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RESUMO

Ao analisarmos o contexto histórico encontramos a representação de plantas como elemento comum entre os campos das 
artes visuais e das ciências. Partindo de seu surgimento, ainda na Pré-História, seu desenvolvimento impulsionado pelo na-
turalismo científico, movimento surgido no Renascimento, a ilustração de plantas acompanhou a arte e a ciência cruzando 
territórios e tempos, chegando até a contemporaneidade onde ainda apresenta-se como um campo de exploração para artistas 
visuais e ilustradores. Os fundamentos estéticos que nortearam artistas e ilustradores botânicos, identificados ao longo da 
história da civilização, serviram de referência para a instauração de uma poética pessoal coerente às prerrogativas conceituais 
da Arte Contemporânea.
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ABSTRACT

Analyzing the historical context is possible to find the representation of plants as a common element among the fields of visual 
arts and sciences. Starting from its inception, even in prehistory, its development boosted by scientific naturalism, movement 
emerged in the Renaissance, the illustration of plants accompanied the art and science crossing territories and times, coming 
to the contemporaneity which still presents itself as a field exploration for visual artists and illustrators. The esthetic bases 
that guided botanical artists and illustrators, identified throughout the history of civilization, were used as a reference for the 
establishment of a coherent personal poetic to conceptual prerogatives of Contemporary Art.

Keywords: Arts; Science, Illustration; Poetics, Contemporary Art.

1. INTRODUÇÃO

Ao traçarmos uma análise da história da civilização verificamos que arte e ciência estabelecem um percurso paralelo, com pro-
duções que se complementam, formulando uma série de conhecimentos compartilhados. Percebemos nas ciências naturais, o 
emprego de recursos das artes visuais na documentação e estudos de espécies vegetais, animais ou a paisagem, assim como 
no campo das artes, artistas em diferentes épocas e com diferentes olhares utilizaram-se de conhecimentos científicos como 
base para em seus processos criativos.

Nesse sentido, o presente trabalho possui como objetivo o resgate histórico da ilustração botânica gerando subsídios para o 
desenvolvimento de uma produção plástica em arte contemporânea, tomando como base um estudo de caráter histórico sobre 
o naturalismo científico e suas relações com a arte.
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A pesquisa teve como base a revisão bibliográfica do tema e a análise de publicações, na área das artes visuais autores 
como Gombrich (1995) e Catlin (1997) e livros que abordam questões técnicas inerentes à ilustração científica, como Ca-
pra (2011) e Rix (2012). Em seguida, realizou-se a análise de imagens iconográficas e documentais, paralelas aos textos, 
relacionando tais imagens a base teórica. Posteriormente foi realizada uma pesquisa sobre as obras de Sérgio Allevato 
Allevato um artista contemporâneo com formação na área da ilustração botânica e posterior formação em artes, suas 
obras fazem uma relação entre a arte e a ciência. Por fim iniciou-se o desenvolvimento de uma poética pessoal, que parte 
dos tradicionais formatos, materiais e técnicas de ilustrações botânicas para a produção de atorretratos com um enfoque 
contemporâneo.

2. O SURGIMENTO DA ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA: CONTEXTO E ARTISTAS 

Ao analisarmos criteriosamente a história da ilustração botânica, expressão visual que consiste na representação de elemen-
tos vegetais, encontra-se indícios de seu desenvolvimento desde a pré-história, onde já se buscavam meios e técnicas para 
representar a natureza, porém inicialmente tais produções não possuíam caráter científico e sim ritualístico, tornando-se 
posteriormente em um importante meio técnico para catalogação de espécies vegetais.

A obstinação por dominar tecnicamente a representação de elementos da natureza acompanhou o homem no decorrer da 
história da civilização, motivado por funções diferenciadas, mas em linha cronológica, observa-se um percurso evolutivo que 
originou o que conhecemos hoje como ilustração botânica. No Antigo Egito e em Roma, plantas aparecem representadas em 
murais com finalidade decorativa e ornamental. As erupções vulcânicas e terremotos que destruíram a civilização minóica na 
cidade de Creta, Acrotíri e Pompéia, preservaram pinturas em afresco que nos permitem identificar plantas como o açafrão, 
usado como aromatizante e corante, bem como: rosas, lírios, papoulas dentre outras.

Os primeiros livros de ilustração botânica continham a representação de plantas medicinais, visando ajudar o leitor a identifi-
cá-las e a usá-las. Obras datadas do século I a.C. permitem cogitar que as origens do desenvolvimento de estudos detalhados 
sobre as propriedades medicinais, com desenhos e descrições, foram produzidas na Grécia, na Ásia Menor e na Babilônia, 
resultando nos primeiros livros dessa área. 

