRICH, E.H.: Art &Illusion, A Study in the Psychology of Pictorial Representation. 
Londres: Phaidon Press, 1996. P. 304 
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O objetivo deste projeto de mestrado – realizar duas peças gráficas do 

mesmo local, com a mesma informação de base, mas destinado a públicos 

distintos – conduziu a um percurso de pesquisa e investigação que possibilitou, 

através de diferentes soluções visuais, a criação de objetos editoriais distintos, 

enquanto produtos “acabados”. 

Coube-nos o desafio de tentar exemplificar como estas duas linguagens 

distintas poderão ser direcionadas de modo a constituir uma ponte entre os 

seus universos, e como arte e ciência poderão estar associadas para um fim 

comum. As ilustrações finais refletem exatamente esses dois aspectos 

fundamentais: arte e ciência. Os aspectos de carácter científico foram 

cumpridos o mais rigorosamente possível, cabendo ao campo artístico o modo 

de apresentar e representar visualmente propostas esteticamente aprazíveis, 

numa busca multidisciplinar de soluções. 

Como ilustradora científica e infantil, procurei mostrar que não existem 

áreas estanques ou fechadas, mas que estas se cruzam, numa procura da 

divulgação do conhecimento. Os conceitos podem fundir-se e abranger novas 

áreas, resultando em novas soluções gráficas e visuais, não descurando a 

acuidade científica. 

Como vimos, uma ilustração para a infância permite trabalhar no campo 

do imaginário, não deixando de implicar uma abordagem realista e rigorosa.  

A prática do desenho procura vivenciá-lo como meio de desenvolver o 

conhecimento, de refinar a perceção e a intuição, tão necessárias à criatividade, 

à capacidade de pensar, de expressar e de comunicar ideias e conceitos. 

Na reflexão sobre a diferença entre imagem e ilustração encontramos 

muitas vezes definições generalistas que falam da ilustração como forma de 

ornamentar um texto. A ilustração será, portanto, uma imagem narrativa, com 

um fim próprio. Muitas imagens poderão não possuir a priori um fim concreto. 

Em contrapartida, uma ilustração tem um sentido e aplica-se a um texto, 

implícito ou real. Mesmo nos álbuns sem texto, as imagens/ilustrações são 

organizadas num “cenário”, de forma a terem sentido narrativo. 

Da análise dos questionários e das entrevistas concluímos que o 

desenho ou ilustração científica poderão destinar-se a qualquer tipo de público 

desde que o teor e o tratamento da informação se adeqúe ao público em 

questão.  
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Da mesma forma, uma ilustração para a infância poderá ser considerada 

ilustração científica sempre que transmita corretamente os conceitos 

científicos, atendendo ao público a que é dirigido. Sabendo que o que 

caracteriza uma ilustração científica é o facto de explicar ciência através da 

imagem, esta poderá igualmente destinar-se ao público mais jovem, atendendo 

ao grau de exatidão e do propósito que motiva a elaboração dessa ilustração. 

No entanto é importante ter em conta que nem todas as ilustrações infantis têm 

como objetivo a transmissão de conteúdos científicos, nem são, efetivamente, 

ilustrações científicas. 

Assim, para uma ilustração científica se adequar ao publico infantil, deve 

ser visualmente atrativa e suscitar a curiosidade do público mais jovem, através 

da transmissão dos conceitos de uma forma simples e acessível e, sempre que 

possível, lúdica. 

Sendo a liberdade criativa um aspeto fundamental no trabalho do 

ilustrador, esta poderá manifestar-se de diversas formas, através da 

composição ou do modo de organizar e estruturar a informação, sem que a 

comunicação científica seja afectada. A estética e a criatividade inerentes à 

arte devem manifestar-se sempre, permitindo assim a coexistência da 

liberdade criativa e do rigor científico e potenciando a percepção da 

mensagem, sem a destruição do teor científico. 

