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RESUMO 

 

O início do “voo” do presente trabalho foi a descoberta pessoal, ao longo das aulas de 

Desenho Científico, transformada num enorme prazer de observar e desenhar aves. A 

construção de um “Guia de Aves” para a infância surgiu da constatação da sua ausência nas 

prateleiras de livrarias e bibliotecas da região de Lisboa. Acreditando que quando se conhece 

se protege, foi desde começo nossa intenção construir esse guia de aves para a infância 

através do desenho científico de identificação, procurando criar um objeto visual que 

futuramente facilite o conhecimento e identificação de um pequeno grupo de passeriformes, 

pequenas aves que diária e livremente partilham os seus movimentos e cantos com cada um 

de nós. 

A curiosidade e o prazer de conhecer e procurar saber a relação do Homem com as aves, 

guiou a fundamentação teórica pela sua representação visual desde as pedras da pré-história 

aos atuais desenhos a lápis e aguarela sobre papel, os “Guias de Aves”, e a nossa atitude de 

iniciante a observador e desenhador de aves. 

Lembrando Almada Negreiros que um dia pediu a uma criança para desenhar uma flor pediu-

se a crianças com idades compreendidas entre os dois e os nove anos que desenhassem 

uma ave, procurando entender que perceção existe da forma da ave ao longo da infância, 

para de certo modo aproximar os nossos desenhos a essa perceção. 

“O meu primeiro Guia de Aves”, assim se identificou, elaborou-se com a convicção de que é 

importante o conhecimento e o envolvimento da criança nas diferentes formas da Natureza 

pelo que a observação e conhecimento de aves coloca-a em contacto direto com o meio 

ambiente e com uma forma de vida organizada, a das aves, para que no dia-a-dia assuma 

atitudes de proteção, pois quando se conhece e compreende, protege-se, tanto no presente 

como no futuro.   

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: desenho científico, aves, passeriforme, infância, guia 
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ABSTRACT 

 

The starting of the “flight” of the present work was the personal discovery, during the classes 

of Scientific Drawing, unveiled into the enormous pleasure of observing and drawing birds. The 

designing of a “Bird Guide” for children came from the realization of its absence in the shelves 

of bookstores and libraries in the area of Lisbon. Believing that you protect what you know, 

from the beginning it was our intent to build this guide for children identifying through scientific 

drawing, trying to create a visual object which in the future would facilitate the knowledge and 

identification of a small group of passerines, small birds which daily and freely share their 

movements and chants with each one of us. 

Curiosity and the pleasure of knowing and researching the relationship between Man and 

birds, guided the theoretical framework by its visual representation, since the pre-historical 

stones till the recent pencil drawings and watercolours on paper, the “Bird Guides”, and our 

attitude from beginners to observers and drawers of birds. 

Reminding Almada Negreiros who one day asked a child to draw a flower, several children, 

aged 2 year to 9 year olds, were asked to draw a bird, trying to understand the perception of 

a bird that exists during childhood, so as to bring our drawings closer to that perception. 

“My first Bird Guide”, so was it called, was built under the assumption that the child’s knowledge 

and involvement in the different forms of Nature is important, so the observation and 

knowledge about birds places the child in direct contact with the environment and with an 

organized life form. With the contact with birds, day by day the child adopts attitudes of 

protection, because when you know and understand, you protect, in the present as well as in 

the future. 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: scientific drawing, birds, passerines, childhood, guide 
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Para a Joana,  

que fez os seus primeiros desenhos 

num pequeno “Guia de Aves” 
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“Os pardais piavam no beirado xarriu! xarriu! Xarriu! A casa inteira dormia, e nós vogávamos 

na onda que deve ter embalado o nascer do mundo.” 

Aquilino Ribeiro 

 

 

“ E, pensou Alice, para que serve um livro sem imagens, …… ?” 

Lewis Carrol 

 

 

 “O impulso de desenhar é tão natural como o impulso de falar.” 

Kimon Nicolaïdes, 

 

 

“A vista chega antes das palavras. A criança olha e vê antes de falar” 

John Berger 
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Um desenho de Foz Coa 

Ou Altamira. 

O primeiro riscar  

Duma memória. 

O momento maior  

Dum dia que passou 

O movimento. 

O sobrepor de imagens fugitivas. 

… 

E para além disso, o início, 

O começar 

De tudo que ajude o homem a viver. 

 

Professor Lagoa Henriques1 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Excerto de texto introdutório de pequeno fasciculo sobre Artesanato Português que acompanhava o jornal 
Expresso de fim-de-semana no ano de 1998. 
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Introdução 

 

 

I -  O porquê e o como 

 Os traços nas antigas pedras não deixam esquecer o “momento maior” do Homem, o primeiro 

risco revela o poder de guardar todas as formas que a natureza cria e todas as outras que se 

imaginam. No longo caminho de riscar memórias, de revelação de descobertas, de querer 

conhecer e compreender tudo o que o rodeia, as aves estiveram sempre perto, tornando 

geográfica e temporalmente o Homem observador, curioso, inventivo, simbólico. 

 A curiosidade e o gosto adquirido durante as aulas de Desenho Cientifico pela observação 

de aves foram o porquê para a elaboração deste trabalho/dissertação, inserido no Mestrado 

de Desenho da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, resultou do prazer de 

desenhar aves e de entender o desenho enquanto meio de descoberta e conhecimento 

durante a infância, pois recorda-se com encantamento os primeiros momentos da Joana2, ao 

olhar para uma imagem, do descobrir e do começar a conhecer, identificar pelos nomes e ficar 

preso a esses momentos para o resto da vida. 

 A ideia de criar um guia de aves para a infância surgiu da constatação da inexistência de tal 

objeto em versão portuguesa; a sua pertinência e utilidade para um público infantojuvenil 

confirma-se na multiplicidade de publicações em língua estrangeira, facto confirmado em 

pesquisas realizadas. Sente-se ainda a necessidade de com este trabalho motivar os mais 

jovens para estarem atentos e valorizarem o meio ambiente nomeadamente a avifauna que 

os rodeia.  

 Este estudo caracteriza-se por ser um estudo de caso qualitativo, descritivo, interpretativo na 

medida em que apresenta artefactos de diferentes origens nomeadamente, históricos, criados 

por crianças e criados pela autora. Estes são objeto de descrição e análise interpretativa e 

alguns são integrados no livro sobre aves, objetivo deste estudo. As 135 crianças autoras dos 

artefactos são provenientes de três instituições educativas diferentes, de níveis etários 

compreendidos entre os dois e os nove anos. 

II - O objeto e o seu objetivo  

 Criar um objeto para descobrir e conhecer um grupo de aves através da observação, é o 

primeiro desígnio do presente trabalho, que paralelamente visa conhecer a relação do Homem 

                                                           
2 Filha da autora deste trabalho 
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com as aves ao longo da História do Desenho e entender o caminho percorrido pela criança 

desde o riscar ao acaso de uma superfície ao desenho da forma identificável de uma ave.   

Elaborar um livro com as características e os objetivos de um guia de aves, respeitando os 

princípios do Desenho Cientifico, como forma da criança identificar pela forma e cor um grupo 

de aves que diariamente partilham com ela o mesmo espaço, aliciando assim a sua 

curiosidade pelo descobrir e conhecer, é o objeto e o objetivo central do presente trabalho. 

 “O meu primeiro Guia de Aves” foi elaborado com a convicção de que é importante o 

conhecimento e o envolvimento da criança nas diferentes formas da Natureza pelo que a 

observação e conhecimento de aves coloca-a em contacto direto com o meio ambiente e com 

uma forma de vida organizada, a das aves, para que no dia-a-dia assuma atitudes de 

proteção, pois quando se conhece e compreende, protege-se, tanto no presente como no 

futuro.   

III -  A pesquisa  

 No âmbito do trabalho existiu a necessidade de saber em que momento a forma da ave entrou 

no desenho do Homem e qual o seu percurso nas imagens desenhadas em diferentes 

espaços e tempos. Procurou-se dar resposta a esta questão através da leitura de registos 

bibliográficos em diferentes bibliotecas3. 

 Tivemos também curiosidade em saber como e onde aparece a ave na literatura infantil pelo 

que “visitamos” muitas prateleiras de livrarias assim como bibliotecas infantis4. Paralelamente 

pedimos a algumas crianças que nos desenhassem uma ave para descobrirmos, ao longo da 

infância, as formas que a ave “conquista” das suas mãos. Não pudemos deixar de incluir 

alguns dos desenhos que religiosamente guardámos da nossa filha. Por coincidência ou não, 

os seus primeiros desenhos, a garatuja, foram traçados com prazer num pequeno guia de 

aves: Fichas de corvídeos do nosso país5. 

Muita da bibliografia consultada, como livros de História de Arte, Guias de Aves e 

enciclopédias específicas de avifauna, não estão traduzidas para português pelo que 

recorremos muito à tradução livre de obras em língua inglesa, francesa e espanhola. Apenas 

quando não encontrámos informação necessária para completar o nosso texto/investigação 

                                                           
3  Biblioteca da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Biblioteca da Fundação Calouste 
Gulbenhkien, Biblioteca Municipal de Cascais – S. Domingos de Rana, Biblioteca do Museu de História Natural, 
Biblioteca do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo Azevedo, Biblioteca Municipal de Oeiras. 
4 Biblioteca da Instituição Infantil do Arneiro (Arneiro-Cascais), Biblioteca da escola básica Rómulo de Carvalho 
(Cascais), Biblioteca Infantil de Cascais, departamento infantil das Bibliotecas Municipais de Oeiras e Cascais . 
5 Pequeno caderno de fichas editado pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza 
(sem data de Edição) 
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acedemos à informação disponível em vídeos e na internet, o suporte em papel foi sempre a 

nossa primeira opção, pois não queremos dar razão aos pessimistas referidos por Gombrich 

no prefácio da décima quinta edição da sua A História da Arte 6. 

 A pesquisa de campo foi também uma constante no nosso trabalho com observações quase 

diárias a partir do mês de Outubro de 2013, até poucos dias antes da sua conclusão, pois as 

aves que fazem parte do nosso estudo são as residentes nos espaços verdes perto de 

urbanizações, estão do outro lado do vidro da nossa janela e “entranham-se” no nosso prazer 

diário de as observar e ouvir. 

IV – O limite geográfico e o limite de espécies a observar 

A avifauna é uma temática muito vasta pelo que sentimos a necessidade de limitar o espaço 

geográfico e as espécies a observar. Geograficamente limitámos o espaço à Linha de 

Cascais, nosso concelho de residência onde nos deslocados com relativa facilidade. Quanto 

ao estudo da avifauna, abrange apenas vinte e cinco espécies da ordem dos passeriformes, 

pequenas aves que nidificam perto das zonas urbanas desde que existam árvores e arbustos. 

Situada perto do Parque Natural de Sintra-Cascais e sendo um dos seus limites o oceano, a 

avifauna desta zona é rica e diversificada, no entanto, pela nossa disponibilidade e pelo 

espaço de tempo para concretizar este projeto limitamos desde o início o nosso estudo às 

pequenas aves que crianças e adultos conseguem observar junto do seu espaço diário. 

V - Guia de escrita do trabalho  

Primeira parte 

Organizado em três capítulos, o presente trabalho caminha sobre os traços do desenho como 

forma de conhecer/identificar um grupo de aves que dividem o espaço geográfico e temporal 

com cada um de nós. Porque copiamos da natureza a forma da ave foi a motivação para o 

“desenrolar” da parte teórica do nosso trabalho, que nos conduziu por uma linha cronológica 

da imagem da ave desde a pré-história até à atualidade, pelo desenvolvimento gráfico durante 

a infância e pelas páginas do conhecimento biológico de um grupo de aves, os passeriformes. 

No primeiro capítulo, “Vidas paralelas”, assim o identificámos, percorremos um caminho que 

teve início nas grutas de Chauvet pois desenhar aves remonta desde então. Seguindo a coruja 

aí traçada até às aves de LÁ FORA, guia para descobrir a natureza, com edição de Março de 

                                                           
6 “ Os pessimistas às vezes nos dizem que, nesta era da televisão e vídeo, as pessoas perderam o hábito de ler e 
que aos estudantes, em particular, falta paciência para extrair prazer cabal de um livro. Como todos os autores, só 
posso alimentar a esperança de que os pessimistas estejam errados.” (Gombrich, 1989) 
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2014 e ao recente trabalho de Luiz Zerbini 7– Serrote, em exposição durante o mês de Agosto 

de dois mil e catorze, na Fundação Calouste Gulbenkian, procuramos a certeza da vida 

paralela e da relação que as aves livre e diariamente mantêm com o Homem.  

O segundo capítulo é ver o desenho de aves da criança. Se Almada pediu a uma criança para 

desenhar uma flor nós pedimos para desenhar um passarinho, aos mais pequenos, uma ave 

aos mais crescidos. Seguindo a evolução do desenho da ave durante a infância pretendemos 

de algum modo adequar os nossos desenhos aos conhecimentos adquiridos e à capacidade 

de observação das crianças. Este trabalho foi realizado com crianças da instituição Creche 

do Arneiro e escola do primeiro ciclo Rómulo de Carvalho e Escola Básica n°2 da Abóbada. 

 O terceiro capítulo, de cariz prático, procura evidenciar a importância do desenho para o 

conhecer de um grupo de aves que diariamente compartilham o espaço connosco. Seguindo 

o modelo e objetivos dos Guias de Aves e os princípios essenciais do desenho científico, 

conhecimentos adquiridos através da observação e análise de diferentes desenhos em 

diversos guias de aves, ergueram-se os alicerces para a construção de um guia onde 

procurámos criar textos e imagens simples e claras mas com rigor científico. Possuímos 

conhecimentos básicos e comuns sobre aves pelo que o nosso ponto de partida foi conhecer 

a sua origem e algumas das características que facilmente se podem observar 

independentemente da idade do observador. Descobrimos assim a topografia das aves, como 

descobrimos também a tradução das suas vocalizações, porque este trabalho é também o 

nosso primeiro guia de aves, é a nossa primeira experiência como ilustradora cientifica para 

a infância pelo que a motivação para a sua realização duplica-se, como nós duplicamos a 

natureza através do desenho. 

Segunda parte 

“Um guia de aves para a infância, projeto de desenho científico” descreve a metodologia 

usada para a elaboração do guia.  

Terceira Parte 

 Organização d’“O MEU PRIMEIRO GUIA DE AVES”.   

Terminamos o nosso projeto com algumas conclusões, ensinamentos, desejos e sonhos de 

novas perspetivas para um futuro próximo. 

                                                           
7 Pintor brasileiro que integrou o grupo de cerca de vinte artistas internacionais na exposição “Artistas 
comprometidos? Talvez.” 
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Primeira Parte 

Capítulo 1: Vidas Paralelas – O Homem e o Desenho de Aves 

 As aves acompanham o Homem desde o início da Humanidade. Sempre o fascinaram pela 

diversidade de formas, cores e canto que geográfica e temporalmente foram enriquecendo a 

imaginação de diferentes gerações e culturas numa atitude de curiosidade e descoberta 

traçando um caminho desde Chauvet até ao livro, Museu e Galeria. Nesse caminho, muitas 

vezes observadas, outras reproduzidas ou veneradas, permaneceram e permanecem 

diariamente fiéis à companhia do Homem, muitas partilhando com ele o mesmo espaço.      

 Desenhamos intencionalmente pelo desejo de descoberta e curiosidade voluntária, primeiro 

para nós, depois para os outros, para representar alguma coisa e todas as coisas, para contar 

tudo ou apenas uma coisa. Conhecemos um fragmento da nossa História porque um dia 

descobrimos que ao deslizar a mão vazia, ou com um elemento riscador, sobre uma superfície 

deixamos marcas, contamos histórias, desenhamos. Desenhamos, pelo medo do vazio e do 

esquecimento 8 , para conhecer, compreender, comunicar, aprender, ensinar, dominar 9 . 

Desenhamos repetindo contornos que os olhos identificam, isolam ou juntam, duplicamos tudo 

o que está à nossa volta e guardamos, primeiro para nós e depois para as gerações futuras.  

 Quando o abrigo deixou de ser o espaço vazio no interior da montanha e o homem construiu 

com as próprias mãos construiu as paredes da sua casa, as aves, - pela beleza da forma, cor 

e movimento -, tornaram-se ao longo dos tempos e pelo mundo inteiro ornamentação de 

espaços não só nessas paredes como em peças de cerâmica, metal, tapeçaria, vestuário, 

folhas, cadernos e livros. Cativaram a observação, imaginação e criatividade do Homem, que 

permite a sua liberdade mantendo-as cativas nesses objetos de uso diário para os tornar mais 

bonitos e agradáveis de olhar e usar.  

 Nas páginas que se seguem expomos imagens que extraímos de uma vasta bibliografia que 

manuseamos há vários anos. Este capítulo pretende explorar e descobrir a relação 

observadora e imaginativa entre aves e homens e as mudanças que têm ocorrido através dos 

séculos ao longo dos quais as aves tem atraído uma riqueza de associações simbólicas, 

frequentemente sustentadas nos seus comportamentos característicos. Por ser um “mundo” 

                                                           
8 Conta Plínio, na História Natural, Livro XXXV, que uma jovem de Corinto traçou o perfil do seu amado, quando 

este teve de partir para o estrangeiro, contornando a sua sombra projetada numa parede pela luz de uma vela e 
guardando assim o registo da sua imagem. (cit. por Ramos, Artur, Retrato o desenho da presença, Lisboa, 2010, 
p. 12). 
9 “… parece que esses caçadores primitivos imaginavam que, se fizessem uma imagem da sua presa - e até a 
espicaçassem com suas lanças e machados de pedra – os animais verdadeiros também sucumbiriam ao seu 
poder.” (Gombrich, 1993,  22). 
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tão vasto, o estudo pormenorizado de tais associações deve ficar para outro espaço e outro 

tempo. Aqui procura-se percorrer uma linha, - tanto quanto possível cronológica -, da imagem 

da ave desde a origem da representação do mundo visível pelo desenho, mas o “ desenho 

independente sobre um suporte amovível” (Rudel, 1980, p. 7) não se revelou à partida um 

testemunho observável.  

 Invocaram-se então as sinópias, (Fig.1) e a exaltação da 

importância do desenho por Cennino Cennini10, no século 

XV, quando o colocou na base das artes, recomendando o 

seu exercício diariamente (cit. por Pini, 2010, 7).  Assim, a 

linha do tempo com a forma da ave constrói-se com linhas 

traçadas na pedra, na cerâmica, na parede construída, na 

tela, no pergaminho e por último no desenho de papel.   

 

Figura 1 – Sinópia: O Triunfo da Morte, Detalhe de mulher com 

cachorro nos braços, 1336-1341, Buffalmacco, Campo Santo, 

Pisa (Pini, 2010, 30). 

