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Uma breve introdução
Estamos no século XIX. Um século fecundo em invenções e
descobertas científicas. É nele que surgem inovações como a lâmpada
incandescente, a anestesia e a fotografia! A descoberta que torna este
projeto possível. Mas não é sobre a fotografia como a conhecemos
hoje que vamos tratar. Não é sobre as imagens que ficam registradas
de forma permanente. Nosso olhar se volta aqui para o processo de
revelação “fotográfica” chamado de antotipia, que surgiu aproxima
damente em 1840 através dos trabalhos do matemático, astrônomo
e inventor inglês, John Herschel. Um processo que se perdeu no tem
po, justamente em virtude de uma limitação que hoje podemos con
siderar muito poética: a impermanência das imagens. Paralelo à an
totipia e usando os mesmos princípios que serão detalhados mais à
frente, estudamos a fitotipia, outro processo menor, frente à hegemo
nia da fotografia que conhecemos atualmente.
Em outro recorte, ainda no século XIX, as últimas fronteiras
do planeta são desbravadas e inúmeras expedições buscam conhecer
a diversidade ainda misteriosa dos seres vivos que habitam as regiões
recém conhecidas. Inúmeros viajantes e naturalistas deixaram
registros da diversidade de locais ainda desconhecidos, inclusive no
Brasil. Ilustrações científicas e relatos de viagens retratando a flora e
a fauna são muito comuns. Inclusive, o próprio Charles Darwin, um
dos responsáveis pela teoria da evolução das espécies, deixa um
registro belíssimo em sua passagem pela Bahia em 1832, a bordo do
navio Beagle:
29 de fevereiro, Bahia ou São Salvador, Brasil. 1832
O dia transcorreu deliciosamente, mas esse talvez seja um termo pobre
para descrever os sentimentos de um naturalista que pela primeira vez
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aventurou-se sozinho por uma floresta brasileira. A elegância da relva,
o inusitado das plantas parasitárias, a beleza das flores, o verde
brilhante da folhagem e acima de tudo, a exuberância do todo, me
encheram de admiração. Uma combinação muito paradoxal de som e
silêncio, permeia as partes escuras da mata. O som dos insetos é tão
alto, que é possível escutá-los de dentro de uma embarcação, ancorada
a centenas de metros da praia. Porém, nas profundezas da floresta, um
silêncio universal parece reinar...

Nesta descrição mágica que Darwin nos oferece, adicionamos
agora a figura de três mulheres. São três naturalistas que deixaram
contribuições incríveis para o conhecimento biológico (principal
mente botânico e entomológico), para a arte (através da ilustração
científica) e para o protagonismo das mulheres da História da Ciên
cia. São elas: Maria Sibylla Merian, Dorothea Eliza Smith, e Marga
ret Mee. É bem possível que você não as conheça.
Pois é!!! Embora no Século XIX o mundo esteja passando por
uma série de mudanças muito significativas, ele ainda é um lugar
desafiador para as mulheres. Principalmente para aquelas que
enfrentam bravamente as condições impostas pela sociedade. E aqui,
focamos nosso olhar para as mulheres viajantes ou que se dedicam à
atividades científicas como naturalistas, desde aquela época. Elas são
poucas e de forma geral acabaram por se tornar invisíveis ao longo do
tempo. Suas histórias e produções científicas, muitas vezes, não são
reconhecidas ou sequer conhecidas.

processos e orientações sobre como realizá-los em casa, com materiais
simples. Além disso, você também será convidado/a a conhecer uma
exposição com algumas antotipias e fitotipias produzidas pela equipe
do projeto, a partir de ilustrações e retratos das naturalistas e
ilustradoras que selecionamos. Aproveite o passeio!

Equipe
4
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Antotipia com extrato de Cosmos (Cosmos sulphureus) em papel Canson 300g

1. Eduardo Silveira (docente Biologia IFSC/Câmpus Florianópolis)

É partindo desse contexto efervescente que surge o projeto de
ensino, pesquisa e extensão “Desfazendo invisíveis: as mulheres
naturalistas e suas obras em impressões fotográficas experimentais de
fitotipia e antotipia”. Contemplado pelo Edital nº 18/2019 do IFSC/
Câmpus Florianópolis, buscamos desfazer os invisíveis que foram
sendo constituídos historicamente, tanto em relação às mulheres,
quanto aos processos de antotipia e fitotipia.