Deste período podemos destacar a produção de Cratevus, um dos mais famosos botânicos do século I a.C, cujo trabalho serviu 
de base para o livro Aniciai Iulianae Codex, obra na qual podemos encontrar ilustrações de plantas em pergaminho circundadas 
por escritas gregas. Referência para a área, esse livro foi bastante influente na área botânica, tendo seu conteúdo restaurado 
e reproduzido inúmeras vezes.

Por conseguinte, esses desenhos continuaram servindo como modelo durante a Idade Média, período em que a ilustração 
botânica não demonstra evolução significativa, sendo reproduzidos para a transmissão dos saberes nos mosteiros, perdendo 
qualidade por falta de conhecimento e domínio técnicos.

No oriente é possível encontrarmos ilustrações de plantas produzidas no século XIII, geralmente elaboradas sobre pergami-
nhos com temática de frutas, flores e pássaros. Na China podemos destacar a existência de vários registros de ervas medici-
nais usadas a cerca de 4.500 anos. Jà na europa, no século XV, a ilustração de plantas faz-se presente em pinturas religiosas, 
sendo usado como elementos decorativos e ou simbólicos. 

Mas foi nos séculos XVI e XVII que ocorreu um novo olhar para as relações entre a arte e a ciência, marcando uma retomada 
nos estudos de observação da natureza. De acordo com os estudos de Rix:

No início do século 16 e 17 o interesse se voltou para os livros sobre o crescimento das flores de decoração, conhecidos 
como florilégios. Imagens dos primeiros jardins de flores europeus também podem ser vistas em pinturas do século 15, 
mas normalmente carregam significado religioso: lírios, rosas, Ísis e cravos são comumente mostrados. (RIX, 2012, p.11).

Podemos destacar, como representante emblemático deste período, o artista Leonardo da Vinci. Intelectual que realizou inú-
meros estudos botânicos através da observação sistemática de plantas, da Vinci inicialmente realizava estudos de vegetação 
como processo para a pintura, estando no âmbito das investigações visuais de forma, cor e luz, porém tais experimentos 
adquirem mais tarde o rigor científico da ilustração botânica.

Os manuscritos botânicos foram produzidos por da Vinci a partir de 1500, quando ele tinha 50 anos, conforme expõe Capra: 

A sua habilidade nos desenhos botânicos atingiu o ápice em torno de 1508-10, e só depois de 1510, com Leonardo já 
sexagenário, foi que seus experimentos botânicos se tornaram pesquisas puramente científicas distintas das pinturas. 
(CAPRA, 2011, p. 19).

O estudo Lírio Branco de Leonardo da Vinci é considerado uma obra prima para a botânica, com a representação precisa dos 
seis estames do lírio, o invólucro floral dividido em seis pétalas e a disposição das folhas no caule. Os conhecimentos científi-
cos de Leonardo não foram divulgados na sua época, seus contemporâneos o consideravam um individuo estranho. 

Segundo Gombrich:
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Sobretudo é provável que o próprio Leonardo não alimentasse a ambição de ser considerado um cientista. A exploração da 
natureza era para ele, em primeiro lugar e acima de tudo, um meio de adquirir conhecimento sobre o mundo visível – conhe-
cimento de que necessitaria para a sua arte. (GOMBRICH, 1999, p. 294)

Figura 1: Lírio Branco, Leonardo da Vinci, 1472, desenho, coleção windsor, dimensões desconhecidas.

Fonte: CAPRA, 2011. 

Contemporâneo de Da Vinci, Albrecht Dürer foi outro artista de grande destaque no campo da ilustração de plantas, ga-
nhando notoriedade pelo alto grau de fidelidade com que captou meticulosamente os detalhes de seus temas vegetais, 
conferindo aos seus desenhos, pinturas e gravuras uma sofisticada e mimética representação da realidade. Neste sentido 
evidencia Gombrich:

Dürer esforçou-se em atingir a perfeição em imitar a natureza, não só como um objetivo em si, mas como uma melhor 
maneira de apresentar uma visão convincente das histórias sagradas, as quais iriam ilustrar em suas pinturas, estampas e 
xilogravuras. (GOMBRICH, 1999, p.345)

As obras Dürer servem de referência para os ilustradores botânicos atualmente. Os temas naturalistas despertaram-lhe tanto 
interesse que ele esforçou-se ao máximo na execução de estudos de animais e plantas sua grande maioria em aquarelas esses 
desenhos serviam de base para toda sua arte. 