 

1.1. O desenho de aves na Pré-História 

Desenhamos desde Chauvet11 e Altamira12 onde mãos anónimas duplicaram a natureza com 

gestos simples que se tornaram eternos. A História do Homem está repleta de aves 

provavelmente porque geográfica e temporalmente ambos se encontram livremente 

envolvidos numa vivência e cumplicidade diária. Na arte do Paleolítico são raras. O desenho 

mais antigo, c. 30.000-28.000 a. C. é uma coruja representada na gruta de Chauvet. A força 

e agilidade de uma mão anónima  gravou com linhas curvas, numa saliência da rocha, a forma 

de uma ave vista de frente com orelhas compridas e com o corpo coberto de linhas verticais, 

intenção de representar penas (Fig. 2).  

                                                           
10 Cennino d'Andrea Cennini (1370 – 1440): pintor italiano influenciado por Giotto e autor de Il libro dell'arte, 
"manual de instruções" sobre a arte do Renascimento.  
11  A gruta de Chauvet situada na região de Ardeche no sudoeste de França, descoberta por três amigos 
espeleólogos a 18 de Dezembro de 1994 possui representações únicas na arte do paleolítico como dois 
rinocerontes face a face e composições com animais de diferentes espécies (leões, ursos, cavalos, panteras) 
(Chauvet, 2001, 15, 72, 75).  
12 A gruta de Altamira, considerada por Cartailhac como a “Capela Sistina da arte do quaternário”, situa-se em 
Santillana del Mar, provincia da Cantábria (Corruchaga, 1998, 24) e das suas pinturas disse Picasso “ Nenhum de 
nós é capaz de pintar assim”. 
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 Única representação deste animal na arte do Paleolítico e 

provavelmente a primeira de uma ave (Chauvet13, 2001, p. 48), 

embora esteja identificada como coruja comparando com 

desenhos atuais do Guia FAPAS14 verifica-se que a coruja não 

possui orelhas mas sim a uma ordem que inclui três espécies15: 

o Otus scops16, o Bubo bubo17, e o Asio otus18, estes dois com 

orelhas maiores (Figs. 3, 4 e 5).  

 

 

Figura 2 - Coruja com Orelhas Compridas, c. 30 000 a 28 000 a.C., 

Gruta de Chauvet, Ardèche, França19. 

 

 

           

                                                                                                                         

   

 

 

 

 

Figuras 3, 4 e 5 - Bufo-Pequeno (Asio otus), Bufo-Real (Bubo bubo) e Mocho de Orelhas (Otus 

scops)20. 

                                                           
13 Chauvet, Jean-Marie, espeleólogo que descobriu a caverna a 18 de Dezembro de 1994 na companhia de dois 
amigos, Christian Hillaire e Eliette Brunel-Deschamps. 
14 Guia de aves de Portugal e Europa do Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens (2002). 
15 Ordem Strigiformes, que inclui Mochos, Corujas e Bufos (Bruun et al, 2002, 172). 
16 Mocho- de-orelhas (Bruun, 2002, 173). 
17 Bufo-real (Bruun, 2002, 175). 
18 Bufo-pequeno (Bruun, 2002, 177). 
19 (Chauvet et al, 2001, 49). 
20 (Bruun et al, 2002, 177, 175, 173). 
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 Traçar uma linha na argila branda com o dedo é uma das expressões plásticas mais 

espontâneas que se pode produzir, para Turcios21 (1995, pág. 35/36) é quase um ato reflexivo, 

ação que nasce automaticamente sem necessidade de segundas intenções havendo um 

imediato prazer tátil e visual. O dedo sobre a fragilidade da argila traça uma linha, três ou 

quatro dedos lentamente deslizam deixando sulcos paralelos que com o passar dos milénios 

endurecem e calcificam, guardando esses momentos para sempre. 

 Já na gruta de Cosquer22, (c. 17000-16000  a. C.), é possível encontrar a forma de uma ave 

em atitude de voo, com asas estreitas, cauda pequena, patas curtas e bico a prolongar a 

forma da cabeça, identificada como pertencendo à família Alcidae 23  (airos, tordas e 

papagaios-do-mar). 

 

       

Figura 6 e 7 –Na Fig. 6 encontra-se o Alcidae da Gruta de Cosquer. A Fig. 724 apresenta o Airo, à 

esquerda, e o Airo-de-Freio, à direita, para fins comparativos. 

 

 Entre as poucas representações de aves durante a pré-história a mais curiosa e divulgada 

em livros de História de Arte encontra-se na gruta de Lascaux 25 (c. 15.000 a. C.). Junto de 

um bisonte e de um homem encontra-se a forma bem desenhada com linha de contorno de 

uma pequena ave que pode apresentar uma perna demasiadamente alta ou encontrar-se 

                                                           
21 Turcios, Joaquín Vaquero (1933-2010), pintor e escultor espanhol com extenso trabalho no campo da pintura 
mural e da escultura integrada na arquitetura, o que o levou a estudar profundamente as obras muralistas de todas 
as épocas da História Mundial, entre as quais as pinturas do Paleolítico Ocidental. 
22 A gruta de Cosquer situada perto de Marselha, no cabo Morgiou, encontra-se atualmente submersa e foi 
descoberta em 1991 por Henri Cosquer (Solar e Villalba, 2007, 116). 
23 Aves marinhas pretas e brancas, de corpo alongado, patas recuadas, asas pequenas e estreitas, “pinguins do 
Hemisfério Norte”, airos, tordas e papagaios-do-mar (Svensson et al, 2012, 208). 
24 (Svensson at al, 2012, 211). 
25 A Gruta de Lascaux, situada no sudoeste de França, foi descoberta a 12 de Setembro de 1940 por um grupo de 
quatro adolescentes que tentava desobstruir um covil de raposa. Em Dezembro do mesmo ano foi classificada 
como Monumento Histórico.  
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presa a um pau como se fosse um cajado. Segundo Aujoulat26 (2004, pag.158), o caráter 

insólito da “cena” reside na raridade do tema, na sua animação e também na transformação 

parcial do homem, cuja cabeça se assemelha à da ave que parece querer tocar a sua mão 

direita.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Ave, Homem e Bizonte, c.15000-13000 

a.C., Gruta de Lascaux, Dordogne, França27. 

 

 Muitas dúvidas persistem quanto ao exato significado de cada uma das figuras e de toda a 

“cena”. Jean Clottes28 numa visita ao local evocou o ” caráter psicopomposo da ave, condutor 

de almas, imagem desdobrada e transferida para o homem, renovando assim a mensagem 

da imagem.”, (Aujoulat, 2004, pág. 158), curiosa observação se pensarmos que na iconografia 

cristã a pomba “representa muitas vezes aquilo que o homem contém de imperecível, isto é, 

o princípio vital, a alma.” (Chevalier et al, 1982, pág. 533). Tanto a coruja de Chauvet, como 

a ave de Lascaux e o Alcidae de Cosquer são representações naturalistas nas formas e nas 

atitudes possivelmente executadas de memória, revelando “um aguçado poder de observação 

dos pintores e, uma grande perícia na tradução da memória para a imagem.” (Janson, 2010, 

pág. 5) 29. Já a representação do homem e da pequena ave de Lascaux é muito esquemática 

sendo evidente a alteração de proporções. O objetivo destas imagens ainda é um enigma, 

havendo no entanto a ideia de que a imagem é o equivalente ao que se representa, o que 

substitui na ausência, o que não deixa esquecer (Plínio, nota 8, pág. 25), dando a quem a cria 

ou possui poder sobre essa realidade representada.  

                                                           
26  Aujoulat, Norbert – Doutorado em pré-história e geologia do quaternário. De 1989 a 1999 dirigiu as investigações 
sobre Lascaux, sendo da sua autoria Lascaux, le geste, l’espace et le temps. 
27 (Aujoulat, 2004, 160-161). 
28 Historiador de Arte, especializou-se no estudo do Paleolítico Superior e da arte parietal da pré-história. 
29 Janson, Horst Waldemar (1913 - 1982), historiador de arte, autor de História da Arte, edição Fundação Calouste 
Gulbenkian. 
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Figura 9 – Placa de Xisto representando coruja ou mocho, Anta da 

Farizoa 1 (Monsaraz), Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa30. 

 Muitas das placas de xisto31, do megalitismo português, espólio funerário encontrado no 

interior de antas, apresentam dois grandes olhos na parte superior e padrões em ziguezague 

nos restantes dois terços da sua superfície pelo que lembram o mocho ou coruja. Segundo 

Pereira (2014, 70) este tipo de grafismo junta-se por “antecipação de milénios aos símbolos 

da sabedoria e da Deusa Atena”32 

 

1.2. As aves na Cerâmica do Período Halaf33 (c. 6500-5000 a. C.) 

A cerâmica da cultura Halaf feita à mão e decorada com delicados desenhos executados 

com uma ou duas cores une motivos geométricos a motivos naturalistas. No fragmento (Fig. 

10) de uma vasilha facilmente se identifica a forma da ave estilizada e de perfil, com longo 

pescoço e pernas, grande cabeça circular e tronco arqueado, do lado esquerdo o padrão em 

ziguezague característico da decoração neolítica e calcolítica e a faixa horizontal castanha 

emolduram a ave, tipologia de decoração a ser usado pelos ceramistas de Atenas no século 

VIII a. C. (Figs. 24, 25, 26 e 27, pág. 28). As aves de Halaf são formas estilizadas e 

simplificadas com reduzida concentração anatómica mas a forma arqueada do tronco, 

pernas e pescoço longos, identifica-as como possíveis garças ou íbis. 

                                                           
30 (Pereira, 2014, 71) 
31 Em 2003 Katina Lillios (arqueóloga norte-americana), após analisar várias placas relacionou os diferentes 
ziguezagues, linhas e triângulos gravados com símbolos heráldicos que identificariam famílias e tribos. Existe no 
entanto outra hipótese: o número dos elementos gravados estaria relacionado com os ciclos da lua (Pereira, 2014).  
32 Na mitologia grega Atena é a deusa da guerra e da sabedoria, protetora da cidade de Atenas o seu símbolo era 
a coruja sábia. Os gregos consideravam a noite o momento do pensamento filosófico e da revelação intelectual. 
Assim, sendo a coruja uma ave noturna representa a procura do saber (Cotterell, 1998, 25). 
33 Período c. 6500–5500 a.C., sociedade de agricultores emergente da  Mesopotâmia setentrional e Síria que 
partilhavam a mesma cultura e produziam peças de cerâmica. 
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Figuras  10, 11 e 12 - Fragmento de cerâmica pintada com Ave de Perfil, 7.19x4.19cm,  Cultura Halaf, 

Escavações de  Tell Brak, Eye Temple Fill, Síria;  Desenho Cientifico de Garças,  The Helm Guide to 

Bird Identification34 ; Desenho Cientifico de Ibis, Guia de Aves de Portugal e da Europa35.   

        

1.3. As aves nas paredes dos túmulos e palácios do Egipto 

 Durante a época pré-dinástica do Egipto, a cerâmica de Nagada36 revela representações 

lineares e estilizadas de possíveis garças traçadas a vermelho, revelando que traços culturais 

distantes e antigos permanecem sobrevivendo noutro tempo e noutra cultura (Fig.10). No 

entanto a passagem do tempo revela nas mãos de uma criança ou voando livremente nas 

paisagens férteis do Nilo diferentes aves que conseguiram através de mãos anónimas 

movimento, espontaneidade e a eternidade nas numerosas paredes de túmulos e palácios. 

Tema muito comum da iconografia egípcia, a avifauna revela-se uma inesgotável fonte de 

inspiração para o desenhador. 

 

 

Figura 13 – Jarra com decoração linear e naturalista, representação simplificada 

e estilizada de Garças, c. 3500-3100 a.C., Cairo, Museu Egípcio37.  

                                                           
34 (Vinicombe et al, 2014, 97). 
35 (Svensson, 2012, 87). 
36  Nagada I, cultura do período pre-dinástico do Egipto, conhecida também como Amratense, C. (Alto Egipto); 
Nagada II ou Guerzense (Alto e Baixo Egipto), c. 4000-3200 a.C. ; Nagada III c.3200-3000 a. C., última fase do 
Pré-dinástico (Cartocci et al, 2006, 356). 
37 (Cartocci Et Al, 2006, 15). 
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 Figura 14 - Pormenor do Túmulo de Sennedjem38, representando a sua filha 

com um pato na mão. Tebas, XIX Dinastia39. 

 

 Abstração e analogia unem-se na representação da ave em paredes de túmulos e palácios 

onde o desenho cuidado ou simplificado depende da carga simbólica atribuída a cada uma. 

Os gansos de Meidum, c. 2575-2550 a. C. faziam parte da decoração de uma das paredes da 

mastaba de Nefermaat. Descoberto em 1871 e atualmente exposto no Museu Egípcio do 

Cairo, é um friso retangular limitado horizontalmente por duas linhas negras. Sobre a que 

serve de solo um grupo de seis gansos dispostos simetricamente em dois subgrupos 

destacam-se de um ambiente natural com tufos de arbustos e flores de tons claros. A simetria 

da composição está quebrada no centro pela diferente orientação das caudas, diferenciando-

se os dois pares pela diferença de plumagem, indicando que pertencem a duas espécies 

diferentes. Os detalhes apresentados na plumagem onde se identificam as rémiges terciárias 

e secundárias, as escapulares, as coberturas alares e o manto, revelam por parte do artista 

capacidade de análise visual, estudo pormenorizado das penas e conhecimento da morfologia 

das aves pelo que a composição pode ter sido realizada a partir da observação do natural, 

ficando para trás o registo de memória executado nas grutas do paleolítico. 

   

 Figura 15- Os Gansos de Meidum, c. 2560 a.C., Império Antigo, V Dinastia, Túmulo de Itet At Maidum, 

Museu Egipcio, Cairo. 

                                                           
38 Mestre artesão (Marie et al, 1999, 78). 
39 (Marie et al, 1999, 79). 
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Figura 16 - A risca branca nos flancos sobre o corpo preto, o peito 

castanho avermelhado e a mancha na cabeça da mesma cor 

identifica-os como Ganso-de-Pescoço-Ruivo (Branta ruficollis)40. 

 

          

Figura 17 – O bico laranja e o aro branco 

na sua base distingue o Ganso-

Campestre (Anser fabalis) do Ganso-de-

Bico-Curto (Anser brachyrthynchus) 41. 

 

 Passados seis séculos, os egípcios continuam a representar-se acompanhados de aves, 

presença simultânea da Natureza e do simbólico. No túmulo de Nebamun, em Tebas no Vale 

dos Nobres, Caçando e pescando, c. 1350 a. C., (Fig. 18), é ao mesmo tempo uma cena de 

caça e pesca nas margens do Nilo e uma cena familiar dupla, a de Nakht representado na 

companhia da esposa e filhos e a família da ave.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Caçando e pescando, 

cena de caça do Túmulo de 

Nebamun, c. 1350 a.C., XVIII 

Dinastia, Museu Britânico, Londres, 

(detalhe)42. 

                                                           
40 (Malek, 2003, 519). 
41 (Malek, 2003, 51). 
42 (Malek, 2003, 156, 157). 



34 
 

 Sobre os ramos de vários papiros, ninhos com dois ovos estão protegidos pelo olhar atento 

de uma ave enquanto outra em situação de voo se aproxima. As regras egípcias de 

representação estão presentes nas patas de perfil com uma à frente da outra seguindo a 

posição das pernas de Nakht. As diferentes formas e dimensão de bicos, pescoços, caudas, 

pernas e o diferente cromatismo das penas que cada ave apresenta permitem diferenciar 

cerca de dez espécies, agrupadas em três famílias: Anser (Gansos), Ciconiiformes (Garças, 

Cegonhas e Íbis), e Passeriformes (possivelmente um tentilhão), pelo que se pode considerar 

este pequeno fragmento o “pré-desenho” de identificação de aves, pois permite a 

categorização das aves no seu grupo taxonómico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Aves num Arbusto, parede do Túmulo de 

Chnemhotep, c. 1900 a.C.43, (detalhe). 

 

O delicado trabalho com que cada ave foi representada encontra-se também o túmulo de 

Chnemhotep. Em cada uma das pinturas, as asas formadas por penas independentes, a 

penugem da cabeça e tronco, a liberdade de movimentos e atitudes revelam uma observação 

precisa e fiel da natureza traduzida em interpretações realistas. Situação semelhante irá 

verificar-se apenas cerca de treze séculos depois, nas villas romanas de Lívia e Bracelete de 

Ouro c. 20-10 a.C. (Figs. 46 a 64). O desenho de perfil para uma melhor identificação, 

aproxima estas representações do desenho científico de aves que “recheiam” as páginas dos 

“Guias”, tão divulgados no século XX.   

 

 

                                                           
43 (Gombrich, 1993, 37). 
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1.4. As aves nas paredes de Thera 

 A arte minoica44 de Akrotiri45, dominada pelo gosto naturalista (Marrucchi et al, 2006, pág. 

27), foi subterrada por uma camada de cinzas vulcânicas em meados do 2º milénio a.C..  

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Fresco da Primavera, 

Akrotiri, c. 1600-1500 a.C., Museu 

Nacional de Arqueologia, Atenas 46. 

 

 Em 1967 escavações levadas a cabo no local revelaram “Fresco da Primavera” 47(Fig. 20), 

paisagem de escarpas pronunciadas de cores vivas com lírios em flor por entre os quais voam 

andorinhas desenhadas graciosamente com uma linha estilizada e sintética a negro, quase 

contínua. Retrizes externas longas e estreitas, cauda longa e bifurcada, testa e queixo 

vermelhos e garganta completamente escura identificam-nas como andorinha-das-

chaminés48 A graciosidade do envolvimento das duas aves será repetido por James Audubon, 

no século XIX, comprovando-se assim a identidade da espécie pelos seus movimentos 

característicos. Os ocres, vermelhos e azuis ligam esta paisagem ao cromatismo egípcio da 

cena de caça do túmulo de Nebamun (Fig. 18) mas a inspiração a partir de formas naturais: 

flores, escarpas e andorinhas, envolvidas em linhas curvas. Encadeadas e sinuosas que criam 

entre si movimento e ritmo, evocam a sensibilidade estética da Arte Nova.  

