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     cada ano que passa, a ciência tem feito novas descobertas que 

empurram para mais distante no passado a aurora da humanidade. O surgimento do 

pensamento abstrato seria o requisito primordial para o advento da consciência, 

característica que iria completar a transição evolutiva de certo primata no homo sapiens. 

Duas são as características que evidenciam o salto qualitativo que nos fez “sapiens”: a 

capacidade de venerar os mortos, revelada através de sepultamentos, e a habilidade de 

expressar pensamentos através da manifestação gráfica. Venerar, observar e desenhar, 

são esses atributos que nos fazem humanos.  

No primeiro 

semestre de 2012, um 

artigo publicado na revista 

Science, datou em mais de 

40.000 anos cerca de 50 

pinturas rupestres 

encontradas em 11 

cavernas de El Castillo, no 

norte da Espanha. A mais 

antiga de todas teria pelo 

menos 40.800 anos e 

apresenta imagens de mãos humanas e de discos vermelhos. Essa datação seria o novo 

marco zero da nossa história, pelo menos até que outra descoberta a retroceda para 

ainda mais distante no passado. 

Tanto produzir conhecimento quanto representar o mundo são inerentes à 

própria condição humana.  É o que nos distingue como espécie. A capacidade de 

expressar a percepção da natureza em traços e manchas coloridas é um salto evolutivo 

tão imenso que até hoje ainda não foi satisfatoriamente explicado, talvez nunca venha a 

ser. Afinal, o que será o conhecimento senão simplesmente o registro inteligível daquele 

saber que gradativamente se acumula?  

 



Ao esboçar, pela primeira vez, uma imagem na parede da caverna, nosso 

antepassado primitivo deu também, simbolicamente, a primeira pincelada no teto da 

Capela Sistina. Naquele momento nascia o espírito criativo, o pensamento mágico e 

irrequieto, a necessidade de encontrar respostas que é a própria essência do nosso ser. A 

indagação científica e a representação artística são frutos da mesma mente inquiridora 

que formula idéias, gera hipóteses, abstrai conceitos e busca resultados. 

Inadvertidamente nosso ancestral de 40.800 anos atrás produziu as primeiras ilustrações 

científicas. Menos pelo conteúdo das imagens e mais pela sua mera existência, ficou 

gravada nas paredes de pedra algumas das primeiras peças do quebra-cabeça da 

antropologia. 

 

Primeiros registros 

Embora a arte rupreste tenha enorme valor científico nos nossos dias, certamente 

não foi com esta intenção que ela foi produzida. As primeiras imagens geradas com o 

propósito de ilustrar e transmitir o conhecimento que se tem notícia foram as tabuletas 

Sumérias. As pequenas plaquetas de argila com grafismos em alto relevo eram 

produzidas e reproduzidas em grandes quantidades. A reprodução se dava a partir de 

cilindros gravados em baixo relevo que eram rolados sobre a argila mole, imprimindo o 

seu conteúdo. Desta maneira, e muito antes de Gutenberg, a humanidade já havia 

inventado uma maneira de massificar o conhecimento. Além de apresentar ilustrações, 

as tabuletas também continham textos em escrita cuneiforme. Existem cerca de 500.000 

tabuletas sumérias espalhadas pelos museus do mundo. Elas tratam de todos os aspectos 

desta cultura, desde seu sistema legal até técnicas de agricultura e práticas de medicina. 

Os sumérios seriam o berço da civilização egípcia. Entretanto, ainda que os 

egípcios tenham deixado inúmeras provas de seu desenvolvimento científico e 
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tecnológico, os registros na forma de livros, rolos, tabletes de barro ou qualquer outra 

forma portátil de registrar o conhecimento, são quase inexistentes. Ao contrário dos 

Sumérios que registraram seu conhecimento na argila cozida, o suporte escolhido pelos 

egípcios foi o frágil papiro e infelizmente a maioria não resistiu à passagem do tempo. 

Não obstante, considerando o apreço que os egípcios tinham pela representação gráfica, 

não há dúvidas de que a transmissão do conhecimento se fazia com livros ilustrados na 

forma de rolos. Infelizmente, os pouquíssimos exemplares que resistiram ao tempo 

apresentam-se em mau estado e com poucas ilustrações.  