Outro fator analisado na conceção de uma ilustração científica foi o 

humor. Este poderá ser um elemento constituinte numa composição, podendo 

comunicar de uma forma mais efetiva e ajudar a veicular a informação, um dos 

propósitos fundamentais da ilustração científica 

Ao promover o desenho em todas as suas dimensões, incentivando a 

experimentação e articulando conceitos e ideias com práticas, promovendo a 

reflexão e espírito crítico, centramo-nos na procura de processos de trabalho 

que facilitem o explorar e questionar, e que permitam a compreensão do papel 

da arte na sociedade. A ilustração científica para a infância procura ser a ponte 

entre o universo científico e as crianças, entre a Ciência e a Arte, permitindo o 

despertar cedo para a descoberta e conhecimento da natureza e para o mundo 

das Ciências. 
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APÊNDICE I  Questionários 
 
I. QUESTIONÁRIO EM PORTUGUÊS 

O presente questionário é realizado no âmbito da tese de Mestrado de 

Desenho da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, na área de ilustração 

científica. 

Pretende averiguar e testar se um desenho/ilustração para a infância 

poderá ser um desenho/ilustração científica, e em que circunstâncias. Os 

destinatários deste inquérito são ilustradores que trabalham ou que têm 

conhecimentos teóricos e práticos em ambas as áreas (ilustração científica e 

ilustração para a infância). 

 

1. O desenho científico destina-se a que público? 
a) Ao público infantil 

b) Ao público em geral 

c) À comunidade estudantil 

d) À comunidade científica 

e) Todos os anteriores 

f) Outros. Quais?  

 

2. Para ser desenho científico deve: 
a) Explicar ciência 

b) Ser rigoroso e exato 

c) Ser adequado a um público concreto 

d) Ser adequado a um público geral 

e) Ter uma imagem visual clara e apelativa 

f) Ter formas simplificadas 

g) Eliminar informação desnecessária 

h) Outras. Quais? 

 

3. Um desenho científico pode ser destinado ao público infantil? 
a) Sim 

b) Não 
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4. Justifique a sua resposta.  

 
5. Um desenho para a infância poderá ser considerado desenho 
científico? 
a) Sim 

b) Não 

 

6. Justifique a sua resposta. 
 

7. Para um desenho científico se adequar ao público infantil, deve: 
a) Ter formas simplificadas 

b) Eliminar informação desnecessária 

c) Explicar os conceitos de forma simples 

d) Outros. Quais? 

 

8. Se o visitante de um jardim identificar uma espécie através de uma 
ilustração ou de um desenho, é por este ser: 

a) Científico 

b) Realista 

c) Ambas as respostas anteriores 

 

9. Uma ilustração científica: 
a) Mostra 

b) Exemplifica 

c) Esquematiza 

d) Explica 

 

10. Na sua opinião, quais as diferenças entre ilustração científica e 
ilustração realista? Justifique a sua resposta. 

 

11. No desenho científico para a infância, até onde pode ir o rigor 
(científico)? 
a) Na simplificação da cor 

b) Na simplificação da forma 
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c) Na morfologia 

d) Na composição 

e) Na eliminação de informação de menor importância 

f) Todas as respostas anteriores, desde que não comprometa os conteúdos   

científicos a transmitir 

g) Nenhuma das respostas anteriores 

h) Outras. Quais? 

 

12. Na elaboração de uma ilustração científica, deve manter-se fidelidade 

absoluta às referências bibliográficas e visuais pesquisadas? 
a) Sim 

b) Não 

 

13. Justifique a sua resposta  
 

14. Na identificação de uma espécie através de uma ilustração científica, é 
mais importante: 

a) O rigor científico e a exatidão da informação 

b) O aspecto apelativo e atrativo da ilustração 

c) A expressão artística 

d) Todas as anteriores 

 

15. Pode a liberdade criativa manifestar-se numa ilustração científica? 
a) Sim  

b) Não 

 

16. Justifique a sua resposta  
 

17. Pode o humor ser um elemento constituinte da composição de uma 

ilustração científica? 
a) Sim 

b) Não 

 

18. Justifique a sua resposta 
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19. Há técnicas ou materiais mais adequados à ilustração científica? 

a) Sim. Quais e porquê? 

b) Não. Todos se poderão adequar tendo em atenção as características 

específicas de cada técnica. 