 

 

                                                           
44 Arte da antiga Creta, c. 3000-1100 a. C, designação atribuída pelo arqueólogo Sir Arthur Evans (Janson, et al, 
2010, 83). 
45  Cidade da ilha de Thera (atual Santorini), situada no Mar Egeu (Janson, et al, 2010, 84). 
46  (Janson, 2010, 91). 
47  Fresco contínuo em três paredes de uma sala (Janson, 2010, 90, 92). 
48  (Bruun et al, 2002, 200). 
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1.5. As aves na Cerâmica da Grécia e de Chipre 

 

 A cerâmica grega e cipriota revela-se um excelente suporte do desenho de aves. À decoração 

milenária, simples e sóbria organizada em bandas ou frisos criativos de linhas curvas, 

quebradas ou contínuas, meandros, gregas, losangos, triângulos e axadrezados, realçados a 

preto sobre o fundo de cor natural do vaso, junta-se na segunda metade do século VIII a. C. 

ainda que timidamente, a forma da ave. Começa por ocupar espaço em frisos ornamentais, 

modulares nas variadas formas49 da cerâmica. Traçadas a linha negra muito esquematizadas 

e estilizadas numa representação não naturalista, as aves “vivem” dentro de molduras que 

obedecem a regras de repetição, herança do período Halaf50. Pela forma do corpo, altura de 

pescoço e pernas, assemelham-se a aves aquáticas: garças, cegonhas ou íbis.    

 A partir dos finais do século VII a. C. os grafismos simples e repetitivos, “herança” das 

combinações e variações Neolíticas (linhas quebradas ou contínuas, círculos concêntricos, 

axadrezados, meandros, triângulos) dão lugar a um desenho mais figurativo e preciso. 

Anatomicamente o corpo deixa de ser uma linha de contorno e ganha atitude e volume em 

silhuetas vermelhas e negras, estilizadas, onde finas linhas revelam numerosos detalhes que 

valorizados pela técnica da incisão possibilitam um maior realismo e expressividade. O 

desenho de aves estilizado e bidimensional, da cerâmica grega, afasta-se do caráter 

naturalista e dinâmico do desenho egípcio, aproximando-se das preferências estéticas da 

cerâmica cipriota. 

 Uma enorme liberdade criativa caracteriza as aves bicolores que “habitam” as peças de 

cerâmicas cipriotas (c. 725-600 a. C.). Desenhadas com linhas parecem flutuar e adaptar-se 

ao corpo esférico de um jarro, um prato ou uma taça. Os desenhos reproduzidos apenas com 

duas cores, - castanho-escuro ou preto e um forte vermelho -, contrastam com o branco creme 

da superfície não desenhada. A moldura utilizada há cerca de 5000 atrás durante o período 

Halaf e ainda existente na taça com pé acaba por desaparecer. O padrão linear e a linha curva 

e estilizada dominam. Cauda curta, asas amplas, patas grandes, pescoço esguio, bico longo 

e reto, são características que identificam garças, íbis, cegonhas.                        

                                                           
49 Ânforas, skyphos, oinochoes. 
50 Ver Figura 10, página 31. 
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Figuras 21, 22, 23 e 24 - Oinochoes51,  Período Geométrico52,  séculos IX-VIII a.C.;  Tebas, 2ª metade 

do séc.VIII a.C., Paris, Museu do Louvre; Skyphos53, Período Geométrico, c. 750 – 720 a.C., Terracota 

com ornamentação a preto, de silhuetas enquadradas em molduras; Período Arcaico, finais do séc. VII 

- 480 a.C., Archaeological Museum, Marathon, Grécia. 

                        

 

 

 

 

 

Figuras 25 e 26 – Taças: Afrodite sobre um Cisne, c. 470 a.C., Pintor Pistoxénos, Londres, British 

Museum; Zeus e Águia, 575-550 a.C., Pintor Naukratis, Musée du Louvre, Paris54. 

 

             

 

 

 

 

 

Figuras 27,  28 e 29  – Cerâmica cipriota: Taça com pé; jarro com ave e planta; jarro com ave a pescar 

um peixe. 

                                                           
51 Variedade de jarro de vinho com asa levantada e boca trilobada (Mafre, 1996, 75). 
52  Período caraterizado por uma ornamentação à base de motivos geométricos: meandros, ziguezagues, 
triângulos, círculos e meio círculos, dispostos à roda do corpo dos vasos em frisos sobrepostos e paralelos. 
(Boardmen, 1988, 23). 
53  Taça para beber vinho, profunda, com duas asas geralmente na horizontal, pé baixo e borda perfilada, 
(Marrucchi, 2006, 377). 
54 (Bugler, 2012, 50). 



38 
 

1.6. As aves nas paredes dos Túmulos Etruscos 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Sepulcro dos Patos, 1ª 

metade do séc. VII a.C, Cidade de 

Veios55. 

 O sepulcro dos Patos na cidade de Veios56 (Giuntoli, 2006, pág. 213), apresenta numa das 

paredes uma fila de patos estilizados, que caminham para a esquerda pintados 

alternadamente em silhueta e em linha de contorno reduzidos à graciosidade da linha curva, 

tão semelhante à pequena ave de Lascaux (Fig. 7), perto da iconografia modular decorativa 

da cerâmica Cipriota mas tão distantes do caráter naturalista dos gansos de Meidum (págs. 

32 e 33) e das aves de Nebamun (pág. 33), onde a ocupação do espaço e o movimento criado 

com o seu voo se repetem numa sepultura de Tarquínia 57. Aqui, Homens e aves envolvem-

se numa cena narrativa com a dimensão das aves a sobrepor-se à dimensão humana 

tornando a cena irreal. A linha de contorno bem visível nas aves brancas une-as ao grafismo 

do Alcidae da gruta de Cosquer (Fig. 6) afastando a narrativa do naturalismo adquirido cerca 

de sete séculos atrás.   

 

 

 

Figura 31 – Fresco em 

parede de sepultura de 

Traquínia, c. 520-510, 

província de Lázio, 

reminiscência das cenas de 

caça nas margens do rio 

Nilo, pintadas nas paredes 

tumulares do Egipto58.  

                                                           
55 (Giuntoli, 2006, 213). 
56 Cidade-estado da Etrúria. 
57 Centro funerário etrusco a partir do terceiro quartel do século VI até ao século II a. C.. 
58 (Bugler, 2012, 54). 
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Figura 32 e 33 - Perseu dançando e pormenor 

com ave, 530-520 a. C., sepultura dos Augúrios, 

Tarquínia, Necrópole dos Monterozzi59. 

 A sepultura dos Augúrios60 (530-520 a. C.) está repleta de cenas de dança, competição e 

jogos que se desdobram entre plantas e aves em voo cuja representação se afirma num 

desenho simplificado de silhueta. Na sepultura de Triclínio, (480-470 a. C.), figuras masculinas 

e femininas movimentam-se entre delicadas árvores em cujos ramos aves parecem desejar 

poisar. No Túmulo de François di Vuci, Amth, (possível filho de Vel Saties, titular do Túmulo), 

segura uma ave na mão, que pela cor negra, cabeça pequena e cauda bifurcada se 

assemelha a uma andorinha, símbolo do eterno retorno e anúncio da ressurreição (Chevalier 

et al, 1982, pág. 65). 

        

       

 

 

 Figuras 34 e 35  - Túmulo de François di 

Vulci61, séc. IV a.C, Roma, Museu Torlonia de 

Vila Albani, (detalhe); Sepultura Triclínio62, 480-

470 a.C., Tarquínia, (detalhe).  

   

                                                           
59 (Giuntoli, 2006, 271). 
60 O nome “Áugure” designa um sacerdote cuja missão era interpretar a vontade dos deuses através da observação 
do voo e do canto das aves (Graham-Dixon, 2009, 59).   
61 (Giuntoli, 2006, 314). 
62 (Giuntoli, 2006, 304). 
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1.7. As aves nos jardins das Villas de Roma e Pompeia 

 

Figura 36 - Aves no Jardim da Villa de Lívia, 20-10 a.C., Roma, Museu Nazionale Di Pallazzo Massimo, 

(panorâmica de uma parede). 

 Ao contrário dos egípcios e etruscos, que desenhavam e pintavam para os seus mortos, as 

aves nas Vilas de Pompeia e Roma eram “copiadas” da natureza para deleite dos vivos 

voando em desenhadas cenas de jardim, continuação da natureza que em vastas 

composições harmoniosas se estende sobre paredes de salas reservadas ao ambiente 

familiar. Autênticos catálogos de espécies de aves tão familiares dos jardins das villas da 

região, tais pinturas revelam o desejo de posse da natureza que se admira no exterior. No 

entanto, este desejo não aprisiona as aves: elas voam em liberdade, sobre uma vegetação 

generosa e espontânea, onde a exuberância apela à observação e descoberta de planos que 

se sobrepõem, diluindo as tonalidades das plantas e insinuando a perspetiva atmosférica que 

Jan van Eyck e Leonardo da Vinci irão “revelar” no Renascimento. Nas Villas de Lívia63, Villa 

ad Gallinas albas, em Prima Porta64 e Bracelete de Ouro em Pompeia, esse jardim desenhado 

e pintado, unido à realidade na descrição gráfica e cromática da flora e avifauna e à ilusão 

tridimensional, remete para os requintados jardins que embelezavam domus e villae da antiga 

Roma, concebendo um jardim maior, com um céu eternamente azul, flores permanentemente 

                                                           
63  Lívia Drusila, chamada Júlia Augusta, foi a primeira imperatriz-consorte romana, casada com o primeiro 
Imperador do Império Romano, Octávio César Augusto, 14 d.C.. 
64 Subúrbio de Roma. O nome deriva de um arco do aqueduto que levava a água à Villa de Lívia. 
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abertas e a constante presença de aves 65 , com caráter de “trompe-l’oeil” cujos traços 

minuciosos revelam um intenso desejo de aceder a uma realidade idealizada, onde o sonho 

aproxima a Arte do espírito (Lessing et al, 2001, pág. 127). 

                              

Figuras 37, 38, 39, 40 e 41 – Detalhes do Jardim da Villa de Lívia: pombo das rochas (Columba 

livia)66, pardal  (Passer domesticus )67; gaio (Garrulus glandarius)68; pardal italiano em situação de 

voo e melro (Turdus merula)69. 

 

               

Figuras 42, 43, 44 e 45 – Detalhes da Villa da Bracelete de Ouro: pomba das rochas (Columba livia); 

andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica)70; pardal italiano (Passer domesticus); e papa-figos 

(Oriolus oriolus)71.       

                   

Figuras 46 e 47- Detalhes da Villa da Bracelete de Ouro: Pega (Pica pica)  e pombo-doméstico 

(Columba livia). 

                                                           
65 As aves tinham associações simbólicas: A pomba, atributo de Vénus, deusa do amor e fertilidade, simboliza a 
paz e o amor; o pica-pica está ligado à inteligência e à razão, o pardal é o sinal de boa ou má sorte e a andorinha 
é a renovação, início da Primavera. 
66 (Svensson et al, 2012, 214) 
67 (Svensson et al, 2012, 260) 
68 Svensson et al, 2012, 362) 
69 Svensson et al, 2012, 296) 
70 (Svensson et al, 2012, 260) 
71 (Svensson et al, 2012 370) 
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1.8. As aves nas paredes do Cristianismo 

 

 

Figura 48 - Símbolo da nova ideologia, a pomba foi 

escolhida pelo cristianismo para identificação dos fiéis. 

 

 A iconografia cristã iniciou o seu percurso na decoração das catacumbas de Roma tendo 

como principal objetivo a identificação do cristão como individuo, pois segundo as palavras de 

Tertuliano72 “um cristão podia viver entre pagãos mas seria inadmissível viver com eles na 

morte”, (Schug-Wille, 1980, pág. 14). Às representações simbólicas de cenas do Antigo 

Testamento, que se espalham por paredes e tetos, junta-se, numa ornamentação de folhagem 

e grinaldas e na companhia de outras aves (periquito e perdiz), a pomba. Referida na Bíblia 

desde o Genesis à Anunciação é a presença visível de Deus perante os Homens, tornando-

se imortal e eterna, “inseparável da atitude e ação sagrada, mística e religiosa”73. Símbolo 

incontornável do Cristianismo, que com o ramo de oliveira no bico lembra o fim do Dilúvio, - a 

celebração da paz entre Deus e o Homem, - continua a ser símbolo universal da Paz no 

desenho de Picasso, criado no século XX.  

 

 

 

 

Figura 49 - Aves e fruta, séc. II ou III d. C., fresco, 

catacumba de São Sebastião, Roma74. 

 

1.9. As aves nos Livros da Idade Média 

 A Idade Média acredita que cada animal tem uma significação moral ou mística (Eco, 2005, 

pág. 121). Assim, ainda que timidamente, o desenho de aves “liberta-se” do suporte imóvel 

das paredes iniciando “voos” em páginas de bestiários, códices e saltérios; reveladas e 

                                                           
72 Cartago, c. 155- id., c. 222, um dos primeiros escritores cristãos de língua latina (Comte, 2000, p. 563) 
73 Ernesto Grassi- Arte e Mito, 111 
74 (Bugler, 2012, 54) 
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copiadas pelo desenho medieval como elemento decorativo de letras capitulares, 

ornamentação de margens de saltérios e ilustração de textos em páginas escritas por monges 

nos conventos e abadias medievais, valendo por si mesmas em textos científicos ou 

carregando o “fardo” simbólico e mitológico que não deixa esquecer a pequena ave de 

Lascaux, as aves continuaram tanto na Natureza como no contexto artístico da Idade Média 

“coladas” ao Homem. 

 

Figura 50 - Ilustração de Chapim-Real, Parus Major, Códice 

Aniciae Julianae, texto científico de Dioscórides75. O desenho 

de perfil da ave procura ser fiel à natureza na forma e cor, 

identificando-se com relativa facilidade a espécie 

representada. 

 

                                                                                                                                                                                               

Figuras 51, 52 e 53 - Página de bestiário medieval (MS 379 f. 24 r.), 1300-1335, pergaminho, Ftzwilliam 

Museum, Cambridge76  ; Pisco de peito ruivo, detalhe do Missal de Sherborne 77 , c. 1400-14007, 

pergaminho, British Library, Londres78; Letra Capitular do Apocalipse de São Severo, miniatura monge 

francês, séc. XI, Biblioteca Nacional de Paris 79. 

                                                           
75 Pedânio Dioscórides (40 d. C.- 90 d. C.), autor greco-romano, considerado o fundador da farmacognosia através 
da sua obra De re Medica (Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura, 6, 1446). 
76 (Bugler, 2012, 10). 
77 O Missal de Sherborne apresenta nas suas 694 páginas cerca de 48 aves identificadas pelo respectivo nome 
comum utilizado durante a Idade Média e o nome correspondente em latim. 
78 (Bugler, 2010, 61). 
79 (Prette et al, História Ilustrada da Arte, 89). 
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Aristóteles (384-322 a.C.) foi um dos primeiros a escrever sobre aves dedicando-lhes na 

Historia Animalium quatro volumes onde identificou e descreveu 140 espécies. A partir deste 

trabalho Plínio, o Velho (23-79 d.C.) elaborou a Historia Naturalis, base dos códices e 

bestiários medievais. O desenho do Chapim-real (códice de Dioscórides), revela observação 

do natural e conhecimento científico da espécie, aspetos não visíveis nos bestiários cujas 

aves desenhadas não correspondem à realidade. Nos bestiários o desenho fiel anatómica e 

cromaticamente não existe, dominando o exagero de acentuar formas e a intenção decorativa, 

possivelmente porque os iluminadores não conheciam a espécie ou porque o primordial 

objetivo mais do que registar uma observação científica era ilustrar um conto moral, para que 

os leigos o pudessem entender- a coruja frequentadora de sepulturas e grutas escuras, voava 

à noite e nas raras ocasiões em que se aventurava no exterior durante o dia era atacada por 

grupos de aves. Cerca de quatro séculos separam as corujas do bestiário do abade beneditino 

Rabanus Maurus das aves do bestiário de Aberdeen, mas as semelhanças entre o olhar 

humanizado da coruja, a colocação e atitude das aves e a diferenciação cromática da pega a 

preto e branco, são provas de que o desenho medieval foi um desenho de cópia do próprio 

desenho.                                                                                                                                                                                                

        

Figuras 54, 55 e 56 - Bestiário de Rabanus Maurus80; Bestiário de Aberdeen; Bestiário De Aberdeen. 

 

                  

Figura 57 - Caladrius, ave sem referências anatómicas a uma 

espécie, variando a sua forma de desenho para desenho. No entanto, 

são todas completamente brancas, sugerindo inspiração a partir do 

cisne ou pomba81. 

                                                           
80   Rabanus Maurus (c. 780 — 856) abade nos mosteiros beneditinos de Fulda e Mogúncia durante o período da 
renascença carolíngia do século IX. 
81 A sua origem está na mitologia romana. Se desviasse o olhar perante um enfermo era certo que este morreria, 
mas se o olhasse de frente haveria recuperação, pois a ave atraía a doença para si, voando depois até ao sol, 
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  O Livro das Aves82 apresenta um desenho de aves com linha de contorno rígida e fria de 

paleta limitada, analogia com as aves de pedra dos capitéis das igrejas e claustros românicos 

e com a austeridade dos monges franciscanos e beneditinos, excluindo a naturalidade dos 

movimentos e da cor das aves das villas de Roma e Pompeia ou das aves egípcias. Na 

continuação da estética medieval estas ilustrações de aves exibem uma linha de contorno 

estilizada, sem realismo topográfico e cromático, mas são no entanto identificáveis, sugerindo 

por parte de quem as desenhou conhecimento geral da anatomia de cada espécie. A 

comprovar está a representação da avestruz que não sendo uma ave comum da avifauna dos 

mosteiros, se identifica pelo pescoço comprido e corpo avolumado.   

            

Figuras 58, 59 e 60 - Três páginas de Livro das Aves, 1176-1200, com Gavião, Avestruz e Pombo. 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Aves de um Livro de Padrões, séc. XIV-XV. Pepys 

Library, Magdalene College, Cambridge. 

                                                           
onde a maleita era queimada. A mentalidade medieval encontrou semelhanças entre a Caladrius e Cristo, que 
tomou para si os pecados da humanidade, salvando-a com a Crucificação e ressurreição (Bugler, 2012, 91).  
82 Também conhecido como “Aviário de Hugues de Fouilloy”, é um tratado moral com textos descritivos das 
características e costumes das aves onde a interpretação simbólica e alegórica foi usada como fonte de 
ensinamentos. O seu autor, Hugo de Folieto, afirma, no prólogo de “De bestiis et aliis rebus” «tenho de escrever 
para um iletrado (…) o que a Escritura indica aos sabedores indicará a pintura aos simples» (Pereira, 2014, pags. 
92, 93). É uma variante do bestiário medieval onde cada ave é portadora de conteúdo moral e místico, 
representando certas virtudes ou pecados, que têm como objetivo inspirar ou avisar. 
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 Sentindo a necessidade de uma representação mais naturalista, artistas e oficinas criam os  

“Livros de padrões”83, conjunto de imagens  colecionadas para uso em margens decorativas 

de saltérios ou letras capitulares, muito usados durante o Gótico Internacional.  