2. Jasmim de Campos Vasques (discente CTI Química IFSC/
Câmpus Florianópolis)

Nas próximas páginas você viajará para os séculos passados,
tendo a possibilidade de conhecer um pouco mais em detalhes estes

5. Laura Maciel Moreira (discente CTI Eletrotécnica IFSC/Câmpus
Florianópolis)
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3. Marcel Piovezan (docente Química IFSC/Câmpus Florianópolis)
4. Luisa Yumi Antunes Kaneko (discente CTI Química IFSC/
Câmpus Florianópolis)
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1. Conhecendo a
Antotipia
A antotipia é um processo que utiliza a fotossensibilidade de
pigmentos vegetais impregnados em papel para produzir impressões
fotográficas. A luz do sol, ao entrar em contato com esses pigmentos,
degrada-os e aumenta o contraste entre o papel e uma imagem a ser
revelada, possibilitando a impressão de imagens.
Esse processo surgiu em meados do século XIX, em uma
época na qual os estudos sobre fotografia estavam a todo vapor. O
cientista matemático e astrônomo inglês John Frederick William
Herschel, mais conhecido por John Herschel (1792 - 1871) foi quem
buscou e encontrou uma interseção entre os estudos sobre pigmentos
vegetais e sobre técnicas de fotografia. Herschel fez inúmeras
contribuições à fotografia e inventou as técnicas de cianotipia¹ e
antotipia.
Ele publicou, em 1840, um artigo no qual descreve seu
experimento. Herschel utilizou a luz solar polarizada incidindo sobre
um papel com a tintura extraída do pau santo (planta do gênero
Guaiacum²), buscando verificar como os comprimentos de onda
do espectro luminoso influenciavam os compostos vegetais.
1 “A Cianotipia é também uma técnica de impressão fotográfica artesanal. Porém,
nesta técnica, Herschel propôs um processo que utiliza sais férricos na impressão.
Como consequência, as imagens produzidas pela técnica ganham um tons de azul,
sendo o grande diferencial a não utilização dos tradicionais sais de prata. O
processo de realização da cianotipia é semelhante ao da antotipia, que veremos na
sequência.”
2 Neste gênero se encontra o Guaiacum officinale, também conhecido
popularmente como “pau-santo”. A espécie é nativa do Caribe e da costa norte da
América do Sul e Central. Desde o século XVI é exportada para a Europa. Desta
árvore se extrai a madeira conhecida como Lignum vitae, que já teve grande
importância econômica na Europa, em virtude de sua combinação de resistência,
tenacidade e densidade.
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No artigo também explica a metodologia de extração do pigmento
vegetal, que se deu por meio da utilização de etanol e a posterior
aplicação da emulsão no papel. Na discussão, ele comenta sobre o
maior obstáculo da técnica: a fixação das imagens, que permaneciam
fotossensíveis após a impressão e desapareciam com facilidade.
“Todos nós sabemos que as cores de origem vegetal são, comumente,
destruídas e clareadas pela ação contínua da luz. O processo,
entretanto, é muito lento para ser objeto de qualquer série de
experimentos satisfatórios e, como consequência, este assunto, tão
interessante para o pintor, para o tintureiro e para o artista em geral,
não tem sido investigado.” (HERSCHEL, 1840, p.34) (tradução livre
por COELHO, 2013). Página inicial do ensaio de Herschel de 1840

Esse obstáculo foi o principal fator contribuinte para o “es
quecimento” dessa técnica com o passar do tempo, por se tratar de
uma impressão com características efêmeras, pois a imagem desapa
receria à medida em que se mantivesse exposta à luz solar, não condi
zia com os interesses econômicos e científicos da época. No entanto,
hoje abordamos novamente essa técnica e tratamos essa característica
como uma de suas belezas.
John Herschel publicou outro trabalho em 1842, no qual
trouxe um pouco mais sobre a pesquisa de antotipia, mostrando re
sultados com uma maior variedade de vegetais, como a papoula ori
ental (Papaver orientale) e a cúrcuma (Curcuma longa). Segundo ele,
os processos fotográficos que utilizam extratos vegetais dependem
muito da exposição ao sol, podendo ser necessário bastante tempo até
que a impressão aconteça (HERSCHEL, 1842, p. 181).
Como Herschel foi um estudioso muito prolífico, atuando
em diferentes áreas, e quem deu sequência às suas pesquisas em
relação à antotipia foram duas mulheres: sua tia, Caroline Herschel e
Mary Somerville. Uma curiosidade é que elas também foram as
primeiras mulheres que se tornaram membros da Royal Astronomical
Society.
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1.1 O processo
A primeira etapa para a realização da antotipia é a escolha da
planta da qual será feito o extrato. Nesse sentido, é importante
entender que pigmentos vegetais são as moléculas que conferem cor
às plantas. A cor verde, característica da maioria dos vegetais, é dada
pela clorofila, mas, além dela, existem outros pigmentos que
também são muito presentes, como os carotenoides (que conferem
uma coloração amarela/laranja/vermelha) e os flavonoides (cor
vermelha/roxa/azul)³. Para a realização da antotipia, pode-se utilizar
qualquer parte de uma planta que tenha alguma cor. Desde as folhas
e flores até as raízes, caules e frutos. É interessante que as plantas
escolhidas apresentem uma coloração forte. É possível usar desde
flores do seu jardim até temperos da sua cozinha! Porém, nem sempre
há correspondência entre a cor original da planta e a cor obtida com
o processo, como citado por Herschel em 1842 (Tradução livre por
COELHO, 2013):
“[...] a cor de uma flor não é necessária, nem comumente, aquela que
o sumo extraído confere ao papel branco. Em muitos casos os matizes
assim transmitidos não têm nenhuma semelhança com o matiz
original. [...]”