Inicialmente pinturas artísticas de flores eram feitas pra coleções privadas da realeza, mas foi entre os anos de 1.750 e 1.850 
que se vivenciou o auge da ilustração botânica, onde impulsionada pelo cenário de novas descobertas da biologia, da ciência 
e do domínio de técnicas de impressão, a ilustração científica e botânica tomou um rumo próprio distanciando-se da mera 
função decorativa.

Entre a metade do século XVIII e o século XIX os artistas viajantes impulsionados pelo forte desejo de conhecimento cientí-
fico, cruzaram continentes, desenvolveram belíssimos estudos de plantas que até hoje são referência na ilustração de livros 
científicos.

3. OS ARTISTAS VIAJANTES: ARTES VISUAIS E ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA NA AMÉRICA LATINA 

Ao tomarmos as produções artísticas ao logo dos XVI a XIX, nos deparamos com o legado deixado pelos artistas-viajantes que 
através de suas obras (desenhos, pinturas, gravuras) constituiriam com a visualidade e documentação de fatos, hoje tratados 
como história, através das representações da natureza, dos costumes dos seus habitantes e dos registros de espécimes da 
flora e fauna que foram realizadas por artistas e cientistas.

Catlin, em um dos capítulos do livro Arte na América Latina nos aponta as relações entre a arte, a ciência e a documentação 
de espécies do continente europeu.

A realidade de um mundo que estava além dos horizontes europeus conhecidos foi gradativamente despertando a atenção 
das principais nações navegadoras e, depois no século XVIII, começou-se a buscar seriamente informações que fossem 
confiáveis, capazes de proporcionar a posse e o comércio das riquezas americanas. Aproveitando de maneira pragmática as 
oportunidades que agora entreviam, essas nações passaram a enviar expedições marítimas que combinavam a exploração 
geográfica com um trabalho cuidadosamente planejado por artistas a fim de que, com objetividade fossem registradas 
formas desconhecidas da vida vegetal, animal e humana. (CATLIN apud. ADES, 1997, p. 42-43).
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O contexto latino americano despertava o interesse dos artistas da época pelo cenário exótico tropical, fator que desencadeou 
a organização das missões artísticas, que tinham como objetivo, retratar além de novas espécies o entorno criando assim 
registros portáteis para levar a conhecimento do povo europeu as formas de vida na América. Essas representações que con-
tribuindo na difusão da imagem do continente americano são marcadas a princípio pelo olhar europeu. Os formatos portáteis 
dos estudos permitiam que esses fossem deslocados, difundindo o conhecimento, construindo e estabelecendo um elo visual 
entre o novo e o velho mundo.

Catlin, em seus ensaios nos faz pensar na forte influência que os princípios e valores da arte europeia tiveram sobre o trabalho 
dos artistas viajantes que vieram para a América Latina.

Como era de se esperar no início o repertório dos trabalhos desses artistas itinerantes, cujo propósito era documentar os 
fenômenos naturais, tanto na prática como na teoria, foi construída por obras que seguiam padrões predominantes nas 
academias de belas-artes européias (…) as academias européias não treinavam seus artistas para trabalhar com modelos 
vivos, para descobrir-lhes as características intrínsecas, mas com vistas a destilar e purificar-lhes as formas em busca de 
um ideal. (CATLIN apud. ADES, 1997, p.47)

No entanto ao entrar em contato com o novo cenário de exploração os artistas viajantes não se ativeram apenas às repre-
sentações descritivas, acabando por envolver-se profundamente por questões de grandeza maior, passando a expressar 
em suas obras questões e valores culturais e sociais até então desconhecido da sociedade europeia. A arte, nesse sentido, 
encontra-se como um meio o qual possibilita além do conhecimento e da informação da área científica a produção de 
imagens que são potentes metáforas, através das quais podemos pensar a vida e as relações que permearam os olhares 
desses artistas.

Através dessas obras, podemos pontuar relações entre a arte e a ciência e investigar, como se constroem o olhar científico do 
naturalista e o olhar artístico sobre a paisagem e a cultura. Esse legado vai além dos conhecimentos científicos, pois tomados 
de encantamento, os artistas envolveram-se tanto na catalogação e divulgação de espécies quanto na documentação de uma 
iconografia de caráter histórico.

O artista, geógrafo, naturalista e explorador alemão, Alexander Von Humboldt (1769-1859), considerado um grande natura-
lista, foi pioneiro ao apresentar uma nova visão da botânica no início do século XIX. Juntamente com botânico francês Aimé 
Bonpland, foi o primeiro artista a visitar cuba, atravessar o centro e o norte dos Andes e, em seguida, o México no intuito de 
estudar os aspectos físicos da terra. O trabalho de Alexander Von Humboldt, na documentação geográfica das Américas foi 
determinante para as ciências naturais da época. Embora não tenha estado no Brasil, Humboldt viajou bastante pela Améri-
ca, tendo passado boa parte de sua vida no Equador. Os artistas que o sucederam passaram a representar uma natureza em 
transformação. 