 Contendo páginas com desenhos de diferentes aves, umas mais exóticas do que outras, os 

“livros de padrões” levantam a dúvida de quantas seriam desenhadas a partir de uma 

observação de campo e quantas seriam desenho de cópia de outro livro de modelos 

(Gombrich, 1999, pág. 98). Longe do simbolismo moralizante dos bestiários, da linha de 

contorno e da paleta monocroma do “Livro das Aves”, os Saltérios apresentam nas suas 

páginas imagens emolduradas por ramos, folhas e flores, visão do Paraíso, onde aves 

minuciosamente representadas facilmente são identificadas pelo cromatismo da plumagem, 

manifestando uma cuidada observação do natural, atitude fácil de tomar pois as aves 

representadas (chapins, pintassilgos, gaios, poupas, patos) pertencem na sua maioria à 

ordem dos passeriformes, aves que ainda hoje habitam e se alimentam nos claustros dos 

mosteiros e abadias.  

 

Figura 62 - Cristo acusado, Livro de orações de Staffordshire, séc. XVI, pergaminho, Aruundel Castle, 

West Sussex84. 

Tendo como principal objetivo a ornamentação, as margens e rodapés dos saltérios davam a 

conhecer através do desenho uma parte da avifauna da região. Os artistas por seu lado, 

copiavam-se frequentemente uns aos outros pelo que as mesmas aves eram desenhadas e 

                                                           
83   O exemplar mais antigo é de 1200, com o título “Livro de Modelos de Reun” em cujas páginas o desenho revela 
formas de bestas reais e animais fabulosos. ( Gombrich, 1999, 98). 
84 (Bugler, 2012, 12) 
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pintadas nas mesmas poses em diferentes livros. O pintassilgo, por exemplo, foi uma dessas 

aves. 

O códice Manessiano, do séc. XIV, com as suas miniaturas dos romances de cavalaria, é 

testemunho medieval de que as aves estão em perfeita e permanente harmonia com o 

Homem, mantendo o compromisso feito quando o acompanharam na construção das urbes. 

                                                                                                                

 

 

 

 

Figuras 6385 e 6486 - Miniaturas do manuscrito 

das cantigas de Manesse, séc. XIV, Biblioteca 

da Universidade de Heidelberga. 

 

1.10. As aves no Álbum de Esboços de Villard de Honnecourt  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 65, 66 e 67- Páginas do álbum de esboços de Villard de Honnecourt (livre de portraiture): Folha 

51: estudo naturalista e personagens; Folha 3687: traços geométricos “mnémotechniques"; Folha 07: 

urso, cisne e Jerusalém. 

                                                           
85 (Michaelsen et al, 1980, 370). 
86 (Eco, 2002, 159). 
87 (Eco, 2002, 86). 
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 Durante a Idade Média a prática de realizar esboços e estudos é rara. O desenho que não 

tivesse em vista um aproveitamento a longo prazo era feito em tabuinhas de cera ou pó de 

osso, reutilizados quase que infinitamente (Toma et al, 2000, pág. 416) eliminando ideias e 

observações. O álbum ou livre de portraiture de Villard de Honnecourt, séc. XIII (antepassado 

dos atuais sketchbooks, ou diários gráficos) é formado por folhas de pergaminho muito 

transparente (22x14cm) com desenhos de linha a ponta de grafite reforçadas com tinta e pena. 

Perante a natureza que o envolvia o artista dedicou-se à observação do mundo animal, 

designadamente a algumas espécies da avifauna, que desenhou apenas com linha de 

contorno, sem padrão pormenorizado de penas. Considerando a legenda da folha 51 (estudo 

naturalista) as duas aves (papagaios) foram possivelmente desenhadas com base no natural, 

ao contrário do cisne da folha 7, que apresenta uma forma excessivamente longa e curva. A 

folha 36 revela a estética da proporção onde cada figura é determinada por coordenadas 

geométricas. A geometria funciona assim como uma “receita” de construção, uma maneira de 

encontrar relações entre as diferentes partes, permitindo uma forma mais dinâmica e 

proporcionalmente mais correta.            

  

1.11. As aves como cópia da Natureza 

 Giovannino de Grassi, no séc. XIV, criou um caderno de desenhos88 - Taccuino dei disegni 

onde aves com características naturalistas antecipam o gosto pela observação da natureza 

do Renascimento. Estudos e desenhos a partir da observação direta do real, tinham como 

principal objetivo proporcionar diversidade icnográfica e o rápido acesso ao modelo, não 

sendo considerados como desenhos de grande qualidade nem tão pouco obras de arte, no 

entanto acabaram por ser copiados ao longo do tempo - o falcão e o pintassilgo no detalhe de 

“O Culto dos Anjos” (1459-1461), (Fig. 79) levam a crer que Benozzo Gozzoli um séc. depois 

se serviu do “Taccuino dei disegni” de Grassi (1380-1390), pelas semelhanças encontradas 

entre ambos os trabalhos. No mesmo detalhe, num pequeno espaço envolvido por plantas 

representadas com realismo, sete aves representadas de acordo com a natureza que as criou, 

diferenciam-se pela pigmentação das penas, importante evidência para a sua correta 

identificação: tentilhão, pintassilgo, pato, faisão e o falcão.  

                                                           
88 Difundidos na Itália setentrional e em particular na Lombardia são reportórios de temas iconográficos e exemplos 
estilísticos. Nas folhas que os compunham estava codificada uma ampla série de imagens que geralmente não 
provinham da realidade, mas de exemplares esculpidos ou pintados, servindo de reportório de modelos aos artistas 
da mesma oficina. A função destas recolhas era em primeiro lugar didática (Marrucchi et al, 2006, 19). 
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No decorrer do séc. XV aumenta a prática do desenho. Relacionado até então com o trabalho 

primordial da pintura, escultura e arquitetura, começa a adquirir o seu valor artístico e maior 

autonomia em cadernos e folhas soltas, tornando-se por excelência um meio de estudo da 

Natureza. Segundo Umberto Eco, no séc. XV o conhecimento do mundo visível torna-se o 

meio para o conhecimento de uma realidade ordenada segundo regras coerentes, sendo 

assim o artista criador de novidade e imitador da Natureza, sem que isso seja contraditório 

(2005, 178). 

             

Figuras 68 e 69 - Folhas do Taccuino dei Disegni de Grassi: falcão, pintassilgo,  periquito e poupa, 

Biblioteca Cívica De Bergano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70- Benozzo Gozzoli, O culto dos Anjos, 1459-1461, Palazzo Medici- Ricardi, Florença89 , 

(pormenor), 

                                                           
89   (Opitz, 1998, 47). 



50 
 

 O interesse pela natureza e pelas aves renova-se. Um novo espaço acolhe-as – as grandes 

narrativas simbólicas que se desenvolvem em paisagens sem limites. Ligadas a modelos 

preexistentes em cadernos, as representações parecem no entanto ser o resultado de uma 

observação direta e cuidada da natureza. Cerca de um século separa as aves de Giotto das 

aves de Gozzoli, que em ambos os casos se colocam estrategicamente de perfil para que a 

sua identificação seja fácil ao observador, opção também tomada pelos ilustradores dos 

“Guias de Aves” que no séc. XX começam a acompanhar os amantes da Natureza durante as 

saídas de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7190 e 7291 – Giotto, Pregação às aves, c. 1300, fresco, 270x220cm, Basílica superior de São 

Francisco, Assisi; Gozzoli, Pregação às aves e bênção à cidade de Montefalco, 1452, fresco, 

270x220cm: São Francisco fala de Deus a diferentes espécies de aves: poupa, tordo, pintassilgo, cisne, 

pomba, corvo, pega, melro, tentilhão e pardal. 

 

 Embora algum do desenho de aves durante a Idade Média tenha sido sustentado na 

observação do seu habitat, é a partir do Renascimento que as aves se libertam praticamente 

do fardo simbólico que carregaram ao longo de centenas de anos, procurando quem as 

desenha, compreender cientificamente a sua forma e movimentos para utilizar esses 

conhecimentos na sua representação. A ave é observada como ser natural que é, o critério 

de interesse e observação é científico e naturalista e a sua representação adquire autonomia 

em folhas, tornando-se a imagem da ave pela ave no desenho feito pelo Homem que descobre 

o Mundo, a beleza da Natureza e se descobre a si próprio. 

                                                           
90 (Haegen, 1998, 31). 
91(Opitz, 1998, 32). 
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Figura 73 - Paollo Uccello, estudo em duas páginas de cabeças de falcões. 

 

 Enquanto Benozzo Gozzoli, Paollo Uccello e António Pisanello as observam e desenham 

como seres que são, Leonardo da Vinci dedica-se ao estudo do seu voo procurando realizar 

um dos seus sonhos: voar. Mas, não se limitando a observar aves para resolver questões de 

engenharia aérea, desenhou um enorme cisne (fazendo justiça ao Deus que representa e 

lembrando Villard de Honnecourt, pag. 47, Fig. 67) a abraçar Leda, imagem ilustrativa da 

mitologia grega.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7492 e 7593 - Leonardo da Vinci, Folha do Estudo do Codex do Voo, manuscrito, c. 1487; 

Leonardo da Vinci, Desenho de Leda e o Cisne. 

                                                           
92 (Landrus, 2006, 48) 
93 (Zöllner, 2007, 115) 



52 
 

               

Figuras 76 e 77- Hieronymus Bosch, O Jardim das Delícias, c. 1500, 220x389cm, painel central, Museu 

Nacional do Prado, Madrid94. 

 Já O Jardim das Delícias está repleto de referências ornitológicas, mas é no painel central 

que, pela sua escala improvável, se conseguem identificar duas corujas, um pintassilgo, um 

pisco de peito ruivo, um pica-pau verde, um guarda-rios, uma poupa, patos reais,  um 

colhereiro e um ibis. Muitas outras aves habitam o espaço da criação de Adão e Eva, o espaço 

do prazer efémero do mundo e o espaço da tortura que espera a humanidade, afirmando 

assim a sua constante conivência com o Homem. 

 

1.12. Nos primórdios do Desenho Científico                          

A partir do séc. XV minuciosos desenhos e aguarelas indiciam esírito de pesquisa e 

sensibilidade de observação. O Codex Vallardi  é uma coleção de desenhos de Pisanello, 

atualmente no Museu do Louvre,  que, não se limitando à habitual pose estática de perfil, 

registam movimentos naturais da mesma espécie, cheios de vivacidade, sugerindo um 

desenho que só pode ter sido realizado a partir da observação no habitat natural, ao contrário 

do que acontecia com os livros de modelos utilizados pelos iluminadores medievais. Embora 

muitas vezes tenha utilizado modelos comuns para representar as aves, deu-lhes uma nova 

importância com a observação direta a partir da vida; o meticuloso registo da natureza mostra 

o seu prazer pela observação e estudo do mundo natural. Como artista residente da corte 

teve a oportunidade de observar as aves mantidas para as caçadas. Os seus estudos são 

delicados e bem observados sendo alguns feitos a partir de especimes mortos, mas ao 

                                                           
94 (Belting, 2012, 2, 52) 
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desenhar a mesma ave  de diferentes angulos aproxima-se do desenhador cientifico do séc. 

XX. 

 

 

 

 

 

Figuras 78 95  – Pissanelo, Cinco gaios, aguarela sobre papel, Codex 

Vallardi, c. 1395-1455, Museu do Louvre, Paris. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 96  – John White, Greater Flamingo, c. 1585, aguarela, 

9.6x19.7cm, British Library, Londres. 

 

 Um século depois de Pisanello e dois séculos antes de ”Aves da América” de James 

Audubon, John White deslocou-se várias vezes durante o reinado de Elizabeth I à América do 

Norte, onde no seu “jornal de viagem” o desenho de aguarela revelou espécies que até então 

eram pouco conhecidas na Europa. Poder-se-á afirmar, a partir destas considerações, que 

este artista iniciou o hábito de desenhar a natureza ao vivo, in situ, prática muito comum nos 

actuais ilustradores científicos97. O seu Greater Flamingo, com longas patas, pescoço e bico 

curvos e plumagem com gradações de cor-de-rosa foi uma dessas aguarelas, que pelas suas 

características gráficas e apropriação do espaço que lhe serve de suporte se aproxima da 

tradição da ilustração ornitológica que descobriu forte expressão no séc. XIX. 

                                                           
95(Bugler, 2012, 145). 
96(Bugler, 2012, 146). 
97 Um bom exemplo em Portugal é o Grupo Risco. 
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Figuras 80, 81 e 82   - Chouette-Effraie (Syrniun aluco), 150898;   Asa de Corracias garrulus; Pormenor99 

, 1512, aguarela e guache s/ pergaminho, 19.7x20cm, Albertina, Viena.                                                                                                                              

Na transição dos cinco gaios de Pissanelo para o flamingo de John White, Albrech Dürer situa-

se como precursor de estudos autónomos da Natureza que, tal como Leonardo da Vinci, a 

toma como permanente fonte de inspiração (Fidalgo, 2014, pág. 28). Os seus desenhos 

oscilam entre a liberdade da linha e da mancha, assim como da necessidade do rigor da forma 

e do modo como os elementos se organizam, dualidade que se manifesta em desenhos onde 

linha e cor umas vezes são essenciais, fiéis à natureza, outras apenas permitindo a 

compreensão de um esboço. Observador paciente e objetivo, revelou meticulosamente no 

desenho a aguarela da asa de Corracias garrulus, (abelharuco) a leveza e o cromatismo de 

cada pena, que sentimos o desejo de a tocar. O desenho é feito de um traço extremamente 

fino que permite compreender e traduzir em imagem o seu interesse científico que se revela 

na precisão e técnica, delineando minuciosamente a asa do Corracias garrulus azul 

(abelharuco), onde as diferentes rémiges são representadas corretamente, ilustrando o seu 

pensamento de que, a arte está na natureza e que pela prática do desenho o artista pode 

extrair-lhe o segredo das suas leis, (Piel, 1994, pág. 3).  

Atribuindo ao desenho o rigor da informação de cada pena, revelação de um conhecimento 

científico a partir da observação do real e a oportunidade de selecionar, identificando a 

espécie por uma das suas características mais representativas, a cor, Dürer cumpre com a 

asa de Corracias garrulus um dos objetivos do desenho científico100. 

 

 

                                                           
98(Piel, 1994, 69, 70). 
99 (Piel, 1994, 71, 73). 
100 Salgado, Pedro, Desenho Cientifico e Desenho de Campo. O Projeto do Grupo Risco, Ciclo de conferências 
“Desenhar, saber Desenhar”, FBAUL, 2011, 161. 
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Figura 83- Haradrius alexandrinus, Alcedo ispida, e 

Charadrius himantopus, 22x31cm. 

 

Assim o fez também, um pouco mais tarde, Jacopo Ligozzi, (1547–1627), nos jardins da 

família Médici, onde teve a oportunidade de observar e desenhar nas suas poses naturais 

diferentes espécies de aves exóticas. A duzentos anos da emergência de Audubon, Ligozzi, 

reproduziu com detalhe e meticulosamente aves, notando-se analogias entre um e outro.  

 

1.13. As aves no Lumen Picturae 

 

 

 

Figuras 84 e 85 - Duas páginas de “lumen 

picturae”, em que o padrão das penas e a forma 

do bico permitem identificar algumas espécies, o 

que revela uma observação cuidada, 

possivelmente a partir de aves sem vida. 

 

Dividido em seis capítulos, sendo um dedicado a aves, o Lumen Picturae de Frederick de 

Wit101, segue a tradição dos manuais de desenho que construíram as bases da formação e 

da estética da arte ocidental entre o séc. XVII e a revolução impressionista, sendo ainda hoje 

o alicerce da formação artística institucional. Desde o Canon de Policleto102, passando pelo 

tratado de Vitrúvio103 e manuscritos de Leonardo da Vinci104, o principal objetivo deste género 

                                                           
101 Gravador e editor holandês. 
102 Tratado sobre as proporções do corpo humano, sendo a unidade a cabeça, escrito por Policleto, escultor grego,  
(séc. V a.C.). 
103 Tratado de Arquitetura, escrito no séc. I a.C.. É a palavra primeira da arquitetura (Maciel, 2009, nota de 
apresentação, P. V. Gomes). 
104  Cadernos, com diversos conteúdos, alguns repletos de desenhos: anatomia, hidráulica, paleontologia, 
astronomia 



56 
 

de manuais, compostos apenas por textos ou imagens, ou os dois em simultâneo, para definir 

regras e encontrar o equilíbrio da forma105. Cerca de duas dezenas de páginas apresentam 

um desenho de linha a preto e branco de diferentes famílias e espécies de aves, onde se 

denotam pequenos erros anatómicos ao nível das patas e nalguns casos na organização das 

penas das asas e cauda.  

 

1.14. As outras aves 

   Ao londo do séc. XVII o desenho impõe-se assumindo a importância de ser o momento 

primeiro da capacidade de investigar e dar a conhecer aves originárias de outros continentes 

que chegam à Europa pelas mãos de comerciantes e exploradores, dominando a atenção e 

curiosidade de artistas e público. Sem a narrativa simbólica e religiosa que as suas 

semelhantes europeias suportavam há séculos, a ave passou a ter dupla utilidade 

iconográfica: ou valia por si só como ser vivo nas suas atitudes naturais - “Paisagem com 

aves”, de Roelant Savery, ou era envolvida em narrativas bíblicas, como “Entrada na Arca de 

Noé” de Jan Brueghel, o Jovem.  

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 86 - Paisagem 

Com Aves, Roelant 

Savery, 1628 (Pode-se 

observar do lado direito o 

desaparecido Dodo). 

 

                                                           
105  Lumen Picturae, Drawing art manual, Frederick de Wit, 2010. 
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Figura 87 - Entrada na Arca de Noé, c. 1630, Jan Brueghel, o Jovem (Antuérpia, 1601-1678), óleo 

sobre cobre, 56x88cm, Depósito no Museu Municipal de Jávita (Valência)106. 

Diversos pares de aves estão representados em ambas as pinturas (Figs. 86 e 87), espécies 

nativas da Europa como os pombos e cisnes estão em perfeita harmonia com as novas aves 

exóticas importadas de longínquas terras. Muitas destas aves eram desenhadas a partir da 

observação nos jardins, propriedade de nobres Europeus como os Condes de Louvin107, não 

sendo assim, necessário atravessar oceanos para observar e desenhar aves até então 

desconhecidas porque a tradição paisagística nórdica acolheu nos jardins da corte coleções 

que possuíam exemplares vivos. Também Roelandt Savery (1576 – 1639), desenhou o 

Dodó 108  assim como muitas outras aves exóticas observando-as na coleção privada do 

Príncipe Maurício de Nassau.  

 

 

 

Figura 88 - Esboço de três Dodós, c. 1626, Museu 

Crocker.109 

 

                                                           
106(Kubissa, 2013, 55). 
107 (Bugler, 2012, 80). 
108 Grandes pombos não voadores da Republica da Maurícia que se extinguiram no séc. XVII (Burger, 2008, 
253). 
109   (Bugler, 2012, 149). 
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Baseado nos referidos estudos do Dodó, Hans Savery, sobrinho (1589-1654), realizou uma 

pintura que mais tarde serviria de inspiração a Lewis Carrol, para Alice no País das Maravilhas 

(1865). 