 

Obrigada pela sua colaboração.  
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II. SURVEY IN ENGLISH 
 

This survey is carried out under the thesis in Draw Master at the Faculty 

of Fine Arts in Lisbon, in scientific illustration. It seeks to determine whether an 

illustration for children can be a scientific illustration, and under what 

circumstances. The target of this survey is illustrators who work or have 

theoretical and practical knowledge in both areas (scientific illustration and 

illustration for children). 

 

1. The scientific illustration is for which audience? 
a) To children 

b) The general public 

c) To the student community 

d) To the scientific community 

e) All of the above 

f) Other. Which ones?  

 

2. To be scientific illustration, it must: 
a) Explaining science 

b) Be rigorous and accurate 

c) Be suitable for a particular audience 

d) Be suitable for a general audience 

e) Have a clear and appealing layout 

f) Have simplified forms 

g) Eliminate unnecessary information 

h) Other. Which ones? 

 

3. A scientific illustration can be aimed to children? 

a) Yes 

b) No 

 

4. Justify your answer. 
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5. An illustration for children can be considered a scientific illustration? 

a) Yes 

b) No 

 

6. Justify your answer. 

 

7. To be a scientific illustration for children, it should: 
a) Have simplified forms 

b) Eliminate unnecessary information 

c) Explain concepts in simple manners 

d) Other. Which ones? 

 

8. If a visitor of a garden can identify a specie through an illustration, it is 

because: 
a) It is a scientific illustration 

b) It is a realistic illustration 

c) Both previous answers 

 

9. In your opinion, what are the differences between scientific illustration 
and realistic illustration?  
 

10. Justify your answer. 
 
11. In scientific illustration for children, how far can go the (scientific) 
accuracy?  

a) Simplification of color 

b) Simplification of form 

c) In the morphology 

d) In the composition 

e) Elimination of minor information 

f) All the above, since it does not compromise the scientific content  

g) None of the above 

h) Other. Which ones? 
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12. Must a scientific illustrator remain absolute fidelity to the references 

and visual search? 
a) Yes 

b) No 

 

13. Justify your answer. 
 

14. When identifying a species using a scientific illustration, it is more 
important: 

a) The scientific rigor and accurate information 

b) The appealing and attractive look of the illustration 

c) The artistic expression 

d) All of the above 

 

15. Can the creative freedom be manifested in a scientific illustration? 
a) Yes 

b) No 

 

16. Justify your answer. 
 

17. Can humor be a constituent element of the composition of a scientific 

illustration? 
a) Yes 

b) No 

 

18. Justify your answer. 
 

19. Are there any techniques or any materials more suitable than others to 
scientific illustration? 

a) Yes. Which ones? Why? 

b) No. All will fit taking into account the specific characteristics of each 

technique. 

 

Thank you for your time.  
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APÊNDICE II - Entrevistas 
 
1. ENTREVISTA A SARA SIMÕES* 
 

*Ilustradora científica e de livros infantis 
Agosto de 2011 

 

1. Quais as diferenças e os pontos em comum entre Ilustração 

Científica e Ilustração para a Infância, sendo linguagens diferentes? 
Os limites daquilo a que chamamos ilustração científica não são muito 

claros, e cada um de nós acaba por ter uma visão diferente.  

Penso que uma ilustração científica não é apenas aquela que é dirigida 

aos especialistas de uma determinada área científica. Uma ilustração dedicada 

ao público em geral também pode ter conteúdo científico. A diferença terá mais 

a ver com a formalização (algumas normas ou convenções), com a linguagem 

que é preferida para comunicar com cada um dos públicos, e ainda com o nível 

de rigor exigido. 

