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Introdução
O homem sempre teve a necessidade de retratar o 

que estava acontecendo ao seu redor, prova disso são 
as pinturas rupestres, porém foi em meados dos séculos 
XV para o XVI quando houve a explosão de 
conhecimentos através da realização de grandes 
viagens e descobertas que as ilustrações começaram a 
ser amplamente utilizada [1].

No século XIX ocorreu uma grande necessidade de 
conhecer plantas que podiam ser utilizadas na 
farmacologia e na agricultura, com isso o estudo da 
botânica contou com a identificação e descrição fiel 
através do estímulo do desenvolvimento dos desenhos 
científicos [2].

Os artistas do renascimento reforçaram a idéia de 
que era possível reproduzir a natureza com rigor 
científico usando perspectiva com bases em conceitos 
geométricos e matemáticos [1].

Robert Hooke abriu uma janela a um novo mundo 
com a invenção do microscópio, permitindo um 
entendimento mais profundo da natureza

A ilustração científica que está presente nos mais 
diversos campos da Ciência (Biologia, Medicina, 
Astronomia, Geologia, etc.) tem sido um apoio 
substancial para representar e comunicar as formas da 
natureza aos cientistas e a comunidade em geral [3] 
utilizando uma linguagem representativa com 
finalidade de passar informações complementares 
sobre as observações e experimentos científicos 
realizados, que vão desde organismos microscópicos 
até a anatomia complexa dos seres humanos, exigindo 
uma representação fiel e atenção aos detalhes, 
permitindo, por exemplo, a identificação ou 
compreensão de fenômenos naturais descritos [4].

O tipo de ilustração pode variar de acordo com o 
leitor. No caso dos menos especializados, o apelo 
visual se torna mais importante, porém, se é uma 
publicação científica, as imagens devem ser fielmente 
representadas deixando em segundo plano a estética 
[4]. Essas ilustrações podem ser realizadas pelo próprio 
cientista se ele preferir fazê-lo ou mesmo por artistas, 
no caso da carência de um desenhista [4]. 
Diferentemente das reproduções artísticas preocupadas 
basicamente com a estética e expressão, as ilustrações 
científicas preocupam-se em descrever uma realidade 
com função didática, contando a sua história através de 
várias perspectivas, sendo então uma arte aplicada que 
serve para “dissecar” a realidade da natureza [1].

Os instrumentos pedagógicos estão cada vez mais 
repletos de imagens, uma vez que elas expõem o que as 

máquinas fotográficas nunca conseguiram ver, como 
por exemplo, os receptores de membranas nos livros de 
biologia celular e o interior da Terra nos de geologia, 
assim como as ilustrações do espaço remoto ou do 
fundo dos oceanos; são os painéis nas paredes dos 
museus que nos desvendam a aparência dos 
dinossauros em vida e as imagens dos artigos 
científicos os aspectos taxonômicos de novas espécies
[5]. 

O ilustrador também pode contar agora com a 
tecnologia, utilizando ferramentas computacionais que 
permitem o controle das cores, perspectivas e 
proporções de uma imagem. 

Assim sendo, devemos levar em consideração que 
as imagens, são elementos que também constituem a 
linguagem não-verbal, e ganham cada vez mais, um 
papel de destaque e importância crescente no âmbito 
escolar, uma vez que a utilização deste recurso traz 
facilidades na compreensão dos conceitos abordados 
nas mais diversas disciplinas, funcionando como um 
elemento de interação entre a língua e o indivíduo, e 
exercendo influência na produção do sentido, sendo 
que esta produção dentro da linguagem não-verbal dá-
se de forma natural, pois é trivial lermos as imagens 
mesmo sem possuir uma alfabetização prévia. 
Entretanto, a imagem não traduz a palavra, ela traduz a 
idéia. A palavra fala da imagem e até mesmo pode 
descrevê-la, mas não pode desvendar seu valor 
significativo [5]. Porém, normalmente uma ilustração 
esta acompanhada de um texto, completando ou 
constituindo uma documentação, incluindo-se nos
conceitos de iconografia tanto através de desenhos 
como fotografias [6].

É evidente a importância do desenho para o ensino 
da Biologia, e como uma ferramenta de fundamental 
importância para o meio científico. As vantagens do 
desenho estão na quantidade de informações que é 
possível agregar a ele e a interação que permite com o 
modelo. O ato de desenhar proporciona um contato 
maior com o objeto além de auxiliar na memorização 
deste para quem está exercitando [5].

O objetivo principal deste trabalho foi despertar 
em um grupo de estudantes do ensino médio através de 
uma oficina intitulada “Ilustrações biológicas: animais 
e plantas”, a importância de conhecer e assimilar o 
conceito representado pelas ilustrações, tendo a 
oportunidade de aprender alguns pontos da sua história 
dentro do campo científico, os materiais de trabalho 
utilizados pelos profissionais, além do novo olhar dado 
aos participantes, no que diz respeito a observação 



detalhada das estruturas de alguns organismos, 
estimulando o interesse e a curiosidade dos estudantes 
pelo Curso de Ciências Biológicas.

Material e Métodos
O presente trabalho foi realizado durante a III

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST), 
ocorrida no período de 23 a 27 de outubro de 2008, sob 
a forma de uma oficina intitulada: “Ilustrações 
Biológicas: animais e plantas”, ministrada pelos alunos 
do 4° período do Curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas (Fig.1A) na Escola Estadual Centro de 
Ensino Experimental Professor Adauto Carvalho -
EREMPAC, no município de Serra Talhada – PE. 