Os papiros mais conhecidos são o de Ebers, um tratado de medicina; O papiro de 

Edwin Smith, que discorre sobre cirurgias, assim como o papiro de Hearst.  

. 

O “Papiro Matemático de Moscou” datado de 1850BC é um dos poucos que 

apresenta desenhos, com sólidos geométricos ilustrando alguns dos 25 problemas 

matemáticos que descreve. O papiro de Rhind que também versa sobre matemática, data 

de 1650BC e está um pouco mais bem conservado, apresentando desenhos um pouco 

mais nítidos. 

O primeiro livro ilustrado de ciências da civilização grega, também foi escrito 

sobre papiro e trata de plantas medicinais. Seria um herbário com desenhos das espécies 

e descrição de suas propriedades terapêuticas. Chama-se ”Papiro Johnson”, foi datado 



como do século V da nossa era e dele existe apenas um fragmento que resistiu à 

passagem do tempo.  

O papiro Johnson foi descoberto no 

Egito em 1904 mas teria sua origem grega 

confirmada. Uma das espécies retratadas no 

fragmento é o confrei, planta que até hoje é 

utilizada pelas suas propriedades terapêuticas. 

Outra característica interessante sobre este 

manuscrito é o fato da folha de papiro ser 

utilizada dos dois lados (a ilustração ao lado 

mostra os dois lados do mesmo fragmento). Isso parece indicar que o manuscrito já 

tinha a forma de livro e não de rolo como se usava no Egito. É possivel que esse 

framento seja de uma cópia do herbário de Pedanius Dioscorides de Anazarbus, um 

médico grego do primeiro século, cujo trabalho se tornou o texto de base da botânica 

medieval. Dioscorides escreveu o De Materia Medica, um compêndio de 5 volumes que 

foi traduzido e copiado em diversas línguas, tendo permanecido em uso por mais de 

1500 anos. 

A partir do século V, enquanto a 

Europa mergulhava na escuridão da idade 

média, a civilização árabe prosperava e 

tornava-se a nova fronteira do 

desenvolvimento da ciência. Será da cultura 

árabe que o mundo receberá a maior 

contribuição de conhecimento durante este 

período de mil anos. 

O impressionante Kitab Aja’ib al-

makhluqat wa Gharaib al-Mawjudat, 

conhecido como “A Cosmografia” ou “As 

Maravilhas da Criação“ data de meados do 

sec. XIII.  O manuscrito é originário do Irã 

ou Iraque, e é considerado o mais 

importante texto de história natural do 

mundo islâmico medieval.  Seu autor, Al-

Qazwini foi o mais renomado naturalista, geógrafo e enciclopedista de sua era.              

Ilustração de “A Cosmografia” de  al-Qazwini 

Fonte: http://archive.nlm.nih.gov/proj/ttp/books.htm 
 



O manuscrito era ricamente ilustrado com espécies animais e vegetais do mundo real, 

assim como também trazia imagens das criaturas lendárias que habitavam o imaginário 

daquela civilização, como dragões, sereias e unicórnios.  

Na Europa da idade média, livros de narrativas sobre viagens a lugares exóticos 

traziam ilustrações de suas passagens e eram considerados tratados de história natural. 

Naqueles tempos era comum que a informação sofresse influência de ordem religiosa e 

mitológica. Na Inglaterra medieval do séc. XIV o livro de John Mandeville, de 1357, 

“As Maravilhas do Mundo” relata as aventuras de Marco Polo. O texto ilustrado 

descreve países, acidentes geográficos, espécies animais e vegetais reais e também 

criaturas mitológicas como cíclopes, gigantes e outras fantasias como a impressionante 

árvore de algodão, da qual pequenas ovelhas produtoras de algodão nascem e pendem 

como frutos. 