Quanto à ilustração infantil, é-lhe permitido trabalhar no campo do 

imaginário, do impreciso, mas isso não implica que não possa abordar temas 

realistas e científicos. Um dos pontos de contacto entre a ilustração científica e 

a ilustração infantil é que ambas podem ser usadas com objetivos didáticos. 

 

2. No teu caso, ao ilustrar o livro “Salada de flores” quais foram as tuas 

preocupações? Qual foi o fio condutor ao ilustrar este livro? 
Relativamente ao conteúdo “científico”, ou seja, as plantas, preocupei- 

-me principalmente com a questão da identificação. Representei as plantas de 

acordo com um hábito facilmente reconhecível e de forma a que os leitores 

pudessem comparar as plantas vivas com as ilustrações. Tentei evitar plantas 

“esborrachadas” como as dos herbários, respeitando a tridimensionalidade do 

seu crescimento. 

 



 142 

 
Figuras 98 e 99 – Esboço e arte final para ilustração do livro Salada de Flores, de Sara Simões, 
2011 

 

3. Sendo um livro infantil, como identificar as espécies mantendo o 
rigor científico, mas numa linguagem destinada a crianças? 

A componente científica está na seriedade do desenho, que implicou, 

por exemplo, a compreensão do padrão de ramificação e da estrutura 

geométrica de cada planta.  

Houve o cuidado de representar as plantas numa fase de 

desenvolvimento específica, que corresponde à época em que se desenrola a 

narrativa: a primavera, mais precisamente o início de maio, no território 

português. Fizemos um esforço grande para haver uma consistência temporal 

e para evitar anacronismos.  

Quisemos também indicar os nomes científicos das plantas para que a 

informação se tornasse mais precisa e, talvez, semear nas crianças alguma 

curiosidade pelas ciências. 

  

4. Até onde foi o rigor científico? Na cor, na forma? Houve alteração 
da forma, exagerando-a um pouco, tornando-a mais compreensível ao 
público infantil, mas sendo reconhecível? Ou houve absoluta fidelidade 
às referências?  

Ao nível da forma não houve manipulação no sentido de exagerar. 

Penso que essa estratégia, neste contexto, não se justifica porque as plantas 

têm protagonismo e dimensão para serem observadas com atenção, e as 

diferenças de forma são claras sem ser necessário recorrer ao exagero. Uma 

certa dose de exagero faz mais sentido em condições em que a observação da 

imagem está mais limitada, por exemplo, em termos de dimensão ou de 
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duração; quando uma ilustração é reproduzida num tamanho muito pequeno 

(num dicionário ilustrado, ou num ícone para um botão de uma aplicação 

informática), ou ainda quando é vista durante um curto espaço de tempo (num 

filme), pode ser boa ideia exagerar a forma para compensar as limitações da 

observação. 

Penso que o trabalho que fiz ao nível da forma tem mais a ver com 

seleção do que com exagero. E aqui convém explicar um pouco do processo 

de trabalho que usei. Apoiei-me muito em referências fotográficas e, também, 

nalgumas ilustrações de outros autores, para ver como selecionaram a 

informação. Da diversidade de imagens de referência que reuni, acabei por 

trabalhar a partir de 3 ou 4 imagens que tinham, pelo menos, um aspecto 

representativo ou típico. Por exemplo, duas delas mostravam-me o hábito da 

planta em diferentes pontos de vista que se complementavam, outra mostrava-

-me a textura da folha, outra as flores em detalhe. A partir destas referências 

compus as minhas plantas. 

Quando trabalhei a partir de um espécime de referência que não 

apresentava uma forma tão típica, aí sim, tentei acentuar ou ajustar a forma 

para se tornar mais reconhecível. Acho que este processo tem mais a ver com 

correção e idealização do que com exagero.  

 Quanto à cor, posso dizer que há algum exagero, sim. Tentei sempre 

criar mais diversidade cromática e saturação do que aquela que uma ilustração 

realista ou científica teria.  