    

Figuras 89 e 90 – Dodo, Hans (Jan) Savery, 1651, óleo sobre tela, Oxford University of Natural History; 

Alice no País das Maravilhas, John Tenniel, 1865110. 

 

 

1.15. O gosto por observar e desenhar aves na Natureza 

 Nos séc. XVII e XVIII as aves providenciam a sua própria narrativa. O chilreio e a vocalização 

permite-lhes organizar as suas próprias sociedades e relações. Diferentes famílias e espécies 

reúnem-se à volta de um tronco podendo todas ser identificadas, vivendo em perfeita 

harmonia. Estas narrativas tiveram como origem a ideia fantasiosa dos artistas, de as reunir 

em concertos ou parlamentos, aparentando-as aos humanos, observação atenta de aves 

interagindo umas com as outras, criando ligações entre si, como acontece na natureza. As. 

várias ordens, famílias e espécies, umas mais fiéis à sua anatomia e dimensão do que outras 

agrupam-se em volta de um tronco de árvore, ocupam o espaço aéreo, terrestre e aquático 

com atitudes que se repetem de ave para ave, lembrando ora troféus, ora peça de exposição 

no departamento de ornitologia de um qualquer Museu de História Natural da Europa. 

No início do séc. XIX, possivelmente depois do gosto por parte do artista e do público das 

narrativas ornitológicas, a ilustração de aves descobriu forte expressividade em impressões e 

livros com desenhos a aguarela de diferentes autores. Por outro lado, o aumento de interesse 

que se verificou pelo conhecimento e observação de aves deveu-se em grande parte ao 

                                                           
110 Carrol, Lewis, Alice no Pais das Maravilhas, 2010, 30. 
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trabalho desenvolvido por ornitologistas e ilustradores que durante os séc. XVII e XVIII editam 

as primeiras obras de História Natural, percorrendo países e continentes com o objetivo de 

divulgarem a avifauna de uma região. As ilustrações anteriores às grandes expedições 

naturalistas apresentavam um desenho de ave irreal e fantasiado, pois eram o resultado de 

uma observação a partir de espécimes sem vida111. Thomas Bewick, amante de grandes 

caminhadas, do desenho e gravura teve a oportunidade de observar no seu meio natural aves 

terrestres e aquáticas, no entanto raramente fazia os seus desenhos no local. O seu método 

consistia em sair, observar e depois voltar para casa e aí realizar os seus desenhos.  

 

 

 

 

Figura 91 - Thomas Bewick, (1753-1882), Maçarico galego 

(Numenius phaeopus), p. 64, História das Aves Britânicas, 

Volume II (Aves Aquáticas), gravura em madeira112. 

 

              

 

 

 

 

 

Figuras 92 e 93 – Um dos primeiros 

textos científicos de ornitologia da 

autoria de Francis Wilughby (1635- 

1672); ilustração de pica-pau. 

 

                                                           
111 A taxidermia, técnica milenar de conservar corpos sem vida, possibilitou o desenho de aves nativas e exóticas, 
contribuindo para a sua exaustiva representação durante o séc. XVII. No entanto, tanto a atitude como a colocação das penas 
dão uma impressão estática e artificial.                            
112 (Simon, 2011, 90, 91, 93). 
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Figuras 94 e 95 - Aves da Grã Bretanha, de John Gould, com ilustrações de Edward Lear, 1832, 

Houghton Library, Harvard University; Desenho de Elizabeth Coxen, Londres, 1866. 

 

         

 

 

                                                                                      

 

Figuras 96 e 97 – Greater Flamingo 

(Phoenicopterus ruber) e Whimbrel 

(Numenius phaeopus)113.  

          

No início de 1820,John James Audubon114, já possuía um extenso portfolio de aguarelas de 

aves, realizadas a partir de observações realizadas na América do Norte, dando origem a 

“Pássaros da América” onde o desenho de observação e análise cuidada se uniu à 

interpretação artística. Todo o enquadramento e atitude das aves no seu meio natural revelam 

que o seu principal objetivo não seria a identificação das aves pelo público. A procura das 

aves que pretendia desenhar levou-o a diferentes regiões dos Estados Unidos Da América, 

abandonando assim o hábito dos seus antecessores, que era o de realizar desenhos em salas 

de Museus de História Natural a partir da observação de exemplares “empalhados”. Apesar 

de alguns dos seus desenhos apresentarem comportamentos característicos adotados pelas 

aves no seu habitat natural, a sua biografia relata que nas saídas de campo juntava ao 

material de desenho uma espingarda de modo a poder levar as aves para casa onde as 

                                                           
113 (Reichholf-Riehm, 1994, 24 e 47). 
114 (1785 – 1851). Naturalista de origem francesa, fez o seu percurso de ilustração científica de aves nos Estados 
Unidos da América, sendo reconhecido cientificamente pelo seu trabalho Aves da América. 
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colocaria em atitude natural com a ajuda de arames, para realizar mais comodamente os seus 

desenhos. Mesmo assim andar na Natureza de papel e lápis na mão à descoberta de aves 

para desenhar era atitude totalmente nova para o ilustrador da vida animal, tornando-se 

prática frequente apenas durante o séc. XX, com os então denominados ilustradores 

científicos. Com um total de 435 imagens, as aves de Audubon, quer pelas suas dimensões 

quer pela atitude, não fariam ainda parte de um “Guia de Aves”. Trabalho semelhante fez-se 

em Portugal: o “catálogo” concebido por D. Carlos de Bragança no final do séc. XIX, Catálogo 

Ilustrado das Aves de Portugal possui 301 imagens de Enrico Casanova e comentários e 

anotações de D. Carlos a partir de observações suas e de outros naturalistas. 

             

Figuras 98, 99 e 100 - Maçarico galego (Limosa lapponica), Fango d’água (Rallus aquaticus); 

Maçarico gallego (Numenius phaeopus); Aves de Portugal, vol. III115.  

  

1.16. Os modernos “Guias de Aves” 

Roger Tory Peterson116 em 1934 ajudou a incentivar o interesse pela observação de aves com 

a publicação de Field Guide to Birds in the United States. Até aquela data os guias eram um 

trabalho de ornitologistas cujas descrições técnicas não estavam adequadas ao público 

comum. O guia de Peterson tornou-se claro para os observadores de aves, com desenhos do 

próprio onde setas indicavam as partes da ave a ter em atenção para a correta identificação 

da espécie. Indispensáveis para identificar animais e plantas, Os Guias são “pequenos” livros 

que acompanham os amantes da Natureza, nas saídas de campo. Com páginas repletas de 

desenhos de espécies de aves, facilitam o conhecer e o identificar. A identificação é 

apresentada por um desenho de rigor, o desenho científico e para facilitar a observação dos 

diferentes tipos de plumagem com respetivas cores a ave é representada de perfil. Os textos 

são reduzidos, fazem uma descrição da dimensão, morfologia, fenologia e comportamentos. 

                                                           
115( Bragança, 2006, 267, 224, 269). 
116(1908 – 1996), Naturalista americano, ornitologista, artista e professor. Um dos fundadores do espírito da 
Educação. 
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Alguns incluem mapas de distribuição e estatuto de residente ou migrador, nidificante, 

visitante regular ou ocasional. A publicação do “Guia de Aves “ estimulou o gosto e interesse 

pela observação e conhecimento. Ao longo do séc. XX várias publicações tem contribuído 

para o elevado número de observadores de aves na atualidade. 

 

 

 

 

 Figura 101 - Roger Tory Peterson, ilustração de 

um Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris). 

        

 

 

 

 

 

Figura 102 - Guia de Aves de Portugal e 

Europa117. 

 

 Em Portugal a atividade “desabrochou” nos finais do séc. XX com  Aves de Portugal e da 

Europa publicado pela Câmara Municipal do Porto com a primeira publicação em 1993, de 

titulo original The Hamlyn Guide to Birds of Britain and Europe, (1970) com textos de Bertel 

Bruun e ilustrações de Arthur Singer. O crescente interesse que se tem vindo a verificar junto 

de uma população curiosa e amante da natureza tem sido um fator determinante para 

publicações a nível regional: Guia das aves comuns na escola  , Guia das aves das dunas de 

S. Jacinto ,  Lisboa Aves  e Atlas das Aves Nidificantes do Campus da Universidade de Aveiro, 

são recentes testemunhos descobertos nas preteleiras de livrarias. 

                                                           
117 (Svensson et al, 2012, 304 e 305). 
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Uma das primeiras edições de livros de aves para a infância tem data de 1898: Bird-World, 

com ilustrações de Ernest Seton Thompson (1860-1946). 

 

 

 

 

 

 

Figuras 103 e 104  - Capa da primeira edição de Bird-World; Páginas com ilustração de ave e 

topografia. 

Não tendo a estrutura de um guia de aves o Bird-World com uma imagem por página dava a 

conhecer ao publico mais jovem as carateristicas essenciais para o conhecimento das aves, 

objetivo primeiro do “Guia de Aves”. 

 

 

Figuras 105, 106, 107 e 108 - Capa e página interior de um guia de aves para a infância de 2010118, 

Edição inglesa e capa e página interior de uma edição portuguesa de 1997119. 

 São várias e recentes as publicações em lingua inglesa de livros para a infância como forma 

de conhecer as aves, porque como afirma Munari (1981, pág. 231) nos livros está o saber, 

graças a eles podemos aumentar os conhecimentos dos fatos, compreender muitos aspetos 

                                                           
118 (Ganeri et al, 2010, 30). 
119 (Tradução e adaptação Teixeira et al, 1997, 11). 
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do que acontece e despertar novos interesses, o que ajuda a viver melhor. Um livro que 

promove o conhecimento das aves durante a infância é um regresso à Natureza e um 

incentivo à sua proteção. 

 

 

 

 

   Figura 109 -  Estudo de um guarda-rios, John Ruskin, c. 

1870120. 

      

 O mesmo espirito pode ser encontrado no trabalho de Ruskin, que sendo um defensor do 

regresso à Natureza, fazia estudos a partir dela para ilustrar as suas palestras. O guarda rios 

é um estudo meticuloso com tinta aplicada em pequenos toques de pincel na maneira dos 

tardios pontilhistas.  

 Assim, No séc. XIX John Ruskin estabeleceu um corte com as convenções artísticas e a arte 

académica da sua altura. Muitas revoluções na arte começaram assim, e Audubon mudou a 

maneira como os artistas olhavam para a natureza. Ainda que trabalhasse a partir de pássaros 

mortos, quebrou o molde das ilustrações ornitológicas e deu às suas aves uma intensidade 

apaixonante que é fascinante ainda hoje. O Homem vai continuar a observar, desenhar e 

pintar aves, porque elas fazem parte do seu dia a dia. Uma espécie de ave pode não variar 

muito na natureza, mas isso acontecerá na folha de papel ou na tela. Algumas serão de uma 

acutilância quase fotográfica, outras impressionistas ou abstratas. Algumas serão tão 

importantes como o  ambiente envolvente, outras habitam a solidão do suporte de registo,  

porque o desenho  contemporâneo representativo de aves é exaustivamente variado.  

Um longo “voo”, que teve o seu inicio na Gruta de Chauvet termina aqui, - prometendo persistir 

na arte actual -, num espaço urbano igual a tantos outros, e elas lá estão, as aves, alheias, 

ou não, mantendo-se fiéis a quem as observa, as copia ou recria em imagens apenas por uns 

momentos de registo em folha de caderno ou por séculos em paredes de Museus .  

                                                           
120 (Busby, 2003, 13). 
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 Figuras 110, 111 e 112 – Serrote, Luiz Zerbini, 2013, acrílico s/ tela, 395x294cm; dois detalhes da 
obra121. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

                                                           
121 Registo fotográfico da autora do trabalho, exposição na Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Capítulo 2: Desenhar aves 

2.1. O Início Repetido 

 

Figura 113 e 114 - Um dos primeiros desenhos da filha da autora; Rocha 56 do cachão do algarve122.  

 

   Diferentes suportes com registos provocados por semelhantes movimentos. Milhares de anos 

os separam no entanto ambos estão “ligados” pelos primeiros momentos da criação individual. 

Desde sempre possuímos esta capacidade de no vazio, no nada, fazer, criar.  

  No princípio é sempre assim, são linhas que no início parecem nada dizer e que depois dizem 

tudo quando a visão que olha e vê se alia à mão que torna tudo visível e possível de ser 

guardado. 

  Somos seres que guardamos para não esquecer, provavelmente para possuir, deixamos 

memórias, testemunhos. Panofsky refere mesmo que “o homem é na verdade o único animal 

que deixa registos atrás de si.” (1979, pág. 23). 

  Há milhares de anos, as primeiras linhas foram provavelmente traçadas ao acaso pelos dedos 

do Homem nas paredes de pedra das grutas que lhe serviam de abrigo. Linhas traçadas pelo 

deslizar dos dedos, talvez numa intenção de imitação das marcas do raspar dos cascos dos 

animais na terra ou talvez traçadas nessa mesma terra, seca ou húmida, onde o dedo seguiu 

as marcas dos cascos do animal perseguido (como a criança na terra persegue com o dedo 

o carreiro das formigas), e posteriormente repetida no interior da gruta como desejo de posse 

ou sucesso na caçada. 

Ao contrário dos bisontes, cavalos e tantos outros animais que inconscientemente deixam as 

“suas linhas” na terra, o Homem traça-as de maneira consciente, dando-lhes a dimensão e a 

orientação desejada. Se no princípio foi o acaso, depressa houve uma intenção, as linhas 

começaram a encontrar-se desenhando com fé as formas que permitiam a sobrevivência de 

quem as traçava. A primeira intenção do desenho, tenha ela sido lúdica, comunicativa, 

                                                           
122 (Pereira, 2014, 59). 
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simbólica ou mítica, nasce, da relação entre a fauna do Período Quaternário e o Homo 

Sapiens Sapiens. As imagens que conhecemos da Pré-História disso são prova. 

Descoberta intencional ou não, o desenho é uma atividade universal e intemporal repetida, 

exclusivamente humana na medida em que o Homem é o único ser vivo que tem 

voluntariamente a capacidade e a consciência de o fazer para si e para os outros por prazer, 

curiosidade, conhecimento, ou desejo de comunicação. 

 

2.2. Pede-se a uma criança: “Desenha uma ave” 

 

“Grande bicho, aquele Ladino, o pardal!... Quem é que o fazia largar o ninho?! Uma semana 

em luta com a família. Erguia o gargalo, olhava, olhava e – é o atiras dali a baixo!... Contudo 

um dia lá se resolveu. 

Arrepios, palpitações, tonturas, o rabinho tefe-tefe. 

Valera-lhe a santa da mãe, que Deus haja. 

- Abre as asas, rapaz, não tenhas medo! 

Tinha de ser. Fechou os olhos, largou os braços, e atirou o corpo num repelão… afinal não 

caía, nem o ar lhe faltava… No peito, uma frescura fina, gostosa… Não há dúvida; voar era 

realmente agradável! E que bonito o mundo, em baixo! Tudo a sorrir, claro e acolhedor…” 

                                                                                 Os Bichos, Miguel Torga123 

 

 

Um dia acontece. É não ter medo, abrir as mãos num repelão e sobre uma superfície riscar. 

Tudo começa com a descoberta de uma linha que se traça natural e voluntariamente quando 

um lápis ou uma caneta ficam esquecidos num espaço qualquer da casa. A princípio 

funcionam como um “faz barulho” sobre o tampo da mesa; depois, descobre-se por acaso que 

fica uma “coisa” sobre o mesmo tampo. Olha-se, provavelmente faz-se cara de espanto e 

repetem-se os mesmos movimentos num desejo de que volte a acontecer o mesmo. Em 

pouco tempo o tampo da mesa é um rodopio de traços, quase parecendo um ninho de ave.  

Pela frase de um adulto as linhas adquirem identidade e um nome: “Que lindo desenho!”. 

Ao longo dos tempos, em qualquer cultura ou espaço geográfico, se a criança tiver um meio 

riscador e um suporte que o receba, nem que seja o seu dedo e a terra que pisa, ela traça 

linhas e desenha. É uma relação causa-efeito de gestos e marcas que se repetem desde os 

                                                           
123 Em 1940 Miguel Torga escreve Bichos, livro de contos onde animais, as personagens principais, agem como 
humanos revelando atitudes de sobrevivência e sentimentos de ternura, felicidade, respeito, amor e ingenuidade, 
lembrando os “bestiários” da idade média. 
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primórdios da humanidade com prazer, porque se fazem voluntária e livremente revelando a 

presença de cada um no mundo e na vida. 

Entre a pessoa e o desenho sempre existiu e existirá uma forte ligação. A explicação mais 

provável, segundo Gombrich124 (1993, p.22) é a crença universal do poder que as imagens, 

que criamos da coisa verdadeira, exercem sobre essa coisa. Se desenhamos conhecemos. 

Se conhecemos dominamos. 

Através das primeiras linhas sente-se o poder da mão que progressivamente se controla e 

domina com movimentos simples, sentindo-se prazer no gesto que se junta ao contentamento 

de deixar “qualquer coisa” sobre um espaço que se passa a possuir. As primeiras linhas são 

traçadas ao acaso enquanto existir espaço na página de um livro estimado pelo pai ou pela 

mãe, ou naquele papel branco que se dá juntamente com uma sugestão: “Faz um desenho”.  

É uma brincadeira, uma descoberta individual e solitária de um universo repleto de prazer que 

a criança entrega dizendo: “É para ti.” São linhas simples sem a intenção de serem qualquer 

coisa ou todas as coisas, mas que têm a capacidade de surpreender e maravilhar, deixando 

a certeza de serem linhas universais, sem tempo e sem fronteiras, linhas que se encontram 

no primeiro e no último desenho de cada um.   

Almada pediu um dia a uma criança que desenhasse uma flor125 , nós pedimos que se 

desenhasse uma ave (para os mais pequenos um passarinho). Seja flor ou ave a criança pega 

na folha de papel e no lápis, os gestos tomam diversas direções, a mão fica mais leve ou mais 

pesada, umas linhas são mais fáceis de traçar, outras mais difíceis, umas quase que danificam 

a folha de papel, outras são tão delicadas que a presença do lápis quase se anula e em pouco 

tempo a folha de papel está repleta de linhas. “É uma ave”, diz-nos a criança. Olha-se e não 

se encontra naquelas linhas as linhas de uma ave. Parafraseando Almada, não se sabe se 

essas linhas são semelhantes às linhas com que Deus traçou uma flor ou uma ave, mas sim 

que todas as linhas naquele espaço de tempo fixaram a intemporalidade do desenho.   