  

Árvore do algodão de John MandervilleFonte: wikipedia 



A nota mais curiosa da transição entre a idade média e a renascença é o 

misterioso Manuscrito Voynich. Embora tenha as características e a forma de um 

compêndio de história natural daqueles tempos, o manuscrito inteiro retrata plantas, 

anatomia e objetos que, aparentemente, não tem correspondentes no mundo real ou 

conhecido. A linguagem utilizada é desconhecida e grafada com caracteres igualmente 

estranhos. O volume de 240 páginas de pergaminho foi datado pelo método do 



Carbono14 como do início do século XV, com origem provável do norte da Itália.        

O primeiro proprietário conhecido do livro foi o Imperador Rodolfo II de Roma. Muito 

já se especulou sobre a sua autoria e seu conteúdo. O gênio medieval Roger Bacon foi 

apontado como um dos possíveis autores. Entretanto com a datação pelo C14, hoje 

sabe-se que Bacon morreu antes da criação do manuscrito. Pesquisas mais recentes 

apontam para o arquiteto florentino Antonio di Pietro Arvelino, o “Filarete” que viveu 

entre 1400 e 1469, fazendo-o, pelo menos, contemporâneo do misterioso livro. Essa 

hipótese prega que o texto, em código, revela os segredos das cristalerias de Murano. As 

ilustrações seriam distrações para convencer os leitores de que se tratava de algo 

exótico, misterioso, porém inofensivo. Os segredos das técnicas de Murano eram 

mantidos a sete chaves. Tentativas de revelá-los eram punidas com a morte. Entretanto, 

o texto não foi decifrado até hoje, impedindo a confirmação de qualquer hipótese 

proposta. 

Já no início da renascença, o nome que imediatamente vem à memória quando 

se trata de ilustração científica é o do florentino Leonardo Da Vinci. No entanto, foi o 

belga Andreas Vesalius quem, em 1543, publicou o primeiro tratado ilustrado e 

sistemático de anatomia humana. O trabalho foi subdividido em sete “livros” ou 

capítulos que descrevem e ilustram os ossos, músculos, coração e vasos sanguíneos, 

sistema nervoso, órgãos 

abdominais, tórax e, por 

último, o cérebro. A obra 

monumental denominada “De 

Humani Corporis Fabrica” - 

Da Organização do Corpo 

Humano - continha setecentas 

páginas ricamente ilustradas 

pelos melhores artistas da 

época. Esta obra deve ser a 

celebração oficial do 

casamento entre arte e ciência, 

não apenas pela qualidade do 

conhecimento e da arte nela 

contidos, senão pelo simbolismo do seu tema: o homem e seus mistérios. Embora o “De 

Humani Corporis Fabrica” de meados do sec. XVI já tenha sido produzido com rigor 

Ilustração do “De Humani Corporis 

Fabrica” de Andreas Vesalius, Fonte: Wikipédia 

 



científico e independência religiosa, em 

outros trabalhos as influências mitológicas 

ainda se faziam presentes. 

 Assim também ocorre com seu 

quase contemporâneo “Historiae 

Animalium” de 1551, do naturalista suíço 

Conrad Von Gessner. A despeito do fato de 

que esta obra seja considerada o começo da 

zoologia moderna, ela ainda trazia 

descrições e imagens de animais 

arquetípicos como o unicórnio, monstros marinhos e quimeras. Apesar disso, este 

trabalho pode ser considerado uma 

ponte entre o mundo medieval e a 

ciência moderna. Por ocasião da 

publicação, o Papa Paulo IV decidiu 

que o trabalho de Gessner estava 

contaminado pelas suas crenças 

religiosas e baniu o tratado ao 

incluí-lo no Codex, a lista de livros 

proibidos aos católicos. Gessner era 

protestante. Embora tenha sido 

considerado um botânico, na 

verdade estendeu seu interesse para 

diversas áreas do conhecimento. Em 

1551 foi o primeiro cientista a 

descrever o tecido adiposo e em 

1565 documentou e descreveu a 

invenção do lápis, a despeito do fato 

que a invenção do utensílio não seja 

a ele atribuída e permaneça 

indeterminada. 