Depois há ainda a componente estética, que entra na construção das 

composições no sentido de as tornar atraentes e que não tira qualquer valor 

científico ao conteúdo botânico.  

  

5. Fizeste muita pesquisa?  

A autora da história, a Fernanda Botelho, forneceu-me algumas 

fotografias de plantas tiradas por ela, mas a maior parte das referências foram 

procuradas por mim em função da apresentação que pretendia dar a cada 

planta.  

Fiz muita pesquisa, principalmente através da internet. Recorri menos a 

livros porque as imagens digitais permitem organizar rapidamente um banco de 
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imagens em pastas, acessível em qualquer momento da construção das 

ilustrações.  

Também saí para ver algumas plantas, mas o trabalho de campo teve 

muito menos peso aqui do que teria num trabalho com mais exigências de rigor 

científico. O pouco trabalho de campo também teve a ver com o calendário: o 

livro foi ilustrado principalmente entre Janeiro e Março e a narrativa passa-se 

em Maio, por isso muitas das plantas ainda não estavam com o grau de 

maturação necessária. Uma boa estratégia neste caso é adiantar os desenhos 

preliminares e pintar as artes-finais mais tarde. Enquanto se adianta trabalho 

de planificação, algumas plantas acabam por se desenvolver a tempo de fazer 

algum ajuste à ilustração. 

 

6. O que foi mais importante: o rigor científico (desenho objetivo) ou um 

desenho mais realista (identificando a espécie) e mais apelativo às 
crianças?  

O mais importante foi a questão do reconhecimento / identificação da 

espécie, temperada pelo aspecto estético.  

 

7. Esta questão foi discutida com a autora?  

Sim, ficou assente desde a primeira reunião que o objetivo era “apenas” 

a identificação. O rigor aplicado ao trabalho seria o suficiente para se conseguir 

o reconhecimento. Um trabalho mais “científico” iria requerer mais investigação 

(leitura, trabalho de campo) e isso não se justificava nesta aplicação, nem era 

desejável pelo tempo que iria ser consumido. A Fernanda Botelho pretendia 

lançar o livro na primavera, por isso um trabalho mais moroso poderia ter 

comprometido o prazo estipulado. 

 

8. Consideras as ilustrações do livro ilustração científica dirigida a 
crianças, ou ilustração realista? 

Penso que seria pretensioso chamar ilustração científica a este trabalho, 

embora talvez não seja inteiramente descabido porque, de facto, há 

preocupações de rigor científico. Ilustração realista para a infância parece ser 

um rótulo mais apropriado. Mas a designação de ilustração científica pode 
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servir de argumento para convencer o cliente/editor a pagar de forma justa o 

trabalho mais sofisticado que este tipo de ilustração implica. 

 

9. Tiveste liberdade criativa para criar os cenários e/ou ambientes 
(habitats) e introduzir alguns elementos teus? Ou tiveste de seguir à risca 

o texto original e as informações sobre as espécies? 
A Fernanda Botelho entregou-me o texto e o alinhamento das 

ilustrações que deveriam acompanhar cada parte. Ela pensou no conteúdo a 

mostrar, por exemplo as plantas aromáticas, mas não necessariamente na 

forma de as mostrar (integradas na paisagem ou isoladas em pranchas 

botânicas). Em função daquilo que ela pretendia comunicar em cada momento, 

propus a solução que me pareceu mais apropriada. Ela foi comentando as 

minhas propostas e, nalgumas situações, fizemos alterações ou ajustes. 

 

10. Tens mais alguma informação que não referi e que seja interessante 
mencionar? 

Poderei dizer que ajudei a autora na revisão do texto procurando evitar 

ambigüidades, e a promover a organização mental dos leitores – os 

destinatários são crianças do primeiro ciclo – que nesta fase de aprendizagem 

estão a construir a sua visão do mundo. 