A vinda da corte portuguesa para o Brasil abriu espaço para estudos de ilustração científica com imagens da fauna, da flora 
e da geografia do país, bem como das civilizações que aqui viviam. Essas representações ajudaram a construir uma ideia de 
como seria o país para os olhos dos estrangeiros.

A Missão Artística Francesa como ficou conhecido o grupo de artistas franceses chefiados por Joaquim Lebreton que chegou 
ao Rio de Janeiro em 1816, a convite da Coroa portuguesa visando à documentação da paisagem e do contexto brasileiro, 
acaba por influenciar e estabelecer o ensino das artes plásticas no Brasil, pautado em padrões acadêmicos europeus.

Os pintores que integravam as missões artísticas tinham como objetivo a representação fiel da realidade. O pintor natura-
lista Johann Moritz Rugendas(1802-1858), que em sua primeira viagem ao Brasil produziu obras especialmente detalhistas 
e representativas, teve sua trajetória artística marcada pela dicotomia entre as exigências de exatidão da ilustração técnica 
e o gênio criativo do artista. Seus desenhos e pinturas posteriormente foram publicados no álbum, Viagem pitoresca ao 
Brasil, em 1835. 

Ferrari ao pensar a trajetória dos artistas viajantes destaca as contradições as quais Rugendas teve que enfrentar:

Artistas viajantes que vieram para o Brasil, como integrantes de missões científicas tiveram a experiência de olhar para as 
belezas naturais e pessoas que aqui viviam. Johann Moritz Rugendas (1802 -1858), por exemplo, enfrentou conflitos ente o 
registro fiel exigido pelo caráter da missão científica do barão de Langsdorff e seu desejo de criar as próprias interpretações 
a respeito daquilo que via. Rugendas esteve principalmente na região litorânea do Brasil e registrou uma Mata Atlântica que 
quase não existe mais. Suas imagens são percepções de um mundo quase desaparecido. (FERRARI, 2012, p.143).

Ao retornar para a Europa Rugendas entrou em contato com novas produções artísticas, avaliou seus trabalhos produzidos e 
passou a explorar novos olhares voltados para a parte social e cultural.

Rugendas abandona a descrição precisa de espécimes tipológicas (embora sempre no contexto natural deles) como as que 
fizera no Brasil, deixa os grandiosos e luxuriantes aspectos da natureza, para ir ao encontro dos costumes e da gente nos 
assentamento humanos, mostrada contra um fundo mais generalizado da natural grandeza onde o humano era mais enfati-
zado que o monumental. (CATLIN apud. ADES, 1997, p.50).
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Uma das dificuldades enfrentadas pelos artistas acostumados com os padrões acadêmicos da arte europeia em representar a 
paisagem brasileira se deu devido à multiplicidade de elementos dispares que se entrelaçavam árvores próximas e distantes, 
com diferentes tamanhos, impedindo muitas vezes, uma representação fiel, a representação de clareiras pode ter sido a solu-
ção para valorizar detalhes representando melhor homens, animais e plantas.

Figura 2: Cascatinha da Tijuca, Nicolas Antoine Taunay, 1816-1821, óleo sobre madeira, dimensões desconhecidas.

Fonte: MARTINS, 2009.

Ainda nesse cenário de descobertas podemos destacar o artista Nicolas Antoine Taunay (1755-1830), que em sua obra 
Cascatinha da Tijuca, retrata-se diante de um cavalete pintando a palmeira que está a sua frente. Essa obra nos faz pensar, 
no processo de estudo que o artista, precisa para desfragmentar os elementos da natureza para sua compreensão como 
um todo.

Figura 3: Retorno dos escravos de um naturalista, Jean –Baptiste Debret, 1826, Aquarela sobre papel, dimensões desconhecidas.

Fonte: MARTINS, 2009.

Outro artista que nos faz pensar fortemente as relações entre a arte e a ciência é o Frances Jean Baptiste Debret, o artista da 
corte portuguesa que mais se dedicou a pinturas de temas históricos além de inúmeras representações da paisagem brasilei-
ras foi fundador da Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro.

Em sua obra intitulada “Retorno dos escravos de um naturalista” (1826), Debret, além de retratar a figura do negro, deixa regis-
trado de forma simbólica, a participação de gente da terra no trabalho de campo desenvolvido por naturalistas estrangeiros, e 
as valiosas contribuições de índios, escravos e outros residentes na busca de espécies da fauna e da flora.