Essa característica confere à técnica a emoção da
experimentação! Pode-se usar, também, ácidos e bases como vinagre
e bicarbonato de sódio, para testar diferentes variações de coloração
utilizando o extrato de uma mesma planta, já que os pigmentos
vegetais são bastantes sensíveis à mudança de pH.
3 Para mais detalhes sobre os aspectos químicos das molé
culas, acessar o "O conto das impressões do Condado de
Molécula" https://drive.google.com/file/d/1C-fZg09qiX
VreGXjvUb8ejJi49qdEVJX/view
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Como você pode ver, existem
muitas variáveis possíveis e o que vai
determinar o sucesso na realização da
sua antotipia é a criatividade e a sua
experiência em errar e acertar, no uso
destes procedimentos.

1.2
A preparação do
extrato
Os materiais necessários para realizar o experimento são:
material vegetal escolhido (que deve ser triturado e macerado com
um pilão, liquidificador, processador ou mixer), um solvente
adequado (como por exemplo álcool 70% e água) para auxiliar na
extração. Em alguns casos também pode ser usado aquecimento. Para
isolamento do extrato um filtro de café, algodão, peneira fina ou até
um tecido para filtrar o extrato são cabíveis. Também será necessário
um pincel e um papel mais grossinho ou pedaço de algodão. Além
destes materiais, claro! Sobre a imagem que será impressa falaremos
dela na sequência.
O procedimento é bem simples! Após macerar a planta e
adicionar um pouquinho de água e álcool na proporção de 1:1
(adicionar somente a quantidade necessária! Quanto mais água e
álcool colocar, mais diluída ficará a cor do extrato), deve-se filtrar a
mistura e, então, a parte líquida obtida será a parte utilizada para a
impressão da imagem. Com o auxílio de um pincel, deve-se aplicar o
extrato obtido no papel ou tecido e esperar secar (importante fazer
isso em um local sem incidência de luz direta e deixar secar em um
lugar escuro e fresco). Pode-se aplicar quantas demãos achar
necessário, mas lembrando que quanto mais demãos forem dadas,
mais tempo levará para finalizar a fotodegradação. Após isso, chegase à montagem da placa!
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1.3 As imagens para
impressão
Qualquer imagem pode ser produzida utilizando a técnica da
antotipia, como fotos impressas em acetato, folhas, flores e formas
geométricas recortadas em papel comum, mas, para isso, alguns
detalhes devem ser notados. Por ser um processo de impressão
positiva, no qual as partes transparentes (ou não cobertas) se tornarão
mais claras, a imagem que será impressa deve estar com seus valores
tonais positivos. Caso seja uma foto, é importante que tenha bastante
contraste e esteja em preto e branco! Estes parâmetros podem ser
alterados em programas de edição de imagem. Nestes links,
deixamos como opção tutoriais do aplicativo de edição de imagens
gratuito GIMP (www.gimp.org) que podem ajudar nas tarefa: de
Alterar brilho e contraste no GIMP (https://youtu.be/
yptDX6mL3RM), Ajustar os níveis no GIMP (https://youtu.be/
_rsR7DqT6q4)

Baixe o Gimp | Altere Brilho e Contraste | Faça ajustes de níveis

1.4 Montagem e Revelação
Para esta etapa, é necessário colocar as imagens que serão
impressas sobre o papel e prensá-las com o auxílio de uma prensa de
vidro, preferencialmente. Essa prensa pode ser feita com vidro de
porta-retrato, pedaço de vidro e até mesmo utilizar uma janela que
pegue bastante sol ou um refratário de vidro da sua cozinha! Também
é necessário algo que sirva de suporte para estar atrás do vidro. Pode
ser um pedaço de madeira, MDF, chapa metálica, papelão grosso e
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duro e até outro pedaço de vidro. O último elemento se trata das
presilhas para prensar os elementos anteriores, que podem ser
presilhas de papelaria e até grampos de roupa, em casos urgentes.
Feito isso, deve-se deixar a prensa pronta sob a exposição da luz do
sol. O tempo de exposição solar necessário para a impressão pode
variar de horas até semanas, pois depende de diferentes variáveis
como: o tipo vegetal utilizado, o estado de maturação dele, o clima,
a estação e a incidência dos raios ultravioletas. Entretanto, não nos
limitemos ao nosso astro maior. A fotodegradação pode ocorrer
utilizando lâmpadas incandescentes e ainda câmaras UV
(ultravioleta), essas de secar unhas, sabe? Quando sei que a impressão
termina? Para isso é importante a constante checagem da antotipia
para que seja possível saber quando a impressão está pronta, porém,
em hipótese alguma, “ABRA A PLACA”, pois isso pode mudar a
posição dos elementos e danificar a imagem que já está sendo criada!
Uma dica é recortar um pedacinho do papel tingido pelo extrato,
deixá-lo em um local escuro e comparar continuamente com a placa
para checar como está a degradação.
É necessário bastante cuidado nessa última etapa, pois, ao
deixar a sua antotipia em um lugar aberto, ela fica suscetível à garoa,
chuva e sereno e, como a emulsão
vegetal é solúvel em água, corre-se o
risco de perder a imagem. Por isso, é
recomendado deixá-la em um
ambiente no qual se possa chegar
rapidamente para retirá-la em caso
de ocorrência dos fatores citados
acima. Além disso, deve-se ter
atenção com os objetos em volta
para que não se projete sombra
sobre a antotipia.
Tomados tais cuidados e
seguidos os procedimentos, após
horas ou dias de exposição, tem-se a
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impressão fotográfica em antotipia, que deve ser mantida em um
lugar com pouca incidência luminosa e sem umidade para maior
duração. Entretanto, deve-se ter em mente o caráter efêmero que ela
possui, sabendo que uma hora ou outra a impressão desaparecerá.