A forma é inexistente mas para a criança “É um passarinho”. Até ao limite do prazer as linhas 

ainda instintivas são riscadas com movimentos amplos e desordenados sem a preocupação 

de preservar as linhas traçadas, “escondidas” por novas linhas, uma, duas, três vezes, sem 

controlo sobre o princípio e o fim, ignorando os extremos do papel cuja dimensão de superfície 

se iguala ao prazer de riscar linhas que o movimento do braço vai transformando em verticais, 

horizontais, circulares abertas que com o tempo se fecham em “círculos” independentes e 

soltos na folha de papel, anunciando o desenho que se relaciona com a maneira muito própria 

de visualizar as formas que a rodeiam: “É um passarinho”. Aos três anos, a observação e 

                                                           
124 Ernst Hans Josef Gombrich (1909 - 2001) Professor de História da Tradição Clássica na Universidade de 
Londres e historiador da arte do século XX. O seu livro História de Arte, foi publicado pela primeira vez em 1950. 
125 Texto de Almada Negreiros, A invenção do dia claro, 41. 
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influência do meio provocam descobertas, as formas começam a ter uma identidade mas não 

existe uma relação fixa entre o objeto e a sua representação.  

 

 

 

 

 

 

Figura 115 - Desenho de Margarida (2 anos, 

amiguinha da autora), 2014. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 116 e 117 - Desenhos de Maria e Miguel (3 Anos), 2014, Creche do Arneiro. 

 

 Diz Arnheim (1989, p. 164) que ver a forma emergir dos rabiscos das crianças é assistir a um 

dos milagres da Natureza, lembrando o processo da criação a partir da matéria amorfa do 

universo. Das garatujas (Rodrigues, 2002, pág. 20) surgem as primeiras linhas esquemáticas, 

incluindo o círculo. A forma circular, organizada, isolada e independente, surge depois do 

abandono dos rabiscos, constituindo o círculo primordial de Arnheim que representa 

simbolicamente quase tudo: a figura humana com dois braços ou uma ave com duas asas. 

Aos quatro anos a noção de espaço na folha revela um “passarinho” que se adapta ao 

conhecimento que se tem da figura humana. 
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Figuras 118 e 119 – Desenhos de Francisco e Laura (4 anos), 2014, Creche do Arneiro. 
 

 Do círculo já dominado “crescem” segmentos de reta, que se quebram ou cruzam, 

representação dos membros com patas. A cabeça, por vezes também corpo, identifica-se com 

o rosto humano, mas a observação revela ao desenho a posição horizontal da ave, a forma 

triangular do bico e as duas asas. 

 
 

 

 

 

 

 

Figuras 120 e 121 – Desenho de Beatriz e João (5 anos), 2014, Creche do Arneiro. 

 Ao longo dos cinco anos acentua-se a relação ver conhecer/saber: a cabeça separa-se do 

corpo, as asas abrem-se porque a ave voa, as patas são rugosas. Desenvolve-se a mancha 

de cor não existindo ligação ao real e o padrão desenvolvido pelas penas das asas desenha-

se numa sucessão de linhas paralelas. Na cabeça retrata-se a noção do bico apenas como 

forma, sem função para a vocalização e a alimentação, sendo que a “boca” é insubstituível e 

encontra-se de preferência a sorrir. Os detalhes cativam a atenção: as asas são 

intencionalmente repetidas várias vezes, dando a sensação de movimento: “a criança 

desenha o que conhece ao invés de desenhar o que vê” (Arnheim, 1989, 155), mas para 

conhecer teve de ver. 
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Figuras 122 e 123 - Desenho de Sara, (5 anos), 2014, Creche do Arneiro e desenho de Afonso (6 
anos), aluno do 1.º ano, 2014, Escola Básica Rómulo de Carvalho. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 - Desenho de João MIguel, (6 Anos), aluno do 1º Ano, 2014, Escola Básica Rómulo De 

Carvalho. 

 

 Aos seis anos, o desenho revela uma capacidade crescente da observação. Longe ficou o 

“girino” e a boca sorridente desapareceu tomando o bico o lugar e a função que a natureza 

lhe atribuiu. Os membros inferiores, finos, terminam em patas com três dedos, desenho de 

observação quase próximo do real. A noção adquirida da ave enquanto ser alado revela-se 

na situação de voo, imagem preferida que se repete ao longo do primeiro ciclo, revelando o 

conhecimento de uma das principais características das aves, voar. 

Aos 7 anos revelam-se conhecimentos definidos quanto à forma geral da ave mas exageram-

se e alteram-se conceitos intencionalmente. Aos 8 anos o desenho expressa o que se 

aprende, relacionam-se e ilustram-se narrativas simbólicas (a pomba da paz com o ramo de 

oliveira). As aves começam a ser identificadas pelo nome. 
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Figuras 125 e 126 - Desenho de Marta e Gonçalo do 2.º ano (7 anos), 2014, Escola Básica Rómulo 
de Carvalho. 
 
 

          

Figuras 127 e 128 – Ilustração de narrativas simbólicas e identificação pelo nome, desenho de David 
e João do 3.º ano, (8 anos) Escola Básica da Abóboda 2.  
 
                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 129 e 130 - Desenho de Simona e Marianado, 4º ano (9 anos), Escola Básica Abóboda 2. 

Aos nove anos tem-se a perceção do meio ambiente. As aves vivem no seu habitat natural: 

voam, poisam e bebem água num pequeno lago. As formas tornam-se modelos fixos, são 
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estereótipos e aparece o desenho de cópia. A evolução do conhecimento da ave por parte da 

criança é um sistema contínuo onde cada etapa se liberta tenuemente da precedente 

prolongando-se na seguinte e atenuando-se gradualmente.  
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Capítulo 3: As Aves 

 Diferenciam-se de todos os outros animais pelas penas e asas que lhes permitem o voo, 

símbolo de liberdade e de ligação entre o céu e a terra que sempre deslumbrou o Homem e 

de tal forma foi invejado que inspirou a lenda de Dédalo e seu filho Ícaro126 (Fig. 131), e 

Leonardo da Vinci traçou as primeiras linhas para a concretização desse desejo de liberdade 

(Fig. 132). São seres “alados que possuem menos de terra, menos de humidade, 

temperadamente de calor, muito de ar; compostos, assim, de princípios mais leves, mais 

facilmente sobem com ímpeto nos ares”127. 

                

Figura 131 e 132 - A queda de Ícaro, Peter Paul Rubens, 1636, óleo s/ tela, Museu de Arte Antiga, 

Bruxelas, mitologia clássica; folha de estudo do voo das aves do códex de voo de Leonardo da Vinci e 

desenho de máquina voadora, manuscrito, c.1487128. 

 

Sente-se a sua presença desde a infância da Humanidade (no seu duplo sentido, da História 

e individual) e diariamente muitas partilham os espaços humanizados, sendo fácil a sua 

observação logo pela manhã, através do vidro de uma janela, no percurso para a escola ou 

trabalho, nas esplanadas e jardins.  

 

                                                           
126 Conta a lenda que por ter revelado o segredo do labirinto que construíra Dédalo foi aprisionado pelo rei Minos 
na ilha de Creta. Para conseguir a liberdade fabricou asas de cera e penas para si próprio e para seu filho Ícaro a 
quem ensinou a voar aconselhando-o a não se aproximar do sol, conselho que foi ignorado. Ícaro, atraído pela luz 
solar, aproximou-se demasiado. Com o calor a cera derreteu provocando a queda de Ícaro no mar próximo de uma 
ilha que recebeu o nome de Ícara (Cotterell, 1996, p.34).  
127 Vitruvius, Tratado da Arquitetura, Livro I P. 43. Marcus Vitruvius Pollio arquiteto romano, do século I A. C., autor 

da base da Arquitetura clássica: “utilitas, venustas, firmitas” (utilidade, beleza, solidez). 
128 (LANDRUS, 2006, P. 48). 
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3.1. Origem  

O Archaeopteryx 129 litográfica130 (Fig. 133) , do período Jurássico, com cerca de 150 milhões 

de anos foi encontrado em escavações realizadas na Baviera em 1861 e é considerado pela 

paleontologia como o fóssil mais antigo de uma ave, apresentando o seu esqueleto vestígios 

de penas bem impressas e visíveis na pedra, com dimensão muito próxima do atual corvo 

(Alderton, 2011, pág. 10). 

 

 

 

 

  

Figura 133 - Archaeopteryx litográfica, exemplar do Museu Britânico 

de história natural131. 

 

3.2. A Ordem dos Passeriformes – os pássaros 

 Segundo a Illustrated Encyclopedia of Birds da BirdLife Internatinal132  (Long, 2011, pág. 330), 

mais de metade das aves que voam nos céus dos cinco continentes pertence à ordem dos 

passeriformes, identificados vulgarmente como pássaros. Estes, comparados com outras 

aves, são pequenos, leves e muito ativos, (Long, 2011, pág. 330). As aves deste grupo 

taxonómico, sendo aves urbanas, estão habituadas desde sempre à presença do Homem, 

convivendo ambos diariamente em perfeita harmonia.  

 

3.3. Viver junto ao Homem 

Quando o Homem se tornou sedentário iniciou a construção de urbes, começou a cultivar a 

terra e a construir parques e jardins. Muitas aves seguiram-no, adaptando-se facilmente à sua 

proximidade e aos diversos habitats que pequenas ou grandes aglomerações de habitações 

                                                           
129 “Asa antiga” (Alderton, 2011, 10).  
130 Tipo de pedra em que foi encontrado. 
131 (Burguer, 2008, p.12). 
132 BirdLife International- com 120 associados, um por cada país, é a maior associação mundial de conservação 

da natureza. 
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lhes proporcionavam: facilidade de obter alimento durante todo o ano e encontrar abrigo 

durante o inverno.  

A ordem dos passeriformes cedo e facilmente se habituou à presença humana, permitindo a 

sua observação de uma maneira muito próxima e tornando-se assim um excelente grupo para 

a introdução à observação e identificação de aves para qualquer principiante, especialmente 

durante a infância. Cedo a criança reconhece a forma da ave quando com os avós, pais ou 

educador vai brincar para o parque ou jardim próximo da sua zona residencial. Sabe que 

existem, quando as vê voar e ouve cantar, começando por lhes chamar “piu-piu”. Depois, junto 

ao lago no parque, aprende a palavra pato, pombo, passarinho. Começa a reconhecer 

diferenças na cor, na forma e nos movimentos. Começa a conhecer e a identificar pelos nomes 

– pardal, pintassilgo, melro, canário… 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134 – Mary Cassatt, Feeding the Ducks, 1895, ponta seca e aguatinta s/ papel, 29.8x40cm, 

Allen Memorial Art Museum, Oberlin College133. 

 

 As vilas do concelho de Cascais com a sua zona costeira, lagos, ribeiras, parques e jardins, 

proporcionam uma grande variedade de habitats, onde árvores e arbustos são excelentes 

territórios de nidificação e obtenção de alimento. Muitas espécies como o pardal, a alvéola e 

o pisco-de-peito-ruivo deixam que crianças e adultos os alimentem à mão em espaços de 

jardim, no decorrer da sua convivência diária. Seguindo o exemplo de alguns países como a 

Inglaterra e os Estados Unidos da América, a colocação de ninhos artificiais e comedouros 

em parques, jardins e espaços verdes inseridos em escolas tem vindo a crescer permitindo 

observar diferentes espécies a interagir no momento da refeição.    

                                                           
133 (Bugler, 2012, p.236). 
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3.4. Observar aves 

Por curiosidade ou prazer a observação de aves tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, 

levando algumas agências de turismo a oferecer programas de fim-de-semana ou férias com 

passeios de observação e indicação das espécies que poderão ser observadas. Esta 

atividade, tanto lúdica como educativa, possibilita o contato e identificação com o espaço que 

nos envolve: o património natural de uma comunidade. Observar e identificar aves é um 

agradável passatempo de férias, final da tarde ou fim-de-semana, que pode ser praticado por 

qualquer faixa etária, permitindo o saudável contato com a natureza. Portugal, com uma 

situação geográfica privilegiada, está a “despertar” para esta ligação ao ambiente e ao mundo 

natural. A BirdLife International promove o “EuroBirdwatch”134 com observação de aves em 

diferentes pontos do país organizadas pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

(SPEA)135. 

Os inúmeros espaços verdes e praias que existem no concelho de Cascais e a próxima 

ligação com a Serra de Sintra facilitam a observação de aves mesmo para aqueles que num 

fim-de-semana passeiam pelos parques, jardins, praias ou simplesmente se deslocam para o 

seu local de trabalho ou escola a pé. A observação de aves requer: planeamento 136 , 

equipamento 137 , tempo, disponibilidade, muita paciência e perseverança e o evitar da 

perturbação dos hábitos e ritmos de vida dos passeriformes, principalmente na estação 

reprodutora138. Para qualquer observador com experiência, principiante ou de pouca idade, o 

“Guia de Aves”, também conhecido como “Guia de Campo”139, é indispensável. 

 

3.5 Identificar aves - topografia, forma e dimensão  

 No que se refere ao nosso objecto de estudo, as aves, umas mais do que outras parecem 

todas iguais, mas se olharmos com atenção descobrimos que as cores da plumagem alteram 

de família para família, de juvenis para adultos, de machos para fêmeas e na mesma espécie 

pode alterar do inverno para a primavera. Quando começamos a ser observadores de aves e 

                                                           
134    Encontros organizados para observação em determinados locais (Serra da Estrela, Serra da Arrábida, 
Madeira) e épocas do ano específicas (migrações). 
135 Membro da BirdLife International, é uma organização não-governamental de ambiente e associação científica 
que desde 1993 promove o estudo e a conservação das aves em Portugal. Um dos seus objetivos é a dinamização 
de ações de educação ambiental com atividades relacionados com a observação de aves. 
136 Madrugar, escolher local de observação, usar de roupa e calçado adequado às condições atmosféricas e ao 
terreno, levar água, alimentos, o “Guia de Aves”, o caderno de campo, algum material para desenhar e tirar notas 
e a máquina fotográfica. 
137 Para quem quer realizar seriamente a observação de aves os binóculos tornam-se indispensáveis. 
138 Algumas espécies abandonam para sempre o ninho se descobrirem que lhes espiaram os ovos recentemente 
postos, (Bruun et al, 2002, 14).    
139 Muitos observadores dão-lhe esta designação por se tratar de uma atividade ao ar livre. 
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tentamos identificar uma, a primeira coisa a fazer é ver bem as cores das penas da cabeça, 

do tronco, asas e cauda, pois são específicas de cada família ou espécie. A topografia das 

aves é o conjunto dos diferentes agrupamentos de penas comuns a todas as aves. Conhecê-

la facilita a sua identificação.                   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 135 – Topografia de uma 
ave, (desenho da Autora). 
 
 

                            
 O “estilo de vida”, bem como o 

habitat e a alimentação, são fatores que determinam as dimensões de cada família de 

passeriformes. Quando observamos uma ave à distância não é fácil determinar exatamente a 

sua dimensão, mas desde crianças estamos familiarizados com um lápis. Assim, relacionando 

comparativamente este objecto com o passeriforme que se observa, obtém-se uma ideia 

aproximada da sua dimensão.  

                        

 

 

 

Figura 136 - O comprimento de um 

passeriforme mede-se desde a ponta do 

bico ao extremo da cauda e varia entre os 

10 e os 18 centímetros (um lápis de carvão 

novo mede 18cm), (desenho da Autora). 
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3.6. O bico e o regime alimentar 

 A forma do bico também está ligada à identificação das aves. Charles Darwin, ao observar 

nas ilhas Galápagos um grupo de pequenas aves muito idênticas, notou que estas possuíam 

bicos de diferentes formas, correspondendo cada forma a um regime alimentar específico, 

pelo que concluiu que a forma do bico influenciava o comportamento alimentar da ave. Assim: 

A - Alimentação insetívora: besouros, joaninhas, borboletas, moscas, mosquitos formigas e 

abelhas, entre outros; 

B - Alimentação granívora: sementes de gramíneas, bolotas, avelãs e outros frutos secos ricos 

em gorduras e proteínas. Bico de forma cónica e obtusa para permitir rolar as sementes entre 

as suas margens, partindo a casca antes de o seu interior ser engolido; 

C – Bicos curtos e espessos abrem com facilidade as cascas das sementes; 

D - Bicos esguios e curtos caçam insetos em ramos e folhas, tendo forma de gancho para 

invertebrados e larvas. 

                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137 - Cada forma de bico está adaptada a um regime alimentar (desenho da Autora). 
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3.7. Membros superiores, inferiores e caudas 

 Voar, caminhar, saltitar, correr e trepar. Esta diversidade de deslocação deve-se à 

combinação que existe entre os membros inferiores, pernas e patas, adaptados à deslocação 

bípede e aos membros superiores, - as asas -, adaptados ao voo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 138 – Estudos de organização 
dos membros superiores e inferiores 
(desenho da Autora). 
 

 

 A maioria dos Passeriformes possui cauda com doze penas. De dimensão igual ou menor 

que o corpo, conforme o seu recorte, esta apresenta diferentes formas: quadrada, 

arredondada, bifurcada, encadeada ou pontiaguda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139 – Estudos de organização dos 
membros superiores (desenho da Autora). 
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3.8. A vocalização - o canto e o chamamento 
  
Os Passeriformes diferenciam-se das outras aves pelos belos e elaborados cantos que 

produzem, com origem na sua siringe140; cada um com o seu objetivo: chamamento com uma 

função social, chamamento de alarme emitido por uma ave quando pretende avisar as suas 

crias e membros da sua ou outra espécie da proximidade de invasores, e o canto, 

especificamente para encontrar parceiros, interagir com outras espécies e proclamar 

territórios (Burguer, 2008, pág. 294).  

 

3.9. Caracterização das espécies  

Para uma primeira abordagem da avifauna e para o grupo etário a que se destina o nosso O 

Meu Primeiro Guia de Aves, limitamos este estudo a espécies que diariamente, umas mais 

que outras, se visualizam quando nos encontramos em casa, na rua, no jardim, no parque ou 

na escola. Para cada espécie construiu-se uma ficha com as suas principais características a 

desenhar/observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Órgão localizado na base da traqueia (Burger, 2006, 62). 
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Segunda Parte 

Metodologia de Trabalho - Um “Guia de Aves” para a Infância, Projeto de Desenho 

Cientifico 

  

 

 

Figura 140 – Desenho da filha da autora, 1998. 

 

1.1 O problema, a procura e o público-alvo 

 Olhar, ver, desenhar, conhecer. Foi este o processo desenvolvido durante a frequência das 

aulas de Desenho Cientifico. Descobrimos o prazer de observar, descobrir e identificar aves, 

para além dos “Guias de Aves”. 