Com a Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro inicia-se um processo de formação de artistas brasileiros. Sendo 
que em 1859 acontece a primeira grande expedição científica brasileira patrocinada pelo Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, ficando a cargo de José dos Reis Carvalho discípulo de Debret e Francisco Freire Alemão, a ilustração científica e 
paisagística. 
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Seus resultados inspiram visivelmente outros artistas como Manuel de Araújo Porto Alegre que em sua obra Floresta brasileira 
de 1856, retrata árvores gigantescas com galhos emaranhados e repletos de parasitas.

Essas entre outras obras contribuem para afirmação cultural do país, registram e valorizam a riqueza da fauna e da flora, reve-
lando uma natureza espetacular e pitoresca já extinta, essas produções agregam além do valor artístico, elementos descritivos 
tornando-se importante fonte de pesquisa documental para diversas áreas.

4. A ILUSTRAÇÃO ENQUANTO FERRAMENTA CIENTÍFICA: ENTRE O OLHAR E A TÉCNICA 

A ilustração botânica é uma dos segmentos da ilustração científica, voltada ao registro de espécies vegetais. Muitas vezes 
é usada a expressão “arte botânica” pelo preciosismo técnico com que são feitas acabam fazendo parte de acervos artísti-
cos. Hoje em dia, as técnicas usadas em tais representações são as mais variadas e vão desde as tradicionais até as mais 
modernas. 

No livro Theatrum Florae, de Daniel Rabel (1578-1670), ele retrata uma variedade de narcisos. O desenho em gravura permite-
-nos identificar diferenças entre as variedades da espécie. Os aspectos descritivos da ilustração botânica podem ser observa-
dos tendo como base os estudos de Rix:

Wilfrid Blunt, o principal crítico de ilustração botânica, escreveu que para os artistas botânicos existe sempre um conflito 
entre a arte e a ciência: o quanto um espécime deve ser manipulado ou “melhorado a serviço da arte sem comprometer a 
exatidão e a ciência. Para alcançar um equilíbrio, o artista também deve estudar ou ter conhecimento suficiente da planta 
para saber quais características são típicas da espécie e quais são únicas do espécime a ser pintado. Uma verdadeira ilus-
tração botânica científica não deve apenas representar o modelo, mas também a espécie como um todo. (RIX, 2012, p. 240).

No decorrer da história a ilustração botânica sofreu influências estilísticas modificando alguns aspectos de sua representação, 
mas os aspectos mais técnicos e convencionais de se elaborar uma prancha continuam sendo usados até hoje, com achegada 
da fotografia surgiram questionamento sobre o uso da ilustração manual, mas logo se percebeu que a fotografia não substitui 
à precisão de detalhes de certas ilustrações, sem contar que uma mesma prancha pode conter todos os aspectos morfológi-
cos necessários a identificação de uma planta. A melhoria nos equipamentos óticos tem auxiliados ilustradores a captar os 
detalhes com maior precisão a produzir imagens cada vez mais realistas.

Diana Carneiro, ilustradora botânica que tem atuado na área destaca as principais técnicas usadas atualmente:

Dependendo da sua finalidade a ilustração pode ser feita, basicamente, de três formas: utilizando somente o desenho (a 
lápis), o desenho finalizado a nanquim (bico-de-pena) ou a pintura geralmente aquarela. Nos dois primeiros casos, em 
monocromia, usando a grafite (lápis) ou a pena e tinta, os elementos básicos do desenho -ponto e linha- são utilizados em 
todas as modalidades de registro, resolvendo formas, volumes e texturas. Já a pintura traz a vantagem da definição cromá-
tica do vegetal e de suas peças, como flores e frutos, facilitando enormemente o processo de reconhecimento do mesmo. 
(CARNEIRO, 2011, p.24)

Um procedimento também utilizado atualmente é a ilustração digital que traz a vantagem da redução de tempo de execução, 
porém exige perfeito domínio técnico da computação gráfica e frequente atualização na área. Alguns ilustradores aliam as 
técnicas convencionais da ilustração com a computação gráfica, seja para arte finalizar um desenho iniciado manualmente ou 
em um processo inverso um desenho projetado no computador pode ser finalizado manualmente.

Hoje em dia a ilustração botânica tem seu espaço reconhecido como disciplina curricular dentro das universidades ou em 
institutos de pesquisa, como atividades livres ligadas as artes naturalistas.

E inegável a importância de Margaret Mee, ilustradoras botânicas de grande influência no legado científico brasileiro. A 
ilustradora de origem britânica veio para o Brasil em 1952, para trabalhar como professora encantou-se pela exuberância 
das plantas tropicais, passando a pintar flores que via em viagens para o interior do Brasil. Margaret realizou várias ex-
pedições pela Amazônia, observando e desenhando plantas, suas obras participaram de diversas exposições no Brasil e 
em Londres. 