1.5 Duas experiências para
compartilhar
Talvez você esteja curioso/a para visualizar com mais detalhes
todo este processo. Por isso, deixamos três experiências de produção
de extratos para realização de antotipia como inspiração. Uma delas,
no formato de uma receita, utiliza flores de Malvavisco (Malvaviscus
arboreus), uma planta ornamental. A outra, no formato
de infográfico, utiliza folhas secas. Por último,
compartilhamos
um
vídeo
(https://youtu.be/
EqR0i9J6IMY) com o relato e processo de montagem
de uma placa de antotipia realizada pela Jasmim.

Extrato de folhas secas
Pese 15g

Colete suas
folhas

Ferver por
20 min

Amassar
ou moer

225 ml
de água

Extrato de Malvavisco

Ingredientes
1 xícara de pétalas de
Malvavisco;
15 mL de água;
15 mL de álcool 70%.

Modo de preparo

1. Macere as pétalas em um recipiente, com a ajuda
de um pilão.
2. Adicione a água e o álcool ao recipiente.
3. Filtre o material, com o auxílio de um
guardanapo de pano ou filtro de café.
4. O líquido filtrado é o extrato de malvavisco
pronto para uso!
5. Com a ajuda de um pincel, aplique o extrato em
uma folha de papel Canson 300 g/m.
6. Monte a placa utilizando 2 placas de vidro, um
pedaço de papelão, presilhas de escritório e
diferentes imagens em acetato.

16

Filtrar
Extrato

Revelação

Papel Tingido
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2. Conhecendo a
Fitotipia
Diferente da antotipia, sabe-se muito pouco sobre as origens
da fitotipia. Podemos imaginar que a ideia tenha surgido muito antes
do que se tem registro - talvez tenha surgido no mesmo “boom” da
experimentação fotográfica que levou Herschel à invenção da
antotipia. No entanto, é possível imaginar a razão da técnica não ter
feito sucesso na época. A mesma razão discutida em relação à
antotipia: a efemeridade das imagens.
Os primeiros registros da fitotipia foram feitos oficialmente
apenas no começo do século, quando os artistas britânicos Heather
Ackroyd e Dan Harvey começaram seus estudos de impressão
fotográfica em gramados. É interessante observar como a finalidade
da técnica se apresenta em diferentes contextos históricos: se no
século XVIII a fitotipia foi descartada como recurso fotográfico, no
século XXI ela mostrou-se uma impressionante ferramenta de
intervenção artística.
A primeira obra de fitotipia de Ackroyd e Harvey data dos anos
2000, com “Sunbathers”, que retrata dois jovens tomando banho de
sol deitados sobre um gramado - impressos no próprio gramado.
Sunbathers faz parte de uma coleção de obras de múltiplos artistas
chamada “Paradise Now”, que surgiu com o intuito de chamar a
atenção com duras críticas a questões relacionadas à modificação
genética. Os trabalhos posteriores de Ackroyd e Harvey continuaram
a trazer à tona temas fortemente políticos, especialmente
relacionados à preservação do meio ambiente.
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No entanto, nesse ponto a técnica ainda era demasiada
diferente do que a conhecemos hoje. A impressão em gramados era
um trabalho excessivamente complexo, fazendo com que o trabalho
de Ackroyd e Harvey fosse considerado único e excêntrico, causando
certo barulho nos festivais e premiações de artes por todo o mundo,
mas sem instigar a repetição da fitotipia em outros formatos e para
outras finalidades. Foi com Binh Danh, artista e fotógrafo
vietnamita, que a fitotipia mudou de cara, mas sempre preservando
sua identidade de intervenção artística.
O trabalho de Binh Danh trouxe um viés ainda mais político
para a técnica, pois ele trata de temas como a Guerra do Vietnã e o
Genocídio do Camboja. Além disso, apresenta mudanças notáveis
tanto em seus materiais quanto em seus processos. Binh Danh passou
a realizar a fitotipia em menor escala: imprimindo em folhas. Assim,
tornou-se mais fácil controlar certos elementos de vital influência nas
impressões (como fatores climáticos). Consequentemente, a fitotipia
tomou corpo como uma técnica de realização mais acessível, o que
chamou a atenção de diversos artistas ao redor do mundo, incluindo,
é claro, o Brasil.
No campo da fitotipia no Brasil, temos nomes como Sara
Melo e Dani Sandrini, ambas artistas contemporâneas que
contribuíram com a disseminação da técnica ao propor oficinas e
cursos com o tema. O trabalho de Dani Sandrini é um ótimo
exemplo de como as questões políticas brasileiras também podem ser
expressas por meio de intervenções artísticas como a fitotipia:
trazendo o tema dos povos indígenas em um mundo cada vez mais
urbanizado, ela demonstra com sensibilidade e precisão os rostos
dessas figuras. O trabalho de Dani Sandrini pode ser visualizado
aqui:
https://issuu.com/artesvisuaischapeco/docs/
terra_terreno_territ_rio_dani_sandrini
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2.1 O processo
O processo para realização de fitotipias traz semelhanças com
a antotipia, pois os dois processos partem da utilização de uma fonte
luminosa. A fitotipia utiliza um processo natural de fotodegradação
dos pigmentos das folhas, de forma “estratégica” para obter uma
imagem. Ao longo da decomposição de uma folha, sabe-se que estes
pigmentos serão degradados naturalmente, tendo, entre outros
fatores, a quantidade de luz como uma influência para acelerar ou
retardar este processo. Na fitotipia, incidimos mais ou menos luz em
determinados pontos da folha. Nos pontos que a folha recebe luz
direta, os pigmentos se degradam mais, fazendo com que a folha
mude de tonalidade mais rapidamente, enquanto nos pontos em que
a folha recebe menos luz - ou nenhuma - o contrário acontece.
Assim, conseguimos imprimir imagens fotográficas utilizando essas
diferenças de cor provenientes da fotodegradação acelerada ou
retardada dos pigmentos presentes na folha.