Posteriormente, em 1623, a publicação que rompeu definitivamente com 

influências mitológicas e não-observacionais, foi a obra de Basilius Besler. O autor era 

um boticário alemão que publicou um tratado botânico chamado “Hortus Eystettensis” 
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ou “O Jardim de Eichstätt”. Elaborado com  um cuidado muito grande na representação 

das espécies, o compêndio de 1623 

continha a descrição de 1.084 

espécies vegetais com 367 

gravuras, totalizando 850 páginas. 

O Hortus Eystettensis foi 

um marco que mudou 

definitivamente a arte botânica. As 

ilustrações de flores, ervas e 

vegetais eram, na medida do 

possível, representadas no 

tamanho natural e cheias de 

detalhamentos. Os arranjos eram 

artisticamente mais equilibrados e 

coloridos à mão, resultando em 

imagens bonitas e repletas de 

informação. 

Na passagem do sec. XVII para o XVIII surge Albertus Seba, um farmacêutico 

alemão que morava e trabalhava em Amsterdam. Seba, naturalista amador, morava 

perto do porto e iniciou uma coleção de espécimes exóticos que pedia para os 

marinheiros trazerem de suas viagens pelo mundo. A coleção de espécimes, que 

posteriormente foi 

vendida para o czar 

Pedro da Rússia, deu 

origem ao compêndio 

que iria publicar em 

1734, denominado 

“Locupletissimi rerum 

naturalium thesauri 

accurata descriptio”, 

“Descrição detalhada 

de um tesauro muito 

rico sobre os principais 

e mais raros objetos naturais”.  



A obra em quatro volumes teve dois deles publicados após a sua morte, ocorrida 

em 1736. Seba contratou os melhores artistas para preparar as 446 ilustrações, sendo 

175 deles ocupando páginas duplas. Ainda que tenha sido assistido por naturalistas 

profissionais, ele mesmo elaborou os textos dos dois primeiros volumes. 

Em 1735 Carolus Linnaeus publica seu famoso tratado Systema naturae, 

trazendo e popularizando a 

nomenclatura científica 

binomial que se usa atualmente. 

Este é considerado até os dias 

de hoje, como o “livro de ouro” 

do naturalismo. Em seus 

escritos, Linnaeus pondera que 

“o naturalista devia ser versado 

em história natural, saber 

pintar, desenhar, traçar cartas, 

escrever latin, ter um diário 

claro e preciso, observar e 

descrever a geografia dos 

lugares visitados”. Ele dava 

grande valor ao desenho 

produzido em campo e sofria 

por não se considerar um bom 

desenhista. 

A partir do sec. XVIII as 

expedições para revelar os 

segredos do mundo natural se 

tornariam constantes. Os países 

europeus colonizadores enviavam seus exploradores e naturalistas para descobrir e 

retratar a flora e fauna das suas colônias. Inglaterra, França, Portugal, Espanha e 

Holanda tinham interesse tanto mercantil como científico nas descobertas. Artistas se 

especializavam para acompanhar as expedições e retratar as espécies, biomas, as 

populações nativas e as paisagens exóticas das novas terras que eram ocupadas.  

  

Albertus Seba Tinterfish Fonte: Wikipédia 



A Ilustração científica no Brasil 

. 

Vinculada ao Centro de Ilustração Botânica do Paraná, o CIBP, a bióloga e 

ilustradora científica Diana Carneiro tem-se dedicado ao estudo da ilustração no Brasil. 

Entrevistada para esta reportagem, Diana relata os primórdios da história brasileira: “Os 

primeiros registros gráficos da flora brasileira perdem-se no tempo do Brasil do século 

XVI quando os primeiros viajantes percorreram as matas do país com os mais 

diferentes objetivos. Desta época temos os relatos e cenas de Hans Staeden e dos 

padres portugueses, porém foi com a vinda dos holandeses para a Capitania de 

Pernambuco, no séc. XVII, chefiados por Mauricio de Nassau, que a história da 

Ilustração botânica no Brasil realmente se iniciou. Faziam parte da comitiva de Nassau 

pintores como C. Peters, Frans Post e Albert Eckhout que registraram principalmente a 

exuberância de nossas paisagens tropicais costeiras”.  