O problema – “Um Guia de Aves para a Infância” 

 As aves diferenciaram-se umas das outras pelas formas, cores e atitudes. Continuando a 

voar livremente, fazem parte do movimento diário de pequenas e grandes urbes sendo fácil a 

sua observação. Os guias de aves caracterizam-se, em linhas gerais, por conter numa página 

um texto denso com a descrição de uma determinada espécie e na página oposta as 
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ilustrações correspondentes141, constituindo um objecto pouco convidativo e compreensível 

para uma criança. Haverá algo mais acessível, que permita a uma criança conhecer aves? 

Foi esta a questão que se colocou. 

A procura  

 Junto de livreiros, editoras e bibliotecas portuguesas descobriu-se que as aves existem nas 

histórias menos vezes como protagonistas do que enquanto elementos secundários, fazendo 

parte do cenário. O mais semelhante a um guia de aves são dois pequenos livros: “Fichas de 

corvídeos do nosso país”142 e “ O meu primeiro livro de aves”143. Recentemente, foi editado 

pela editora Planeta Tangerina um guia para descobrir a Natureza de título “Lá fora”144, que 

apresenta no seu índice algumas páginas sobre aves. Para além destes exemplos existem 

enciclopédias com algumas das espécies que existem em todo o mundo. Assim, não foi 

possível encontrar um “Guia de Aves” para a infância em língua portuguesa, embora 

tenhamos descoberto ao longo deste trabalho que esta temática é muito comum em língua 

inglesa 145, com edições anteriores a 1900.                                                                

O público-alvo 

 Definiu-se como público-alvo a criança em início de aprendizagem e construção de saberes, 

a frequentar a pré-primária e primeiro ciclo. Nela, a vivência com a emoção e alegria da 

descoberta é genuína e intensa, cedo reconhecendo a forma da ave, revelação dos seus 

desenhos146, fato que se teve em consideração para a construção do guia. 

 

1.2. Os limites - espaço geográfico e sua caracterização 

As aves selecionadas podem ser observadas em qualquer aglomerado humano 147 , no 

entanto limitou-se o estudo à zona geográfica da Linha de Cascais por ser nosso local de 

trabalho e habitação. De elevada concentração populacional a Linha de Cascais estende-se 

ao longo das águas onde o rio encontra o mar, constituindo a última “linha” de território da 

grande Lisboa. A característica habitacional entre a vila de Carcavelos e Cascais são 

vivendas, residências unifamiliares envolvidas por um quintal ou jardim com árvores de fruta, 

                                                           
141 Ver Figura 62 na pág. 102. 
142 Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, cerca 1990 
143 Instituto da Conservação da Natureza, 1997 
144 Ilustrações de Bernardo P. Carvalho, 2014 
145 Consultar página 63 “Guia de Aves para a Infância” 
146 Consultar páginas 71-74 – Pede-se a uma Criança: “Desenha uma ave” 
147 Fato pelo qual não foi introduzido nenhum mapa no guia que propusemos criar 
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pequenos arbustos e diversas flores. Atualmente os espaços ocupados por antigas vivendas 

estão a ser substituídos por condomínios fechados que continuam a manter um espaço verde 

à sua volta com zonas de relva, árvores e arbustos. 

 Zonas verdes de maior extensão como o “Parque Palmela”, o “Parque Conde Castro de 

Guimarães” e o “Parque Urbano Ribeira dos Mochos”, em Cascais, bem como o “Parque 

Urbano Quinta da Alagoa” em Carcavelos, o “Parque Urbano Quinta de Rana”, na Rebelva 

e a “Mata Vinte e Cinco de Abril”, em Sassoeiros, a par de pequenas ribeiras que correm por 

entre campos e urbanizações, são espaços naturais que pela sua proximidade geográfica 

criam excelentes “bolhas” ecológicas onde facilmente se encontram várias famílias de 

passeriformes. Todos estes espaços pela possibilidade de nidificação e fácil recolha de 

alimentos são excelente território de muitas aves como o pintassilgo, o melro, o pardal-

doméstico, o gaio, a alvéola e outras aves mais tímidas que não se deixam ver mas que se 

ouvem pela manhã ao longo de todo o ano. São aves portanto residentes destes locais. 

 

1.3 Seleção das aves a observar, identificar e desenhar 

O trabalho gráfico a desenvolver incide no desenho científico de uma ordem da avifauna que 

tem o seu habitat nas zonas verdes urbanas. De fácil observação, identificados pelos mais 

pequenos como passarinhos e pelo público em geral como pássaros, ou “aves canoras”, são 

cientificamente identificados como passeriformes. “Aves da Ribeira dos Mochos”148 foi o ponto 

de partida para o primeiro contato com as espécies residentes. Do total das trinta e oito aves 

aí registadas selecionaram-se as espécies mais observáveis pertencentes à ordem das 

passeriformes, a partir da identificação do “Guia de Aves”149. Iniciamos as saídas de campo 

pelos locais mais próximos da nossa zona de residência, a “Mata vinte e cinco de Abril”150  e  

o “Parque Urbano Quinta da Alagoa”151 . Confessamos que é difícil um observador de aves 

inexperiente ter sucesso nas primeiras saídas de campo. Enquanto pardais e melros são 

fáceis de encontrar, bem como as alvéolas, os gaios e os rabirruivos, embora apenas depois 

de os conhecermos, todos os outros requerem mais tempo e perseverança. 

                                                           
148 Pequeno livro com registos fotográficos e textos da autoria do munícipe José Manuel Durão, editado 2010 pela 
Câmara Municipal de Cascais em parceria com a Empresa Municipal de Ambiente de Cascais. 
149 “O Guia de campo mais completo das aves de Portugal e da Europa”, com texto e mapas de Lars Svensson e 
ilustrações e legendas de Killian Mullarney e Dan Zetterström, 2012 
150 Espaço verde, situado em Sassoeiros, Carcavelos, por onde corre uma ribeira com bom caudal em época de 
chuva, árvores de folha caduca e persistente, pequenos arbustos, vegetação rasteira e um canavial    
151 Um dos jardins mais antigos da região que fazia parte da antiga quinta de produção do vinho de Carcavelos, 
propriedade da ordem religiosa da Companhia de Jesus. Desses tempos restam vestígios da mata , ruinas de 
edifícios onde habitam algumas aves e canteiros de buxo. 
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Na imperícia de observar todas as espécies identificadas em “Aves da Ribeira dos Mochos”, 

procurou-se nova bibliografia sobre o tema em estudo. “Aves do Parque Natural Sintra-

Cascais”152(sem data de edição) e “Aves de Nova Oeiras”153 (2010), permitiram  comparar e  

selecionar as  aves apresentadas n’“O Meu Primeiro Guia de aves”.  

1.4 Identificação das espécies a desenhar 

Para uma primeira abordagem da avifauna e para o grupo etário a que se destina limitamos 

este estudo às famílias e espécies que diariamente, umas mais que outras, se ouvem e 

visualizam quando nos encontramos em casa, na rua, no jardim, no parque ou na escola. As 

aves que constam d’“O Meu Primeiro Guia de Aves” são observáveis durante todo o ano.  

Para cada ave elaborou-se uma ficha com aspetos e caraterísticas que se consideram 

importantes para uma primeira abordagem ao seu conhecimento. Apresentamos aqui uma 

dessas fichas encontrando-se as restantes em anexo digital. 

Família 

 Motacillidae       

Espécie 

Alvéola-Branca (Motacilla Alba) 

Comprimento – 16 a 19 centímetros*  

Habitat – espaços abertos perto de habitações, jardins, margens de lagos e 

riachos**  

Alimentação – pequenos invertebrados** 

Vocalização – “tsli-viit” ou “zi-ze-litt”*   

Características – anda sempre de um lado para o outro, anda, corre, abana a 

cauda para cima e para baixo e vira constantemente a cabeça*** 

   *  (Svensson, 2012, pag. 268)   ** (Pinto et al, 2010, pag 102)  *** (observação  

direta da autora)  

 

 

 

                                                           
152 Guia com desenhos a preto e branco,   
153 Pequeno guia com fotografias das aves residentes no complexo urbanístico que fica à distância aproximada 
de um quilómetro da “Mata Vinte e Cinco de Abril”. 
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1.5 Observar aves 

Para cumprir o objetivo de elaborar o “Guia de Aves” para a infância adotámos a partir do mês 

de Outubro de 2013 a atitude de um observador de aves: sair bem cedo (altura em que as 

aves estão mais ativas), quando ainda não existe muito movimento e ruido, ficar imóvel, não 

fazer barulho, saber esperar e de preferência usar vestuário que de alguma maneira nos 

envolva no meio em que nos encontramos. Tornámo-nos assim observadores diários de aves, 

desde bem cedo pela manhã, pois temos o privilégio de poer contar do outro lado do vidro da 

janela com uma “cortina” de árvores que são residência de algumas espécies. Assistimos a 

partilhas de alimentos entre pombos, alvéolas e pardais, a momentos de “namoro” em 

telhados de garagem, a crias que se aventuram nos primeiros passos no solo e fomos com 

linhas de grafite sobre papel “guardando” alguns desses episódios. “O meu primeiro Guia de 

Aves” iniciou assim o seu “voo”. Fácil de encontrar, pois não teme a presença humana, o 

pardal doméstico originou o nosso primeiro desenho, a partir de uma observação direta de um 

movimento natural no telhado de uma das garagens junto à “Mata Vinte e Cinco de Abril”, em 

Sassoeiros. 

 

1.6 As folhas de papel soltas e o caderno de campo: a investigação gráfica - 

método de trabalho 

A fácil identificação das espécies, através da valorização da forma e cromatismo de cada uma, 

foi a base para a concretização do projeto prático, o guia de aves para a infância.  

Numa fase inicial o trabalho foi realizado a partir da observação direta no local onde foram 

realizados esboços. Cedo desistimos da ideia de captar imagens por fotografia para 

posteriormente trabalhar no estirador, pois por mais cuidado que houvesse, o mínimo barulho 

produzido pela máquina fotográfica fazia levantar voo mesmo o pardal ou melro mais atrevido. 

O papel em folhas soltas e o formato de caderno de campo de tamanho A5 e A4 tornou-se 

assim nosso companheiro diário inseparável, pois nunca se sabe quando um passeriforme 

“simpatiza” connosco e fica por momentos imóvel para conseguirmos um registo reconhecível. 

O desenho serviu para pesquisar, experimentar, interpretar, investigar, recolher, selecionar e 

criar. Serviu de registo no local quando se avistou a ave possibilitando a compreensão da 

forma e cor, o registo do espaço e da deslocação rápida das aves. O caderno possibilitou 

também o registo mais cuidado de alguns detalhes como formas de bico, textura e adaptação 

de patas aos troncos e solo, a partir de bibliografia específica que fomos descobrindo ao longo 

do processo. 
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 Em esboços rápidos foi registado o habitat, o comportamento, a forma do bico, as cores em 

zonas específicas da plumagem, e os hábitos alimentares. Tais desenhos desempenharam o 

seu papel numa fase posterior do trabalho, para comparação e confirmação da espécie em 

bibliografia específica. Desenhámos os pássaros que distraidamente não se apercebiam da 

nossa presença e os que se deixavam desenhar. Os melros e pardais foram os mais 

colaborantes. Desconhecendo por completo as ordens e espécies da avifauna tivemos uma 

primeira fase de análise: a dimensão, a forma do corpo, os padrões e as marcas dos diferentes 

grupos de penas, a forma e dimensão do bico (importante para determinar o regime alimentar), 

as patas que denunciam o modo e os locais onde se empoleiram, as posturas, os movimentos, 

- anotações e informações que tornam o caderno de campo a primeira parte da descoberta e 

conhecimento. 

 

Figura 141 – Estudos de cor de Pardal e de movimentos de bico, (desenho da Autora). 

 Desenhar as espécies no seu habitat nem sempre foi fácil. O seu constante movimento, os 

saltos de ramo em ramo ou a procura de esconderijo entre a folhagem não facilitaram a prática 

do desenho de observação, ficando muitos registos inacabados ou traçados de forma tão 

rápida e livre que depois a sua identificação se tornou difícil. Foi precioso o visionamento da 

série da BBC “The secret life of birds” e “Arrábida, da Serra ao Mar”, que nos deu a 

possibilidade de observar momentos da vida das aves selecionadas, impossíveis de captar 

pela nossa limitação de meios técnicos e falta de experiência. É importante não esquecer que 

por vezes, com o “encantamento” do momento, se ficava imóvel, apenas a ver. O “Guia de 
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Aves” foi companhia indispensável em cada saída, cumprindo o seu objetivo máximo: permitir 

o conhecimento e identificação das espécies que, pela sua existência perto de zonas urbanas 

e pela convivência com cada um de nós, se tornaram objeto do nosso estudo. 

Numa fase seguinte, outra bibliografia específica154 permitiu o desenho formal e cromático. 

Houve desde o início a preocupação de uma análise cuidada da espécie a representar para 

selecionar a sua melhor posição, de modo a evidenciar a informação mais importante para a 

sua identificação por uma criança – a cor das penas. A internet revelou-se no início um 

“mundo” de excelentes imagens, mas demasiadas vezes “desleal”. Descobrimos por 

comparação nos guias e enciclopédias que muitas das cores da penugem não correspondiam 

à realidade, o que nos levou a cometer alguns erros no início. Assim, limitou-se a observação 

ao suporte em papel. Mas, sempre que nos foi possível, privilegiámos a observação direta 

das espécies na natureza, continuando o hábito iniciado no século XVII e XVIII por Edward 

Lear, Thomas Bewick e John James Audubon. 

 Procurou-se criar dinâmica e movimento entre os desenhos que se “revelam” página após 

página, evitando conscientemente a posição repetida de perfil para a direita ou esquerda, 

regra dos guias e do desenho científico. Esta opção não retira o objetivo didático e cientifico 

do desenho porque manteve-se sempre o cuidado de procurar “conquistar” a fidelidade real 

da forma geral e da cor de cada espécie. Na maioria das espécies ocorrem renovações de 

cor consoante as estações do ano, principalmente inverno e primavera, ou consoante o estado 

de maturidade pelo que, para impedir erros, optou-se pela representação da espécie em fase 

adulta, com penugem de primavera. A componente cientifica esteve sempre presente desde 

a compreensão da organização e padrão das penas e a correta relação entre cabeça, tronco, 

cauda, patas e forma do bico.  

 

1.7 Materiais e técnicas utilizadas  

Os esboços realizados nos espaços anteriormente mencionados, assim como os desenhos 

realizados a partir da observação de livros que constam da bibliografia, foram realizados sobre 

cadernos de campo A6 e A5 da marca Derwent, e pequenas folhas soltas (quando menos se 

espera há sempre um passeriforme que aparece de surpresa) a grafite (Daler-Rowney: B, 2B, 

4B e 6B), coloridos a lápis de cor Caran d’Ache Supra Color Soft e Faber-Castell, canetas 

                                                           
154 Todos os livros consultados para a seleção e representação das espécies constam da bibliografia 
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Copic Multi Liner 0,05 preto e sépia, canetas Tombow ABT, Dry-Brush e caixa de aguarela de 

marca Sennelier (24 cores).  

 Na concretização dos desenhos finais como suporte utilizou-se Papel Canson, com 

gramagem de 100g de tamanho A5 e Papel Aguarela com gramagem de 300g em tamanho 

A5. Quanto ao material de pintura hesitou-se entre lápis de cor ou a aguarela. Se por um lado 

o lápis de cor está mais próximo do universo gráfico da criança, a aguarela, - possivelmente 

pelo uso da água e do pincel que consegue deixar na superfície do papel linhas de espessura 

extremamente fina -, concede ao desenho de aves a leveza das penas. Assim, a aguarela de 

marca Sennelier foi o material aquoso escolhido para dar identidade aos pequenos 

passeriformes.   

  

Figuras 142 e 143 – Estudos de cor de Pardal com recurso a diferentes materiais: lápis de cor s/ 

papel Canson amarelo e aguarela s/ papel para aguarela de 300 g., (desenho da Autora). 

 

 Utilizaram-se como materiais auxiliares: pincéis números 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1 e 2; borracha 

branca (Rotring B 20), borracha pão e apara-lápis (Derwent).  

 Recorreu-se também a alguns dispositivos óticos: lupa e câmara fotográfica digital com 

objetivas de 18.55 (para fotografar imagens em livros) e 55.300 (para fotografar aves e locais).  

 Como material de consulta estiveram presentes: livros técnicos de biologia; enciclopédias e 

guias de aves; livros infantis e livros de arte, indicados na bibliografia.  
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Terceira Parte 

Organização d’O Meu Primeiro Guia de Aves 

O desenho copia tudo aquilo que a Natureza cria e cria tudo o que a Natureza não cria, formas 

que se tornam objetos, registos de observações. Assim, da Natureza copiamos a ave e 

criamos o objeto - a imagem em livro, para guardar, possuir, conhecer, não esquecer. 

 

Figuras 144 e 145 – Estudos para capa d’O Meu Primeiro Guia de Aves. 

 “O Meu Primeiro Guia de Aves”, tem como principal objetivo aliciar a criança para uma 

atividade ao ar livre possibilitando a oportunidade de observar e conhecer um grupo de aves. 

Criar um livro para a infância com as caraterísticas de um guia de aves derivou da nossa 

recente experiência como observadora e como pessoa preocupada com questões ambientais, 

crente na ideia de que se conhecermos o espaço, a flora e a fauna à nossa volta desde criança 

seremos um adulto com atitudes conscientes de responsabilidade e preservação da Natureza. 

Uma breve introdução apresenta o guia dando indicações para o seu uso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 146 – Páginas de introdução dos símbolos presentes ao longo d’O Meu Primeiro Guia de Aves. 
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 Optou-se por criar símbolos para maior facilidade de compreensão, evitando texto 

desnecessário, estando cada um relacionado com uma das características da ave: 

vocalização, regime alimentar, dimensão, habitat.  

O primeiro capítulo é dedicado à origem das aves apresentando a hipótese levantada por 

paleontólogos de que as aves tem a sua origem nos dinossauros, facto que consideramos 

importante, nos desenhos recolhidos encontrámos a imagem de um “possível pterosaurs”. 

O segundo capítulo apresenta a imagem de uma ave sem identidade. O seu anonimato tem 

como fim apresentar a topografia das aves com legendagem de zonas facilmente 

identificáveis por uma criança. Esta legendagem encontra-se de acordo com as descrições 

cromáticas que se encontram nas diferentes espécies apresentadas no guia.  

 No terceiro capítulo apresentamos as diferentes formas de bico relacionando-as com os 

hábitos alimentares, assim como a forma e função dos membros (asas e patas). 

O quarto capítulo é dedicado à atitude e postura do observador.  

O quinto capítulo apresenta as diferentes espécies através de desenho na página da direita 

e pequeno texto descritivo na página da esquerda, seguindo o formato frequente dos guias 

de aves. As espécies estão agrupadas por famílias e são identificadas pelo seu nome comum 

e pelo nome científico escrito em itálico. Sempre que considerámos ser importante realçar 

algum aspeto ou curiosidade fizemo-lo através de desenho na página onde se encontra o 

texto, como por exemplo o fato de o gaio ser o maior plantador de bolotas dando assim origem 

a muitos sobreiros.  