2.2. A escolha das folhas

mofe. Um desses métodos é a secagem preliminar da folha, que deve
ser feita mantendo-a prensada em ambiente escuro: a prensagem
evitará que a folha enrugue no processo de secagem e o escuro
garante que os pigmentos não se degradem antes da hora. Você pode
colocar a folha dentro de jornais, entre as páginas de um livro grande
e pesado por alguns dias, sempre observando o processo natural de
secagem.
Na sequência, você precisa escolher as imagens e montar a
placa para realizar a impressão. Estes dois passos serão feitos da
mesma forma que a antotipia, então se você tem alguma dúvida,
volta lá nos tópicos 1.3 e 1.4 para relembrar.
No entanto, na fitotipia existem alguns detalhes que devem ser
levados em conta durante o processo de revelação. É importante
tentar manter a folha o mais seca possível, mas sempre lembrando
que ela condensa água de qualquer forma - a folha é uma estrutura
viva e suas mudanças são naturais e, muitas vezes, não influenciam o
processo de forma negativa. No entanto, folhas muito aquosas que
evaporam muita água no processo de secagem podem acabar
mofando, e uma forma de evitar isso é retirar a base de apoio com
cuidado para não mover nem a folha nem a imagem sobre ela, e secar
a condensação com um papel toalha. Para reconhecer estas pequenas
necessidades, o acompanhamento diário é necessário.

A escolha das folhas é a primeira parte do processo. Para isso,
é preciso obter folhas amplas e planas, mas sempre mantendo a
liberdade para optar pela folha que mais interessar ao artista ou que
interessar ao contexto da obra. É importante lembrar, que assim
como a antotipia, a fitotipia é uma técnica artística e experimental,
portanto, qualquer folha pode ser uma oportunidade de
experimentação e criação. Por exemplo, se você optar por utilizar
uma folha excessivamente úmida (uma boa forma de identificar
folhas muito aquosas é observar a espessura da folha: quanto mais
espessa, mais água ela tem em seu interior) pode recorrer a certas
ferramentas e métodos para amenizar os riscos de que a tentativa

O desmonte da placa deve ser feito quando for possível
observar que a folha, ao redor da imagem, já está seca. Nesse ponto,
é preciso um pouquinho de paciência - a secagem não ocorre de uma
hora para a outra e existem diversos fatores influenciando o processo.
Quanto mais tempo a placa for exposta, maiores serão as chances de
um bom resultado. Não há um tempo médio indicado, mas
influências externas como fatores climáticos (dias nublados e
chuvosos) e as diferentes respostas de cada espécie devem ser
considerados. Assim, cabe a você decidir se deixará a folha mais ou
menos tempo a partir do acompanhamento da secagem dela.

20

21

2.3 Uma experiência para
compartilhar
Assim como fizemos em relação à antotipia, para sanar a
curiosidade deixamos aqui também o relato de um experimento de
produção de fitotipia. Para estas fitotipias, foram utilizadas folhas de
hibisco (Hibiscus rosa-sinensis). As folhas desta planta são bonitas,
pois possuem um padrão serrilhado em suas bordas e se mostraram
muito eficientes para o processo de fitotipia.
Inicialmente as folhas foram pré-secas dentro de livros, por
uma semana. Quando já estavam planas, mas ainda conservavam sua
coloração verde, foram utilizadas na montagem das placas, com
imagens impressas em acetato.