A oficina teve duração de quatro horas/aula
dividida em dois módulos e contou com a participação 
de 38 estudantes do 2° e 3° ano do Ensino Médio 
interessados nas áreas da Biologia.

 No primeiro módulo, realizou-se uma aula teórica 
e no segundo ocorreram as práticas utilizando 
espécimes vegetais e animais emprestados pelo 
Laboratório de Biologia da UAST-UFRPE.

Inicialmente, com auxílio de Data-Show, foi 
ministrada uma palestra sobre a história e importância 
da ilustração biológica (Fig.1B). A apresentação 
permitiu uma maior explanação sobre a importância 
das ilustrações para o desenvolvimento das Ciências,
destacando principalmente o campo da Biologia, 
enfocando a necessidade do conhecimento e registro de 
características morfológicas externas e internas que são 
utilizadas como, por exemplo, na descrição e 
diferenciação de espécies tanto zoológicas como 
botânicas.

Foram apresentadas algumas técnicas utilizadas 
para confecções das ilustrações e o uso adequado do 
material para obtenção de desenhos representativos e 
mais próximos do real.

Algumas ilustrações confeccionadas pelos 
graduandos do Curso de Bacharelado em Ciências 
Biologias da UFRPE-UAST durante as disciplinas de 
Zoologia C e Botânica, foram exibidas com a 
finalidade de mostrar as riquezas de detalhes a partir de 
uma visão científica, além das posições pré-
estabelecidas para cada tipo de morfologia.

Após esse primeiro momento foram distribuídas 
folhas de papel A4, lápis 2B e borrachas brancas para 
cada estudante, juntamente com lupas de mão e 
exemplares zoológicos (Filo Mollusca e Filo 
Arthropoda) (Fig. 1C) e botânicos (Gimnospemas ou 
Angiosperma) (Fig. 1D), possibilitando dois desenhos 
por aluno. 

Posteriormente os desenhos confeccionados pelos 
estudantes foram avaliados pela equipe ministrante, os 
quais receberam conceitos como: ótimo, bom e regular. 
As ilustrações ditas como ótimas, foram aquelas que 
retrataram adequadamente o material biológico, 
destacando suas estruturas e simetrias, além da mínima 
quantidade de borrões e rasuras. Os classificados como 
bons, foram os desenhos que traziam uma boa 
retratação do organismo, porém a falta de algumas 
estruturas e presença de alguns borrões prejudicaram a 

qualidade da imagem. E por fim, os regulares foram 
aqueles que não respeitaram as simetrias e as 
estruturas, havendo também muitas rasuras.

Todas as ilustrações realizadas pelos participantes
foram recolhidas e expostas na forma de banner na 
UFRPE-UAST durante a III Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia da UAST (Fig.1E). 

Resultados e Discussão 
A oficina possibilitou maior contato dos estudantes

com a Biologia. Além disso, favoreceu atividade 
alternativa fora da rotina escolar, sendo possível uma 
breve visualização da amplitude do campo em que um 
Biólogo pode atuar, incentivado principalmente,
aqueles mais habilidosos na arte do desenho descritivo. 

A parte introdutória da oficina foi de grande 
importância, pois destacava a colaboração do trabalho 
dos ilustradores para ciência, os objetivos desses 
desenhos, a sensibilidade para a riqueza dos detalhes e 
o uso adequado do material de ilustração, pois foi 
perceptível através da participação dos estudantes uma 
nova visão sobre os desenhos que serão encontrados 
em seus livros ao longo dos seus estudos.

No momento de colocar em prática o que foi 
aprendido, os participantes tiveram a curiosidade de 
saber sobre as estruturas dos organismos, o que seria 
importante para sua descrição e a posição apropriada 
do material biológico para a realização das imagens.

Ao final da oficina os estudantes se surpreenderam 
com os resultados finais dos seus desenhos, reforçando 
ainda mais a escolha do futuro curso de graduação.

Através da análise dos 76 desenhos realizada pelos 
ministrantes da oficina, pode-se determinar que 24% 
foram considerados ótimos, pois as principais 
estruturas foram bem representadas através de traços 
precisos e de simetria proporcional, 25% foram 
avaliados como bons, devido a ausência de algumas 
estruturas presentes nos espécimes e 51% foram 
classificados como regulares, recebendo esse conceito 
devido a falta de proporcionalidade entre o desenho e o 
espécime, como também de representação de várias 
estruturas necessária para a identificação do organismo, 
além da presença borrões e rasuras no papel.

Observou-se também uma maior facilidade nas 
ilustrações botânicas, possivelmente devido ao menor 
número de estruturas a ser representadas, uma vez que 
foi solicitado que se desenhasse apenas o que era 
possível ver ao olho nu e os detalhes perceptíveis com 
auxílio da lupa de mão.

A oficina proporcionou aos estudantes conhecerem 
um pouco sobre o curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas, assim como despertar um valor especial 
para as ilustrações que estão presentes nos livros
didáticos, ressaltando a importância do trabalho de 
extensão na divulgação dos diversos campos das 
Ciências.
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Figura 1: A, Apresentação dos alunos do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UAST (equipe ministrante da 
oficina); B, Aula teórica sobre a história, importância e algumas técnicas usadas para confecções das ilustrações biológicas; 
C, Segundo módulo da oficina com a confecção das ilustrações utilizando material zoológico; D, Riqueza de detalhes nas 
ilustrações botânicas; E, Banner exposto durante a III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRPE-UAST.