O propósito de tais viagens seria documentar e apresentar o novo mundo para os 

olhos europeus. Esses artistas certamente não se viam como “ilustradores científicos”, 

mais provavelmente se considerariam como “repórteres fotográficos”, para estabelecer 

um paralelo com as profissões atuais. Nos seus trabalhos preocupavam-se mais em 

retratar as paisagens exóticas, aspectos da antropologia e da etnografia e também 

algumas espécies endêmicas das novas terras. Não havia, ainda, a preocupação em 

catalogar sistematicamente como já ocorrera em alguns trabalhos europeus anteriores. 

Apesar da falta de sistematização, essas imagens são indispensáveis janelas históricas 

abertas para os primórdios da colonização. 

Franz Post Fonte: dombosco.com.br 



Diana Carneiro segue seu relato abordando as primeiras expedições 

verdadeiramente científicas: “Nos séculos seguintes o país recebeu diversas expedições 

de cientistas naturalistas que vieram com a incumbência de retratar, descrever e 

coletar espécies vegetais, a maioria delas desconhecidas para a Ciência. Nomes como 

Humboldt, Martius, Spix, Langsdorf, Rugendas, Debret, Taunay e Hercules Florence 

merecem destaque neste panorama de artistas e cientistas que deixaram um legado 

gráfico e pictórico de grande importância para o conhecimento da biodiversidade e 

paisagem do passado”. 

A história recente da ilustração 

artística no Brasil já será povoada tanto 

por artistas como por cientistas 

brasileiros. No final do sec. XIX e 

inicio do sec. XX destaca-se nome de 

João Barbosa Rodrigues, que hoje 

empresta seu nome ao Museu Botânico 

do Jardim Botânico de São Paulo. 

Nascido em 1842, o mineiro Barbosa 

Rodrigues foi um engenheiro, 

naturalista e artista que dirigiu o Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro a partir de 

1890, até a sua morte em 1909. 

Participou de uma missão científica do 

governo imperial à Amazônia, chamada 

de “Comissão do Amazonas”, da qual 

foi o encarregado. Posteriormente 

organizou o Jardim Botânico de Manaus com o apoio da Princesa Isabel. Inaugurado em 

1883, o jardim botânico amazonense seria definitivamente fechado depois da 

proclamação da república. Seu trabalho considerado mais importante foi Sertum 

Palmarum Brasiliensis sobre palmeiras brasileiras. “Genera et Species Orchidearum 

Novarum” foi seu trabalho apaixonado sobre orquídeas, produzido entre 1872 e 1875, 

em três volumes. Barbosa Rodrigues também contribuiu com a zoologia, paleontologia, 

etnografia, arqueologia e geografia. 

Dentre aqueles que, a exemplo de Barbosa Rodrigues, participaram da 

consolidação da ilustração científica no Brasil, estão Maria Werneck de Castro, Renato 

Barbosa Rodrigues     Fonte Scielo.com.br 



Etienne Demonte e suas irmãs Rosália e Ivonne assim como seus filhos André e 

Rodrigo, perfazendo uma família inteira dedicada à ilustração. Etienne que perdeu o 

olho direito num jogo de futebol quando ainda era menino, era capaz de produzir 

imagens extremamente detalhadas tanto do objeto em si, como também do habitat ou 

entorno dos animais. Seu apreço pelas aves levou o professor Augusto Ruschi a 

contratá-lo para ilustrar seu livro “Beija-flores do estado do Espírito Santo”. Juntamente 

com o prof. Ruschi, Etienne Demonte ainda publicaria “Aves do Brasil” em dois 

volumes.  

Maria Werneck de Castro 

foi uma pioneira na novíssima 

capital brasileira, Brasília, para 

onde se mudou em 1960. Ao 

chegar ao planalto central, ainda 

selvagem, encantou-se com a 

natureza do cerrado. Foi nesta 

época, aos 55 anos, que 

começou a retratar espécies 

vegetais; até então tinha se 

dedicado a ilustrar anatomia 

patológica. Durante 30 anos 

produziu ilustrações botânicas 

de altíssima qualidade em 

trabalhos que se destacam pela 

precisão e a riqueza de detalhes.  