Lembrando que a fitotipia também é um exercício de
experimentação e criatividade. Então, talvez agora o seu olhar mude
ao cruzar pelas plantas em seu cotidiano. Talvez você comece a pensar
“será que esta folha pode produzir boas imagens?”. As possibilidades
são infinitas!

Esta placa ficou ao sol pleno por dois dias inteiros (das 08:00
às 18:00) em pleno verão. Após estes dois dias elas já haviam secado.
Talvez vendo a placa não se possa imaginar o resultado final, então,
desmontando-se, é isso que obtivemos.
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3. Desfazendo invisíveis:
as mulheres e suas
imagens
Após apresentar cada um dos processos fotográficos, aqui,
quem ganha protagonismo são as três naturalistas que convidamos
para compor este projeto conosco. Cada uma, a seu tempo e dentro
de suas possibilidades, deixou contribuições fundamentais para a
história da ciência, a ilustração científica e o protagonismo da mulher
frente a um mundo e atividades essencialmente realizadas por
homens. Sem a pretensão de esgotar a complexidade da vida de cada
uma, o objetivo é apresentar alguns breves traços biográficos que
permitam conhecer um pouquinho mais de Maria Sibylla Merian,
Dorothea Eliza Smith, e Margaret Mee.
Foram mulheres de origem europeia, de diferentes épocas e
que tiveram em comum, além do fato de deixarem contribuições
científicas para a história da ciência e para a ilustração científica na
botânica, a passagem pela América do Sul e a descrição de inúmeras
espécies botânicas de diferentes países. A escolha destas naturalistas e
não de inúmeras outras diz respeito exatamente a isso: o trabalho
com ilustrações botânicas - considerando que estamos apresentando
técnicas que utilizam as plantas para sua realização - e a passagem
pela América do Sul, e registro da natureza daqui, em algum
momento de suas vidas.

Maria Sibylla
Merian
Nascida em 1647,
Maria Sibylla Merian foi
uma pintora, naturalista
e entomóloga alemã que fez
importantes contribuições em
suas áreas de atuação. Filha de
Johanna Sibylla e do renomado
artista suíço Matthäus Merian, Maria
Sibylla cresceu em um ambiente rodeado de arte em um período
ainda profundamente afetado pelo Renascimento, do século anterior.
Três anos após o falecimento de seu pai, em 1650, Johanna Sibylla
casou-se com Jacob Marrel, que assumiu os negócios de Matthäus uma editora de livros - junto dos filhos mais velhos do mesmo.
Marrel era especialista em pintura de flores e insetos, e acredita-se
que os primeiros ensinamentos de Maria Sibylla tenham sido dados
por ele, bem como por livros sobre a natureza produzidos pela
editora da família. É dito por seus biógrafos que Merian sempre fora
uma criança curiosa, especialmente no que dizia respeito ao
desenvolvimento e hábitos de insetos, o que posteriormente tornouse o tema principal de sua obra.

A apresentação de cada uma delas será feita na forma de uma
exposição com antotipias e fitotipias produzidas por nós, a partir de
imagens destas mulheres, com algumas informações sobre as plantas
utilizadas na produção das imagens. Aproveitem!

Aos 18 anos, Maria Sibylla casou-se com um aprendiz de
seu padrasto, Johan Andreas Graff, que também era artista. Assim,
continuou tendo contato com o mundo das artes e, como naquela
época não era encorajado que mulheres seguissem carreiras
científicas ou contribuíssem com os avanços científicos que
ocorriam a passos largos, Maria Sibylla dedicava seu trabalho ao
ensino de pintura a mulheres jovens, mantendo suas ilustrações
botânicas somente como um hobby. E foram dessas ilustrações que
surgiu o compilado que posteriormente foi publicado: o Livro das
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Flores, no qual constava ilustrações de guirlandas, pinturas de
buquês e outros arranjos florais.
Foi na época da publicação desta obra que nasceram suas
duas filhas, Johana Helena e Dorothea Maria, com três anos de
diferença entre si. O Livro das Flores lançou Merian como artista,
fazendo com que o livro fosse publicado em três edições - na última
versão do livro, que foi chamada de “O Novo Livro das Flores”, o
nome das plantas condizente com a botânica da época foi
adicionado, revelando a preocupação de Maria Sibylla com a
taxonomia correta de suas obras.
Com o sucesso do Livro das Flores, Maria Sibylla se viu
encorajada a prosseguir com seu trabalho voltado para um viés mais
naturalista e, em 1679, publicou “A maravilhosa transformação e a
peculiar alimentação de plantas das lagartas”. Neste livro, abreviado
simplesmente para “Livro das Lagartas”, ela faz uma descrição
cuidadosa e detalhada em suas ilustrações de todo o ciclo de vida das
lagartas, abrangendo desde a postura dos ovos até o empupamento.
Suas obras eram tão detalhadas que atualmente estudiosos de sua
obra a chamam de “a primeira ecologista”, já que Maria Sibylla levava
em conta em suas anotações e ilustrações até mesmo a ecologia das
espécies - sua relação com o meio em que vive e as espécies deste -,
ilustrando ricamente todas as suas fases de vida e, diferentemente de
outras pinturas naturalistas da época, adicionando às ilustrações a
planta hospedeira das lagartas.