Sua importância vai além da produção de imagens, pois além influenciar outros artistas, abriu espaço para a crítica das 
questões ambientais, e a organização dos ilustradores. Após sua morte foi fundada no Rio de Janeiro a Fundação Botânica 
Margaret Mee, atual Fundação Flora de Apoio à Botânica, um centro de pesquisa, que promove bolsas de estudos na área de 
ilustração botânica. Nas últimas décadas foram criados também em outros estados centros de estudos e pesquisas como o 
Centro de Ilustração Botânica do Paraná (CIBIP) a Botânica Arte de Companhia (SP), Núcleo de Ilustração Científica da (UNB), 
além de cursos, encontros, debates e seminários na área.

Assim como a arte passou por inúmeras transformações, libertando-se da função representativa, abrindo espaço para 
a reflexão a ilustração botânica também agregou novos materiais, mas sem perder nunca a função de representar uma 
realidade. 
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Apesar de toda a tecnologia disponível nada substituiu o olhar meticuloso do artista, que dispõe de sua técnica a serviço da 
ciência, pois somente a ilustração pode dar conta das particularidades e dos detalhes de uma planta, considerando sempre a 
composição, o enquadramento, a harmonia, a proporção, o equilíbrio, elementos que garantem a ilustração um caráter estéti-
co, aliando o rigor e a beleza para a motivação de sentidos no observador. 

Entre os equipamentos usados pelos ilustradores botânicos podemos destacar: mesa, cadeira, prancheta inclinada, transferi-
dores de medida, luminária, lupa e mesa de luz. A iluminação deve ser a mais natural possível para não interferir na percepção 
das tonalidades das cores, quando necessário deve ser usada uma lâmpada dicróica colocada à esquerda do desenhista sendo 
que o modelo deve ficar a direita. Não se deve, usar duas fontes de luz para não atrapalhar a percepção correta do volume e 
nem usar luz atrás do modelo para não provocar transparência.

Podem ser utilizados lápis de diferentes durezas dependendo do resultado que se quer alcançar, geralmente os da série B 
e HB, as borrachas podem ser usadas desde as tradicionais para ainda na fase de esboços, ou as plásticas para remover 
traços fortes e ainda as maleáveis que podem se usadas na hora de sombrear já que não deixam farelos e não rasuram o 
papel podendo ser usadas para clarear e definir as áreas de luz. São indicados diferentes papéis dependendo da fase de 
elaboração do desenho, para o esboço usa-se papel leve de fina espessura cerca de 75g/m² branco, liso e pouco absor-
vente pode ser sulfite ou papel vegetal, para a finalização é necessário um papel mais pesado, branco e de suave textura 
como o papel canson 220g/m², para bico-de-pena é ideal um papel mais opaco, branco de média espessura coberto por 
uma fina camada de talco como o opaline, quando se usa aquarela deve se dar preferência para papéis de alta gramatura 
no mínimo 300g/m². Para dar acabamento às ilustrações podem ser usadas além da tinta nanquim (em tinta ou caneta), 
a aquarela (em pastilhas ou em tubos) e o guache, os pincéis devem ter diferentes numerações dependendo do resultado 
a ser alcançado.

Levando em conta a vulnerabilidade em que se encontra o planeta, e a variedade de espécies ainda desconhecidas pela ciência, 
a lustração botânica é atualmente um campo em exploração, tendo ganhado bastante espaço recentemente, através da rea-
lização de novos estudos e pesquisas, visando ampliar seu uso em diferentes áreas de conhecimentos. Diversas exposições, 
organizadas em todo o mundo possibilitam aos artistas botânicos exibir suas pinturas, compartilhando conhecimentos e 
divulgando seus trabalhos, especialmente para colecionadores. 

Com essa perspectiva, Rix acredita que ainda possa haver uma segunda era de ouro da ilustração botânica, onde os trabalhos 
dos ilustradores encontrem demanda, através da publicação de livros de baixo custo com técnicas de reprodução eletrônica 
precisas.

5. ENTRE A ARTE E A ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA: O ARTISTA NA CONTEPORANEIDADE

O desenvolvimento deste tema surgiu do interesse em explorar as potencialidades oferecidas pelas áreas do conhecimento 
no âmbito da ilustração botânica e da arte de modo que se estabeleça uma concepção poética através da combinação 
destas potencialidades, conferindo outras dinâmicas e novos referenciais, estimulando o olhar em uma nova dimensão 
estética.