Ao lado de tantos brasileiros dedicados e talentosos, destaca-se a inglesa 

Margaret Mee e o seu legado para a ilustração brasileira. Embora Margaret Mee não 

tenha ilustrado exclusivamente espécies brasileiras, foi à Amazônia brasileira que a 

artista botânica britânica dedicou grande parte da sua vida. Chegou ao Brasil em 1952, 

acompanhada do marido que viria a ser comerciante de arte em São Paulo. Fascinada 

pela mata atlântica que ainda cobria boa parte do estado paulista, ela começou a retratar 

plantas que encontrava nos seus passeios pelas redondezas da cidade. Em 1956, então 

morando em Belém do Pará, Margaret fez a primeira das quinze expedições à floresta 

amazônica que faria até 1988. Margaret se caracterizou por retratar as espécies em 

campo, motivada por um espírito livre que ansiava por aventura.  A artista passava 

Maria Werneck de Castro  Fonte:scienceblogs.com.br 



longos períodos embrenhada na floresta, convivendo com índios e animais selvagens. 

Descobriu e batizou novas espécies e ainda encontrou exemplares de plantas já 

consideradas extintas.  

. 

Dentre as inúmeras aquarelas de Margaret, destaca-se a prancha que ilustra a flor 

da lua. A cactácea Selenicereus witti, desabrocha suas flores brancas uma só vez no ano 

durante uma noite de lua cheia. Por mais de 23 anos Margaret teria tentado presenciar o 

evento, até quando, numa expedição de 1988 conseguiu na penumbra da noite na 

floresta, presenciar o lento desabrochar da flor à luz da lua. Sobre a façanha a artista 

teria declarado: “Enquanto me posicionava ali, com a orla escura da floresta ao meu 

redor, sentia-me enfeitiçada. Então a primeira pétala começou a mexer-se, depois outra 

e mais outra e a flor explodiu para a vida”. 

  

Margaret Mee fonte:flor_da_luaucs.br 



A ilustração nos nossos dias 

 

Apresentar a ilustração científica através da sua história pode levar o leitor a 

concluir que esta é uma arte que pertence ao passado. Intuitivamente pode-se imaginar 

que a fotografia teria substituído o trabalho dos artistas, mas essa é uma concepção 

prontamente refutada pelos ilustradores. Nos trabalhos acadêmicos a ilustração tem uma 

função esquemática e descritiva que a fotografia não consegue substituir. Na divulgação 

cientifica só a ilustração pode construir uma visualização das idéias que se deseja 

transmitir. A ilustração astronômica é o exemplo mais concreto desta necessidade. Por 

melhor e mais poderosos que sejam nossos telescópios terrestres e orbitais, não é 

possível fotografar tudo aquilo que a ciência astronômica descobre e deseja materializar 

na forma de imagens. Mesmo os corpos celestes que estariam dentro do alcance da 

fotografia telescópica como os planetas do nosso sistema solar, ficam melhor 

representados pela ilustração do que pela fotografia.  

. 

Assim como na astronomia, o absurdamente pequeno, aquele que habita as 

equações da física - o quântico – também só pode ser representado pela ilustração. De 

qual outra maneira poderíamos visualizar uma molécula, um átomo ou ainda partículas 

subatômicas e ondas? Se a ilustração não representa a realidade, ao menos  é possível 



ilustrar o modelo da realidade. O mesmo ocorre na geologia, na oceanografia, na 

arquelogia e em todas as ciências 

que só conseguem traduzir seus 

conceitos e descobertas através 

das imagens concebidas técnica e 

artisticamente.  

Arte e ciência não irão 

jamais se divorciar. Quanto mais 

educada a sociedade, maior será a 

divulgação científica e o desejo de 

conhecer e entender o mundo que 

nos cerca. Quanto mais sofisticados os conceitos, maior a necessidade da ilustração para 

facilitar a sua compreensão.  

Chegamos na era da computação gráfica que disponibiliza enormes recursos 

para a produção de imagens cada vez mais sofisticadas e explicativas. Ainda que aos 

poucos a mão do homem seja substituída pelo desenho digital, a mão do artista, seja 

sobre o papel ou sobre um teclado será sempre essencial para transformar ideias em 

imagens.  
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