entomologia e botânica, relatando com precisão processos de
metamorfose de Lepidópteros e suas relações ecológicas com as
plantas do ecossistema, além de ter sido a primeira a fazer a
catalogação das plantas de uso medicinal do Suriname. Para esse
estudo, contou com a ajuda de diversos povos nativos da região, além
de escravos que viviam nas colônias, sempre demonstrando uma
postura fortemente anti-escravagista, o que fez com que recebesse
duras críticas por parte dos líderes das colônias. Ao retornar da
expedição, que durou dois anos, Maria Sibylla lançou seu terceiro
livro, “A metamorfose dos insetos do Suriname”, conhecido
popularmente como “Metamorphosis”, que continha 70 ilustrações
ricamente detalhadas, muitas das quais constavam não somente a
espécie, como também diversas etapas de seu ciclo de vida e sua
planta hospedeira. A segunda edição de Metamorphosis teve
publicação póstuma por suas duas filhas, já que Maria Sibylla faleceu
em 1717, com 69 anos.

Em 1685, Merian se divorciou de Johan Andreas Graff, o que
a deixou livre para seguir com seus projetos para onde bem
entendesse. Devido às dificuldades financeiras trazidas pelo divórcio,
para financiar seu próximo - e mais ousado - projeto, Maria Sibylla e
sua filha mais nova, Dorothea Maria, tiveram de vender 255 de suas
obras. Assim, após recolhidos os fundos, Maria Sibylla Merian partiu
com Dorothea para o Suriname, que na época era colônia holandesa,
a fim de lá, estudar uma nova fauna e flora.
No Suriname, fez profundos estudos sobre diversas áreas da
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Dorothea Eliza Smith
Nascida em 1804, em
Llanfwrog, Dorothea Eliza
Peers foi uma ilustradora botâ
nica britânica que ficou conhe
cida por sua coleção de cerca
de 30 aquarelas intitulada “As
frutas do mercado de Lima”.
Dentre as poucas informações
sobre a sua história, sabemos
que Dorothea foi casada inici
almente com o mercador Wil
lian Kerr, do ano de 1824 até 1840, quando ele faleceu. No mesmo
ano, casou-se com o médico Archibald Smith, com quem teve qua
tro filhos. Durante uma viagem com seu pai pela costa peruana em
1848, Dorothy, a filha mais velha do casal, se afogou e acabou fale
cendo, o que motivou Dorothea a se mudar com a família para a
América do Sul, mais especificamente Lima, no Peru.
Foi em Lima que a artista decidiu transformar a riquíssima
biodiversidade do continente sul americano em arte, registrando com
muitos detalhes as frutas que observava no mercado de Lima, além
de incluir nas obras detalhes como o peso, o tamanho, a época do ano
em que se encontrava disponível e também o tipo de semente.
Foi devido a esses detalhes e informações contidos nas
aquarelas de Dorothea que, após a sua morte em 1864, quando sua
obra foi entregue para cientistas europeus, os mesmos puderam
aumentar muito seus estudos sobre as frutas existentes na américa.
Apesar de sua extrema importância para a ciência, Dorothea
infelizmente ainda é pouco conhecida e pouco se sabe sobre sua
história. Inclusive, não há nenhum registro de retratos dela.
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Margaret Mee
“Sei que minha morte não significará o
fim do meu trabalho. Onde quer que eu
esteja, tentarei influenciar aqueles que
estão destruindo o planeta para que
dêem à natureza uma chance de
sobreviver.”