Para isso tomo como referência o artista contemporâneo Sérgio Allevato um artista com formação na área da ilustração bo-
tânica e posterior formação em artes, que se expressa com originalidade através de suas obras, fazendo uma relação entre a 
arte e a ciência. 

O artista teve uma fase hiper-realista, dedica principalmente a animais, pássaros e flores, na época em que foi bolsista na 
Fundação Botânica Margaret Mee em Londres. Mais tarde convergiu para composições menos convencionais, derivando 
para um período de abstração lírica, a que chegou como consequência da sua necessidade de se expressar por meio da 
pintura. (http://www.sergioallevato.com.br/bh2007.pdf)

Estudante bolsista da Fundação Margaret Mee em Londres ele entra em contato com as técnicas de ilustração botânica as 
quais mais tarde passa a usar em suas obras de forma não convencional. Seu trabalho remete a representação naturalista, 
porém com um novo enfoque.

É no campo inusitado da ilustração botânica, a meio caminho entre a arte e a ciência, que nasce a flora peculiar de Sérgio 
Allevato (Rio de Jnaeiro 197). Construídas com técnicas clássicas de representação da natureza, que remetem aos natura-
listas e aos viajantes dos séculos 17 e 18, suas aquarelas evoluem da fidedignidade absoluta à reinvenção de espécimes, 
gerando híbridos de cujos caules e ramos brotam partes de conhecidíssimos personagens da cultura pop e do universo 
infantil. (http://www.sergioallevato.com.br/bh2007.pdf)

Na primeira fase suas obras trazem hibridismos entre partes de espécies vegetais e personagens infantis, dessa fase pode-
mos destacar obras como “Heliconiamusculus” onde em um primeiro olhar, esse hibridismo é tão tênue, que passa quase 
despercebido. À primeira vista, suas obras parecem retratar a flora, como a tradicional arte botânica, mas observando melhor, 
o observador descobre, em partes da anatomia das plantas, desenhos de personagens do imaginário infantil. Em trabalhos 
mais ousados ele mistura o sexo das plantas, com o não sexo dos personagens infantis,   deixando o observador desconfiado 
estar diante de um trabalho malicioso.
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Figura 4: Heliconiamusculus 2006, aquarela sobre papel, 60 X 50 cm.

FONTE: http://www.sergioallevato.com.br/ Acesso em: 12/03/2016

Em uma segunda fase o artista compõe os rostos desses personagens da cultura pop, estruturados a partir de plantas a partir 
de pesquisa da flora de cada região e da nacionalidade ou afinidade territorial dos personagens de desenhos animados para 
posterior representação. 

Em “Flora Carioca” o personagem Zé Carioca, criado pela Disney para representar os cariocas é representado com plantas 
brasileiras, mesclando a linguagem científica e a pop, criando espécies não naturais, mas com forte caráter de nacionalidade. 
Seu trabalho mescla a dualidade entre a realidade e a fantasia, trazendo um olhar contemporâneo para as relações entre a arte 
e a ciência, às vezes questionador das relações entre o conceito e a imaginação.

Figura 5: Flora Carioca, 2011, óleo sobre linho, 100 x 80 cm.

FONTE: http://www.sergioallevato.com.br/ Acesso em: 12/03/2016

Danto ao falar sobre a arte contemporânea nos coloca diante de um tempo “pós-histórico” sobre o qual a arte interpretada 
historicamente passa a ter um fim, vindo a ser pensada a partir de um plano filosófico o qual abarca diversos meios e práticas. 
Na fase pós-história existem incontáveis direções a serem tomadas para a prática da arte, nenhuma delas mais privilegiada 
pelo menos historicamente que as demais.

A partir da segunda metade do século XX o processo de intensa crítica ao modernismo propõe novos limites no campo do 
saber, estabelecendo outras ligações entre emoção e razão fato que fortalece as interações de diversas áreas e linguagens 
objetivando um pensamento mais holístico tendo como base a essência do ser humano aproximando a matéria e o espírito a 
partir do pensamento.
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Partindo desse pressuposto e tomando como referência o trabalho de Sérgio Allevato dei início a uma proposta artística que 
se encontra entre a arte e a ilustração, relacionando a arte, a ciência e a percepção. São retratos e pequenos fragmentos de 
mim, em meio a um emaranhado de plantas com exuberantes cores e formas, sugerindo assim uma reconfiguração desses 
fragmentos. As imagens articulam o que sou aquilo que me agrada e aquilo que me aguça a percepção. 

Para dar clareza na construção de meu processo artístico, faço um resgate de lembranças pessoais que tiveram importância 
no desenvolvimento dessa poética sendo fundamentais na minha trajetória artística dando direcionando a essa investigação. 
As questões me motivam a esse tema vem das minhas relações com plantas, as quais sempre me atraíram por suas formas, 
cores e aromas.