 

Figura 147 – Exemplo de uma página de identificação de espécie. 

O sexto capítulo apresenta algumas sugestões simples para ajudar as aves no seu dia-a-dia 

como a construção de comedouros e uma grelha de observação de espécies. 
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Conclusão  

O mocho de Chauvet (Fig. 2, p. 20) e todas as outras aves deixadas para trás em paredes de 

túmulos, villas e palácios, em peças de cerâmica, pergaminho, papel e tela, testemunham que 

o Homem de todos os tempos se rendeu à sua forma, cor e  movimento das asas. Os séc. XX 

e XXI excedem-se nessa rendição traduzida numa paixão e numa consciência do meio 

ambiente que nos acolhe. 

Quando iniciámos as aulas de Desenho Científico no primeiro semestre do Mestrado de 

Desenho da Faculdade de Belas Artes de Lisboa estávamos longe de imaginar que o nosso 

ver e ouvir ficassem mais atentos para o espaço que nos envolve. Por inúmeras vezes ficamos 

imóveis a procurar descobrir por entre a ramagem de uma árvore ou arbusto a ave que 

produzia tão bonito canto, ou parávamos os passos para ver bem as cores da ave que voava 

por cima da nossa cabaça para tranquilamente pousar num ramo de árvore.  

Relembrávamos os nossos recentes e frágeis conhecimentos sobre o assunto e ficávamos na 

dúvida se seria um Papa-moscas ou um Rabirruivo-preto. Tornamo-nos mais pacientes, 

aprendemos a esperar, a não fazer o mínimo barulho e passamos a conhecer aves que 

imaginávamos existirem apenas em bosques e florestas. Por cada caminhada realizada 

despertava de novo o interesse pelos pequenos seres que ouvimos logo pela madrugada se 

uma árvore existir por perto. Os nossos conhecimentos eram e continuam a ser escassos 

sobre matéria tão vasta, a avifauna. Limitamos assim, o espaço, a Linha de Cascais e as 

espécies a observar, as pequenas aves coloridas que cantam ao longo do dia e que partilham 

esse espaço connosco assim como o tempo. São os passeriformes. 

Observar e identificar aves exigiu da nossa parte tempo para saídas e caminhadas pelos 

espaços do concelho de Cascais a procurar formas, cores e movimentos, exigiu muitas horas 

de estirador com algumas desilusões quando o resultado não nos satisfazia, de horas de 

dúvidas, incertezas e prazer de mais um passeriforme terminado. Foi um trabalho que nos 

levou a pensar que um dia gostaríamos de nos dedicar a elaborar materiais para livros sobre 

a avifauna não só do concelho de Cascais como para além das suas fronteiras. Ao longo 

deste percurso descobrimos outras aves que nos cativaram o olhar e a vontade de aproximar 

o bico do lápis ao papel. Este pequeno livro que aqui apresentamos é apenas uma pagina de 

um livro que não tem fim pois tal como um filho nosso nunca esta “acabado de criar”. Foi 

sempre assim a nossa relação com o desenho. Falta sempre qualquer coisa. Pode ficar 

melhor. Devia de ter feito assim. 
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A terceira edição do Guia FAPAS , “Aves de Portugal e Europa” faz referência ao considerável 

aumento dos habitantes das grandes cidades e de jovens que desde a primeira edição do 

guia se tem vindo a interessar pelo estudo e defesa da avifauna. Mas todos somos um pouco 

observadores de aves a partir do momento em que permanecemos alguns segundos a olhar 

a ave que voa, a procurar a ave que canta no meio da folhagem de uma árvore ou arbusto ou 

quando atiramos milho ou migalhas de pão para o chão de uma praça ou jardim no meio de 

um aglomerado populacional. 

Os nossos passeriformes são dirigidos aos mais pequenos onde a curiosidade e o espanto se 

revelam genuinamente verdadeiros porque consideramos ser importante aprender e 

conhecer, porque assim compreendemos e protegemos. Desde a segunda metade do séc. 

XX que a construção urbana sem critérios de ordenamento equilibrado proliferou diminuindo 

as grandes zonas verdes, quintas e hortas. O local onde residimos foi outrora terreno de 

cultivo de vinha, de quintas e matas. Tanto a flora como a fauna seriam outras, mais ricas e 

diversificadas. O que restou deve ser protegido para não se extinguir e se a História nos conta 

que o Homem protege o que conhece é importante por isso conhecer o que está connosco, à 

nossa volta desde que somos crianças. 

Enquanto principiante de desenho científico na área da avifauna, foi nossa intenção criar um 

documento gráfico com utilidade, procurando que a informação científica na forma de um 

desenho de ave traduzido em linhas e cores fosse correta, simples e convidativa para o 

público a que se destina. Criar um desenho apelativo foi o resumo de todo um “voo” de 

trabalho que passou pela procura, descoberta, observação, investigação, esboços e 

desenhos, até se “conquistar” a imagem útil, capaz de partilhar e transmitir o conhecimento 

que se deseja- conhecer na ordem dos passeriformes as espécies através da forma e cor. 

Sentiu-se desde cedo a responsabilidade de fazer passar de modo compreensível o 

conhecimento para “ pequenas pessoas” num início de aprendizagem do mundo que as 

rodeia, mas com uma enorme capacidade de absorver novas “coisas”.  Público espontâneo 

do mundo visual, considera-se importante “apanhar” a sua capacidade de atenção para que 

o conhecimento permaneça e adequadamente no futuro seja utilizado. Assim para saber 

desenhar aves, foi necessário primeiro, conhecer um pouco a avifauna, investigar, comunicar, 

o que exigiu da nossa parte leituras e conversas pontuais com colegas de trabalho na área 

da biologia.  

Dezoito meses aproximadamente, foi o espaço temporal que ocupou este trabalho. Na altura 

descobrimos que não existia em língua portuguesa um “Guia de aves” para a infância, 

continua sem existir. A Fundação Calouste Gulbenkian organiza a observação de aves 
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durante férias e fins-de-semana e editou recentemente uma coleção de postais com registos 

fotográficos e informações sobre as aves que habitam nos seus excelentes jardins, indicio de 

que a observação e conhecimento de aves na natureza é uma atividade que começa a ter 

“voos” longos. Pela nossa parte pretende-se dar continuidade ao “voo” iniciado em 2012 em 

parceria com um Biólogo, para que inadvertidamente não se cometam erros científicos, para 

apresentação do projeto “O meu primeiro Guia de Aves” ao Departamento do Ambiente das 

Camaras de Cascais e Oeiras, ou a algum organismo ou editora que se mostre interessada. 

Mas à parte tudo isto, o prazer e ensinamentos retirados desta dissertação são como o céu 

que acolhe o movimento das asas, sem limites. Assim e para concluir, permanece o desejo 

de que o voo das nossas pequenas aves termine entre as mãos de uma criança que as 

observe e fique curiosa para conhecer mais, porque quando se conhece protege-se. 
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Anexos   

1. Fichas de caracterização de aves selecionadas 

 

 

Família Motacillidae       Espécie 

Alvéola – cinzenta (Motacilla cinerea) 

Comprimento – 17 a 20 centímetros* 

Habitat – riachos, terrenos abertos, zonas urbanas** 

Alimentação – insetos** 

Vocalização – chamamento “zi-zi” chamamento de alarme “suiht” canto”ziss-ziss-ziss-ziss si si si siu”* 

Características – comportamento idêntico à Alvéola-branca, fácil de observar junto de riachos***  

* (Svensson et al, 2012, pag. 270)  ** (Costa et al , pag 34) *** (observação direta da autora)                          

 

 

Família  

Motacillidae       

Espécie 

Alvéola – branca (Motacilla alba) 

Comprimento – 16 a 19 centímetros* 

Habitat – riachos, terrenos abertos, zonas urbanas** 

Alimentação – insetos** 

Vocalização – chamamento “tsli-vitt “ou ” zi-ze-litt” “suiht” canto chilreado um pouco idêntico ao 

chamamento 

Características –  fácil de observar junto de riachos e habitações sempre a abanar a cauda***  

* (Svensson et al, 2012, pag. 270)  **  (Bruun et al 2002,  pág. 208) *** (observação direta da autora)                          
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Família  

Fingillidae 

Espécie 

Tentilhão (Fringilla coelebs) 

Comprimento – entre 14 a 16 centímetros* 

Habitat – parques, jardins* zonas arborizadas e pomares ** 

Alimentação – sementes de herbáceas, insetos e larvas de insetos*** 

Vocalização – “fink” quando voa “yupp”, quando  agitado “ziih”; canto: “ zitt-zitt-zitt-zitt-sett-sett-chatt-

chiteriidia”* 

Características – encontra-se muitas vezes no solo perto dos comedouros*** 

*(Svensson, 2012, p. 376) **(Pinto et. al.,2010. P.106) *** (Lang, 2012, p. 95) 

 

Família  

Fingillidae 

Espécie 

Chamariz ou Milheirinha (Serinus serinus) 

Comprimento – 11 a 12centímetros* 

Habitat – campos agrícolas, pomares, pequenas zonas arborizadas e espaços urbanos como jardins e 

parques* 

Alimentação – alimenta-se no solo debicando herbáceas e arbustos**  

Vocalização –  chamamento:“ zir’r’r’rl”; canto “tu-ih”*  

Características – irrequieto em poças de água 

*(Svensson et al, 2012, P. 382) **(Pinto et. al.,2010. P.107)  

 

Família  

Paridae 

Espécie 

Chapim-Real (Parus major) 

Comprimento – 15 centímetros* 

Habitat – parques, jardins públicos e particulares* 

Alimentação – insetos, aranhas, frutos e sementes 

Vocalização – outono: “ping, ping”, “si yutti yutti”, “ti tuui”,  “ti ti tuh”, quando se irrita solta um forte “ 

che-che-che-che…”, terminam o inverno com uma cantilena de altos e baixos de “ti-ta  ti-ta   ti-ta…”  ou  

“ ti-ti-ta ti-ti-ta ti-ti-ta…” *  

Característica - na Primavera e Verão alimenta-se nas árvores pendurado nos troncos de patas para o 

ar chilreando** 

*(Svensson et al, 2012 pág. 342).  **(observação da autora)  

Família   Espécie 
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Paridae    Chapim-azul (Cyanistes caeruleus)  

Comprimento – 10 a 12 centímetros* 

Habitat – parques e jardins* 

Alimentação – bagas e insetos** 

Vocalização – chamamento “sisisüdu” ou  “sisisi”*  alarme “ker’r’r’r’rrek-ek-ek”, canto “siiih siiih, 

sisürrrrr”, “si-si-sürrr, si-si-sürrr”* 

Características –  pendura-se facilmente de cabeça para baixo, frequenta comedouros* 

* (Svensson et al , 2012, pag. 270)  ** (Falcão et al, pág 53) ***  

 

 

Família  

Regulidae 

Espécie 

Estrelinha-Real (Régulus ignicapilla) 

Comprimento - 9 a 10 centímetros* 

Habitat – locais com arbustos** 

Alimentação- insetos** 

Vocalização – “züü zü-zi-zi”* 

Caraterísticas- tamanho minúsculo* 

*(Svensson et al  2012, pág.336 )  **(Durão et al,  2010, pág.29) 

 

 

Família  

Sylviidae 

 

Espécie 

Felosinha ou Felosa-comum (Phylloscopus collybita) 

Comprimento – 10 a 12 centímetros * 

Habitat – em matas* 

Alimentação –  insetos ** 

Vocalização –  chamamento: “huitt”;  “silt sult  sul sult sit sit sult sult sult sit…”* 

Características – ativa, confiante  e irrequieta* 

*(Svensson et al, 2102, pág. 330) ** (Falcão et al, 2012, pág. 56) 
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Família  

Sylviidae  

Espécie 

 Rouxinol-grande-dos-caniços (Acrocephalus arundinaceus) 

Comprimento – 16 a 20 centímetros* 

Habitat – matas com árvores ou arbustos altos, jardins e parques arborizados* 

Alimentação –  insetos** 

Vocalização –  chamamento: “kshack” e “krrack”: durante a noite emite um canto: “ trr trr karra-

karra-karra krie-krie-krie trr-trr-kie-kie”* 

Caracteristicas – empoleira-se muito direito quando canta ao por do sol**    

   *(Svensson et al, 2012, pág. 323) ** (Bruun et al 2002pág. 230)               

 

Família  

Sylviidae 

Espécie 

Toutinegra-de-Barrete-Preto (Sylvia atricapilla) 

Comprimento- 13 a 15 centímetros* 

Habitat – parques e jardins com arbustos baixos e repletos de folhagem* 

Alimentação – bagas e insetos* 

Vocalização –  chamamento “teck-teck-teck-teck”,  “schrec-schrec-schrec” * 

Caracteristicas – voam constantemente de ramo em ramo* 

*(Svensson et al. 2012, pag 304)  

 

Familia 

Sylviidae 

Espécie 

Toutinegra-dos-Valados (Sylvia melanocephala) 

Comprimento – 13 a 14 centímetros* 

Habitat – parques, jardins com arbustos e matos* 

Alimentação –  figos, uvas, frutos silvestres, sementes, gramíneas, aranhas, insetos e larvas**  

Vocalização –  chamamento: “ trr-trr-trr-trr-trr” ou “ tu-trru tu-trru tu-trru tu-trru “, com a primeira 
nota variável - “ turett trett-trett-trett-trett”* 

 Características – pouco tímida e muito ativa 

 *(Svensson. 2012, pag 308) **(Durão, 2010, pag 73) 
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Familia 

Sylviidae 

Espécie 

Toutinegra-do- Mato (Sylvia undata) 

Comprimento – 13 a 14 centímetros* 

Habitat – parques, jardins com arbustos e matos* 

Alimentação – figos, uvas, frutos silvestres, sementes, gramíneas, aranhas, insetos e larvas**  

Vocalização –  chamamento: “ chaihhrr” alarme “ trrü-tr’r’r’r’r)* 

Características -  muito curiosa e afoita* 

*(Svensson et al. 2012, pág. 312) **(Durão, 2010, pag 73) 

 

 

 

 

Família 

Turdidae 

Espécie 

Melro (Turdus merula) 

 Comprimento – 23 a 29 centímetros* 

Habitat – áreas com alguma cobertura arbustiva, matas, jardins, parques e quintais de moradias** 

Alimentação – alimenta-se do que encontra entre as folhagens das árvores e nos relvados: 

insetos, bagas, sementes, e de pequenas migalhas ou restos de comida de outros animais** 

Vocalização – chamamento: “pok”, quando agitado solta um “tsiih” ou um “chack-ack-ack-ack-…”; 

quando avista um gato ou uma coruja dá o alarme com uma serie de “pli-pli-pli-pli-pli-…” * 

Características - levanta a cauda de repente baixando-a depois lentamente, com as patas unidas 

dá alguns passos ou saltita rapidamente e fica imóvel durante uns segundos esperando a melhor 

oportunidade para caçar minhocas.**  

*(Svensson et al, 2012, pág 296).**(observação da autora) 

 

Família 

Passeridae 

Espécie 

Pardal-doméstico (Passer domesticus) 

Comprimento – 14 a 16 centímetros* 

Habitat – espaços rurais e urbanos, jardins e parques** 

Alimentação – sementes e migalhas de pão e bolos** 

Vocalização – “chilp chev chilp chelp chürp” quando irritado “cher’r’r’r’r’r”* 

Características - não tem medo das pessoas, é facilmente observado em passeios, bancos de 

jardim e mesas de esplanadas a comer migalhas, telhados e muros de habitações.** 

*(Svensson et al 2012, pág. 372).**(observação da autora) 
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Família 

Muscicapidae 

Espécie 

Papa-Moscas (Ficedula hypoleuca) 

Comprimento– 12 a 13 centímetros* 

Habitat – espaços rurais e urbanos, jardins e parques* 

Alimentação –  insetos* 

Vocalização – chamamento: “tec”; canto:  “zi vreezi vreezi tsu tsu  chu- zi zi zi”; para dar o alarme: 

“pik* 

Características – ativo e irrequieto* 

*(Svensson, 2012, pág. 340). 

 

Família 

Motacillidae 

Espécie  

Petinha-dos-Prados (Anthus pratensis ) 

 

Comprimento – 14 a 15 centímetros* 

Habitat – espaços rurais e urbanos, jardins e parques* 

Alimentação –  insetos* 

Vocalização – levanta voo a saltar e a cantar um “ist ist ist”, “zi zi zi zi…”, introdução do canto ” zi zi 

zi zi zi zi zi zi zi zi zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-svisvisvisvisvi tuu tuu tuu tuu tii-siva”; chamamento de 

alarme: “sitt-itt” ou “tirri”* 

Características - Passa muito tempo no solo é muito viva, tanto anda como corre 

*(Svensson, et al, 2012, pág. 266)    

 

Família 

 Fringillidae 

e Espécie  

Pintassilgo (Carduelis carduelis) 

Comprimento – 12 a 13 centímetros* 

Habitat – prados, jardins e prados abertos* 

Alimentação –  sementes de cardos* 

Vocalização – chamamento: “tickelitt”; quando se alimenta em bando canta “litt” ,“telitt”* 

Características – gosta de poisar nos cardos** 

*(Svensson et al 2012, pág. 380,) **(observação da autora)                         
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Família  

Fringillidae 

Espécie  

Verdilhão (Chloris chloris) 

Comprimento – 14 a 16 centímetros* 

Habitat – zonas de arbustos em parques e jardins* 

Alimentação – sementes cereais , insetos e bagas maduras**  

Vocalização – canto:  “dschruuuuuh” e “ jupp-jupp-jupp jurrrrrrrrrr tuy-tuy-tuy-tuy-tuy juit chipp-

chipp-chipp-chipp-chipp durdurdurdur jurrrrrrrrrr…”; chamamento: “jupp-jupp-jupp”*     

Características - canta pela manhã e no final da tarde, sempre em locais altos: telhados, fios 

elétricos e ramos das árvores.  

*(Svensson, et al 2012, pag. 380)   **(Durão 2010, pág 79) 

 

 

Família 

Fringiliidae 

Espécie  

Bico-grossudo (Coccothraustes  coccothraustes) 

Comprimento – 16 a 18 centímetros** 

Habitat – em zonas com árvores de fruta principalmente cerejeiras** 

Alimentação – grãos, sementes, fruta, bagas, bolotas** 

Vocalização - chamamento “pix” “zrri e zih” canto “zih” e “zrri” 

Características – parte cascas e caroços com o bico** 

*(Bruun et al, 2002, pág. 278) **( Svensson et al 2012, pág. 384) 
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2. Exemplos da planificação do livro O Meu Primeiro Guia de Aves 
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