Uma das coisas que gostei de criar foram algumas das paisagens que 

levam tempo a descobrir porque têm muitos detalhes, e onde se apreende 

mais alguma informação num segundo olhar. Mas isso requer bastante tempo 

de execução e só foi conseguido na imagem da capa e pouco mais.  
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2. ENTREVISTA A MARCOS OLIVEIRA* 
 

*Ilustrador científico e do livro para a infância Histórias dos Roazes 
do Sado. Maio de 2012 

 
1. Ao ilustrar o livro infantil Histórias dos Roazes do Sado, quais 

foram as principais preocupações? Qual foi o fio condutor para ilustrar o 
livro? 

M.O.: O livro Histórias dos Roazes do Sado foi escrito e idealizado por 

Raquel Gaspar, e ilustrado por mim. A minha preocupação foi interpretar 

corretamente as ideias da autora, pois ela tinha já muito bem definido o que 

queria para o livro, e foi apurando melhor os conceitos à medida que as 

ilustrações foram sendo realizadas. A autora descreveu a forma como queria a 

composição das ilustrações, e eu deu algumas ideias e sugestões, introduzindo 

vários elementos e pormenores, sobretudo ao nível da fauna representada e 

arquiteturas. 

 

2. Sendo um livro para a infância, como se identificam as espécies, 
mantendo o rigor científico, mas numa linguagem destinada a crianças? 

M.O.: Isso é possível respeitando a forma real dos organismos, sem 

entrar em muitos pormenores. 

 

3. Até onde foi o rigor científico? Na cor, na forma? Houve alteração 
da forma, exagerando-a um pouco, tornando-a mais compreensível ao 

público infantil, mas sendo reconhecível? Ou foi-se absolutamente fiel às 
referências? 

M.O.: Não houve qualquer alteração da forma real dos animais e das 

plantas, excepto em dois casos: a simplificação da forma das árvores e a 

apresentação (em dois ou três casos) dos olhos dos roazes, semi-cerrados, 

para melhor transmitir a ideia de satisfação. Houve alguma simplificação na 

pigmentação de certos animais, sobretudo devido ao tamanho reduzido em que 

foram desenhados. Algumas cores nos animais foram um pouco intensificadas 

ou simplificadas para tornar os desenhos mais atractivos para as crianças, mas 

sem nunca fugir muito à realidade. 
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Figuras 100 e 101 – Capa e ilustração do livro Histórias dos Roazes do Sado, de Marcos 
Oliveira, 2012 

 

4. Foi feita muita pesquisa?  

M.O.: Foi feita bastante pesquisa, que foi muito facilitada pelo facto de 

recentemente eu ter feito outras ilustrações sobre a fauna do estuário do Sado. 

Tenho usado os meus próprios desenhos como referência para novas 

representações dos mesmos animais e plantas. Fiz a pesquisa para a 

reconstituição de Tróia romana e para uma nau do século XVI. A autora do 

texto também pesquisou e facultou-me muitas informações que foram úteis 

para as ilustrações. 

 

5. O que foi mais importante: o rigor científico ou um desenho mais 
realista e mais apelativo às crianças?  

M.O.: O mais importante foi elaborar um desenho realista e apelativo 

para as crianças. 

 

6. Consideras as ilustrações do livro "ilustração científica dirigida a 
crianças" ou "ilustração realista"? 

M.O.: São ilustrações realistas com elevado teor científico, pois 

apresentam muita informação real e científica sobre a vida dos roazes do 

estuário do Sado e sobre o seu meio ambiente. São ilustrações que informam e 

ensinam. Não as considero Ilustrações científicas. 
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7. Tiveste liberdade criativa para criar os cenários e/ou ambientes 

(habitats) e introduzir alguns elementos? Ou foi necessário seguir à risca 
o texto original e as informações sobre as espécies? 

M.O.: Aqui tive pouca liberdade criativa porque a autora criou as 

composições. Eu pude introduzir vários elementos por minha iniciativa e dar 

algumas sugestões quanto a vários aspectos das ilustrações. 
 