Figura 6: Estudo de pitanga, aquarela sobre canson, 15 x 21 cm, 2016.

FONTE: Autor.

Primeiramente foram feitos estudos em formatos de ilustrações botânicas de algumas plantas que possuem relação com 
as vivências e experiências por quais passei no decorrer da vida. A partir desses elementos se deram as composições de 
autorretratos. Desde a pré-história quando o homem deixou marcadas nas paredes das cavernas suas mãos em negativo, 
há uma busca pela auto representação, seja pelas formas tradicionais da arte clássica ou pela busca de novas mesclas 
e hibridizações, o artista imprime seus anseios daquele momento, sem preocupar-se em agradar mais alguém, senão a si 
mesmos.

O primeiro trabalho da série de retratos representa “O que eu vejo?” trata-se da representação do meu olhar para esse mundo 
de cores e formas. Essa percepção é algo que me acompanha desde a infância, onde convivia diariamente com uma exube-
rância de cores e formas, os pequenos detalhes e fragmentos despertavam atenção e curiosidade, revelando formas, texturas, 
degrades de cores de uma variedade incrível que vão desde a infinidade de caules, folhas, flores, frutos, sementes de variadas 
espécies, ou até mesmo fragmentos em decomposição.

Figura 7: O que eu vejo. Aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2016.

FONTE: Autor.
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O segundo trabalho da série de retratos representa “O que trago em mim” é retrato de minhas mãos, carregadas de plantas e 
uma borboleta. Esse trabalho traz a dualidade entre a exuberância e a decomposição, entre o que se toca e o que se desfaz. 

Ao final desse percurso resultou a composição dos rostos com esses fragmentos de plantas. Em “Autorretrato I” o rosto é 
representado sendo tomado por um emaranhado de plantas que ora prevalece o escuro do esfumado ora prevalece o colorido 
da aquarela.

Já em “Autorretrato II” as plantas prevalecem compondo totalmente o retrato, representando de modo simbólico um pensa-
mento que é invadido por completo por esse desejo do olhar e do representar.

Figura 8: O que trago em mim. Aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2016.
Figura 9: Autorretrato I, lápis 5B e aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2015.
Figura 10: Autorretrato II, aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2016.

FONTE: Autor.

Essa proposta parte de uma poética pautada em princípios naturalistas que é pensada a partir do tempo e da memória, através 
da ressignificação de elementos da natureza, buscando estabelecer empatias com o senso comum e com o gosto, apoiando-se 
em um reconhecimento a partir de memória, que se evidenciam nesses fragmentos de plantas, cheios de detalhes que com-
põem com visualidade os retratos.

6. CONCLUSÃO

Com esse trabalho evidencia-se que a arte e ciência possuem em comum o fato de serem estratégias de comunicação de 
ideias, embora essa comunicação ocorra de maneira distinta, enquanto o artista busca transmitir suas impressões sobre o 
mundo de maneira subjetiva, os cientistas esforçam-se ao máximo, para eliminar a subjetividade de suas criações, buscando 
seguir padrões de regularidade em suas representações. 

Sendo assim, ao mesmo tempo em que se diferenciam se complementam, pois, a arte apropriou-se de conhecimentos de 
ordem científica com o intuito de aprimorar suas obras enquanto que a ciência fez uso de técnicas usadas pelos artistas para 
documentar espécies e divulgar conhecimentos de ordem científica. Essa proximidade entre as duas áreas faz com que, de 
certa forma, a arte e a ciência traçassem um percurso paralelo.

A pesquisa documental e a recolha de bibliográfica especializada relativa ao tema permitiu estabelecer esta confluência entre 
a arte e a ciência a partir de pressupostos teóricos que foram reorganizados dando suporte a uma prática artística reinventada. 
A partir das dualidades e confluências dessas áreas é que surgem as proposições para nortear a produção poética. 

Conclui-se que relações entre arte e ciência atravessaram continentes e séculos chegando até produções da atualidade, sendo 
que muitos trabalhos relacionam esses dois campos de conhecimento, no contexto da Arte Contemporânea.

As ideias aqui expostas são fundamentais em um cenário onde se discutem formas de preservar o meio ambiente, sendo a arte 
utilizada como meio facilitador e provocador de percepções despertando olhares e interesses. Perante essas considerações, 
busco através desse trabalho propor uma reflexão através de experiências estéticas, diante de trabalhos que fazem alusão ao 
detalhamento do naturalismo científico aliado ao olhar mais crítico do artista através de uma arte com enfoque contemporâ-
neo, mas que remete aos olhares do passado.
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