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Semana 31 – Atividades 

 
01. Alexandre Rodrigues Ferreira nasceu na Bahia em 27 de abril de 1756 e faleceu em Lisboa em 23 de 

abril de 1815. Foi indicado por Domingos Vandelli e nomeado em 1778 pela Rainha D. Maria I, para 
chefiar a comissão científica encarregada de empreender viagem pelas capitanias do Grão-Pará, Rio 
Negro, Mato Grosso e Cuiabá.A Expedição Filosófica partiu do porto de Lisboa em 1 de setembro de 
1783, levando, entre outras pessoas, os riscadores José Joaquim Freire e Joaquim José Codina, e o 
jardineiro botânico Agostinho Joaquim do Cabo. A expedição chegou a Belém em 21 de outubro de 
1783 e durou nove anos. A partir dela foram gerados vários trabalhos e anotações sobre a região 
amazônica, registrando informações sobre a fauna, flora e seus habitantes. A expedição de 
Alexandre Rodrigues estabeleceu como principal finalidade  
a) a comunicação precisa por meio de uma produção documental da fauna e da flora do Brasil, de 

forma precisa e idealizada. 
b) uma documentação histórica, utilizada apenas na época do Brasil colonial em suas formas de 

exploração, com imagens fotorrealistas. 
c) O conhecimento melhor do centro-norte da colônia brasileira, até então praticamente 

inexplorado, a fim de lá implementar medidas desenvolvimentistas, desta forma, as imagens 
tinham caráter preciso, idealizado e naturalista. 

d) a exploração das regiões centrais por meio de imagens idealizadas. 
e) a comunicação por meio de obras documentais, com referência para aqueles que desejam 

conhecer melhor a fauna e da flora do Brasil de forma precisa, realista e sem interpretação do 
artista. 

 
02. Indispensável à divulgação da ciência e à preservação da história da natureza, a ilustração científica 

teve seu início a partir do século XVI. Ao longo dos anos, foi aperfeiçoada por meio de novas 
técnicas e ferramentas que permitiram a ampliação da atividade, com aparecimento de áreas 
específicas como é o caso da ilustração botânica, que registra graficamente com desenho ou pintura 
os detalhes das plantas. Hoje, a profissão mantém sua importância é se mostra promissora, de 
acordo com profissionais do mercado. 

 

 
Alunos desenvolvem a atividade com técnicas e ferramentas específicas (Foto: Arquivo/Lindolpho Capellari Jr.) 

 
ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA 
É uma ilustração científica, voltada ao reino vegetal, ou seja, é o desenho científico das plantas. 
Pode ser em preto e branco ou colorido. Em preto e branco é mais utilizada a técnica de nanquim 
para as publicações. Para desenhos coloridos é mais utilizada a aquarela. Outras técnicas podem ser 
empregadas, inclusive as mistas, nas quais mais de uma técnica é utilizada. Existem várias outras 
técnicas, entre elas a pintura a óleo, acrílica, air brush, lápis de cor e uma das mais modernas que é 
a digital, facilitando o entendimento por meio de computadores. 
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EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
 
O equipamento utilizado vai depender da técnica empregada em determinada ilustração. De 
qualquer forma um conjunto básico envolve lápis (H, HB, B, 2B e assim por diante), borracha, 
compasso, régua, papel apropriado (como Canson), prancheta. Ser for empregar o nanquim, deve 
buscar canetas e tintas profissionais, além de papel vegetal. Alguns ilustradores fazem ilustração a 
nanquim com bico de pena e o resultado final é de grande perfeição. Se a ilustração for colorida, 
além do material de lápis, é necessário um conjunto de aquarelas profissionais com algumas cores 
essenciais (Permanent Rose, Cadmiun Yellow, para exemplificar.); as tintas devem ser profissionais 
compradas em lojas especializadas; também é necessário o papel adequado e diversos pincéis 
macios. 
 
Para desenvolver um bom trabalho de ilustração botânica, o ilustrador 
a) deve aceitar e registrar apenas aquilo que ele vê de forma parcial e interativa, utilizando 

bastante cor, para evidenciar as partes mais importantes da planta. 
b) não precisa ter formação em botânica, porém, é importante saber dialogar com profissionais da 

área para que seus trabalhos atendam a especificidade que procuram, sendo ao mesmo tempo 
perseverante, concentrado, paciente e investigativo. 

c) observa uma espécie viva, onde é preciso grande senso de observação para ter os detalhes 
vistos, analisados, entendidos e registrados, mais um motivo para se ter um conhecimento 
profundo em botânica científica. 

d) tem que ser um botânico de carreira e deve apresentar um espírito de investigativo apenas, 
como verificar o comportamento da planta em seu habitat, quem é seu polinizador, como se 
reproduz ou que tipo de animais que dela se alimentam. 