 
Figura 102 – iIustração do livro Histórias dos Roazes do Sado,  

de Marcos Oliveira, 2012 
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3. ENTREVISTA A PEDRO MENDES* 
 

*Ilustrador científico e ilustrador e autor do livro para a infância Sabú 
Maio de 2012 

 
1. Quais foram as principais preocupações ao ilustrar SABÚ?  
P.M.: O cuidado principal foi, sobretudo, criar o personagem Sabú, 

procurando que este fosse amistoso, apelativo e de fácil reconhecimento.  

 
2. Sendo ilustrador científico, tiveste algum cuidado especial ao 

criar a personagem "Sabú" e o seu companheiro “Guru”? 
P.M.: Procurei usar no personagem características físicas próprias dos 

tigres: a cor das riscas, o nariz cor de rosa, as orelhas pretas com uma 

manchinha branca (vista por traz). Também o seu amigo “Guru” partiu do 

mesmo princípio: ser apelativo e dar-lhe características próprias da espécie. 

Confesso que não sei o que me passou pela cabeça para criar uma ilustração 

em que o Guru tem uma bolsa marsupial, coisa que não existe, pois ele é um 

macho....enfim .... 

3. Fizeste muita pesquisa?  
P.M.: Fiz alguma pesquisa, sobretudo para o Guru: como fazer o nariz, 

as patas e, sobretudo, a locomoção, os saltos. Sempre que faço uma postura 

menos usual, ou mais complicada, procuro ver previamente como o animal se 

comporta para depois traduzir para versão infantil. A pesquisa é feita através 

de livros e da internet. 

 
4. O que foi mais importante: o rigor científico ou um desenho mais 

realista e mais apelativo às crianças?  
P.M.: O principal cuidado em relação ao personagem foi criar um 

personagem apelativo, simpático e que tivesse uma imagem forte e 

reconhecível. O rigor cientifico não foi pensado, mas antes uma ilustração 

infantil, com um certo realismo. 
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Figuras 103, 104 e 105 – Ilustrações do livro Sabú – O Tigre Pintor, de Pedro Mendes, 2010 

 

5. Como autor, qual foi a principal preocupação? 
P.M.: Enquanto autor e ilustrador, parto sempre da imagem para criar 

uma aventura. Primeiro visualizo o que quero mostrar, o tipo de paisagem, as 

perspectivas, sendo estas muito importantes para dar dinamismo à história. 

Crio uma historia que se encaixe na minha visualização. Se eu gostar, as 

crianças vão gostar. Eu acredito nisto porque sou exigente, quer com os 

personagens e com as paisagens, quer com as perspectivas e, claro, com a 

própria história. 

 

6. Quais os pontos em comum neste livro, entre Ilustração 
Científica e Ilustração para a Infância, sendo linguagens diferentes? 

P.M.: Em comum têm a preocupação de fazer passar uma mensagem. 
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APÊNDICE III – Ilustrações Originais 
 

 

 

 

 

Aloé – Aloe vera 
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Fustete – Cotinus coggygria 
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Lírio – Iris speudacorus 
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Margarida – Calendula officinalis 
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Videira – Vitis vinifera 
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Ameixoeira – Prunus domestica 
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Amendoeira – Prunus dulci 
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Cerejeira –  Prunus avium 
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Pessegueiro – Prunus persica 
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Cravo – Dianthus caryophyllus 
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Girassol – Helianthus annus 
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Papoila – Papaver rhoeas 
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Ricíno – Ricinus Communis 
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Algodão – Gossypium herbaceum 
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Linho – Linum usitatissimum 
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Papiro – Cyperus papyrus 



 182 

 



 183 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canforeira - Cinnamomum camphora 
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Carvalho – Quercus robur 
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Cipreste – Cupressus sempervirens 
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Dragoeiro – Dracaena draco 
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Nogueira – Juglans regia 



 192 



 193 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tília – Tilia cordata 
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