Margaret Mee foi uma
ilustradora botânica e ambien
talista que nasceu em 1909 em
Chesham, Inglaterra. Lá, Marga
ret cresceu e estudou artes plásti
cas. Ela se interessava muito por
questões políticas e, após ver a ascensão
do nazismo de perto, engajou-se na causa
trabalhista. Veio ao Brasil em 1952, com o seu
marido, a fim de visitar sua irmã, que estava enferma e,
aqui, passou a lecionar artes na Escola Britânica de São Paulo. Ela
logo se encantou com a flora da Mata Atlântica que a rodeava cotidi
anamente e resolveu estudar ilustração botânica no Instituto de Bo
tânica de São Paulo, onde se formou em 1958. A partir daí, especia
lizou-se em pintar plantas brasileiras e, quando teve oportunidade,
partiu para uma primeira expedição na Floresta Amazônica. Marga
ret ficou maravilhada e acabou por retornar outras 14 vezes. Nessas
expedições, fez mais de 400 pranchas de ilustrações, nas quais buscou
registrar fielmente as espécies, especialmente as raras. As três publica
ções mais conhecidas do seu trabalho são “Flowers of the Brazilian
Forests” (1968), “Flowers of the Amazon” (1980) e “In Search of
Flowers of the Amazon Forest” (1988), (Franco, 2007).
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Ao longo de suas expedições,
Margaret percebeu que o desmatamento
da floresta estava crescendo rápida e consi
deravelmente. A preocupação com a perda
de floresta e de biodiversidade fez surgir uma
segunda vertente de suas ilustrações botânicas.
Nessa vertente, Margaret Mee buscou retratar
não somente a planta e suas partes, mas também
todo o fundo, o ambiente no qual a espécie está inseri
da. Com isso, pretendia mostrar que todas as plantas
necessi tam de um habitat adequado e condições ambientais espe
cíficas e ideais para que possam sobreviver e, por isso, a conservação
da floresta se fez e faz, ainda hoje, tão urgente. Em uma citação reti
rada de seu diário, publicada no livro “Flower of the Amazon Forest”,
Margaret conta:
Enquanto navegávamos pelo meu adorado Rio Negro, verificamos que
as margens estavam quase irreconhecíveis, com queimadas
consecutivas vistas até no horizonte. Passam-se apenas dois anos desde
que estive aqui, e dessa vez não pude ver nenhuma árvore grande nas
margens. Nenhum pássaro. O que sobrou da floresta estava magro e
pobre. A velocidade da destruição era assustadora (MEE, 2010.
p.126).

Com suas ilustrações, Margaret Mee fez diversas contribuições
à botânica, de modo que algumas espécies ilustradas só são
conhecidas hoje por meio de seu trabalho.

automóvel, deixando-nos um precioso legado. Sua vida e obras
inspiram, ensinam e encantam. Em 1994, foi homenageada pela
escola de samba Beija-Flor de Nilópolis e, em 2013, foi lançado um
documentário com direção de Malu de Martino, intitulado
“Margaret Mee e a Flor-da-Lua”, que retrata um pouco da história
dessa grande mulher, artista, cientista e ativista contemporânea.

4. As plantas utilizadas
Araucaria angustifolia
A Araucaria angustifolia é uma espécie que pertence à família
Araucariaceae, que é considerada a mais antiga família de coníferas
ainda existente. A espécie é conhecida popularmente como pinheiro,
pinheiro-do-paraná, araucária, pinho e pinheiro-brasileiro, entre
outros. Sua distribuição geográfica abrange o sul do Brasil e é
eventual em regiões serranas do Sudeste. A araucária é nativa no
Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Infelizmente,
tanto a espécie quanto o Bioma do qual faz parte, encontram-se
criticamente ameaçados, pois foram, por anos, vítima da exploração
indiscriminada. A pinha é o cone feminino (flor feminina) e é nela
que se desenvolvem as deliciosas sementes, conhecidas como
pinhões. Nesse projeto, a casca do pinhão foi utilizada para produção
de um extrato para antotipia!

O seu maior objetivo foi encontrar e ilustrar a raríssima florda-lua (Selenicereus wittii), uma cactácea que só floresce uma vez em
seu ciclo de vida, durante uma noite, dentro da floresta amazônica.
Após 24 anos buscando por essa planta, Margaret realizou esse
objetivo e fez uma belíssima ilustração!
Margaret Mee viveu uma vida cheia de aventuras e lutou
bravamente pelas causas que defendia. Depois de 30 anos no Brasil,
retornou à Inglaterra e, em 1988, morreu em um acidente de
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Malvaviscus arboreus

Curcuma longa

O malvavisco (Malvaviscus ar
boreus) é um arbusto da família Mal
vaceae, originário do México e da par
te norte da América do Sul. É ampla
mente cultivado no Brasil pelo seu ca
ráter ornamental e sua utilidade como
cerca viva mas, além disso, também é
considerado uma planta alimentícia
não convencional (PANC), de modo
que suas flores e folhas podem ser
consumidas. Além disso, é considera
da uma planta medicinal, com benefícios para o trato gastrointestinal
e respiratório. A sua floração se estende por todo o ano, mas é mais
abundante nos meses de primavera e verão.

A Curcuma (Curcuma lon
ga), também conhecida como
Açafrão-da-terra, é uma planta
da família Zingiberaceae, mesma
família do gengibre. É originária
da Ásia e pode ser confundida fa
cilmente com a Crocus sativus
(açafrão verdadeiro) devido a sua
pigmentação intensa de cor ama
relo alaranjado.
É muito utilizada na culi
nária e medicina indiana devido às suas propriedades antioxidantes,
anti-inflamatórias, antifúngicas, entre outras.

Beta vulgaris
Rhododendron simsii
A azaléia (Rhododendron sim
sii) é um arbusto da família Ericace
ae, que pode possuir flores de diver
sas cores diferentes, sendo mais co
muns as de cor rosa, que florescem
do fim do inverno ao início do ve
rão. É uma espécie nativa da China,
mas que é amplamente cultivada no
Brasil devido ao seu caráter orna
mental.

32

A beterraba (Beta vulgaris) é uma planta rica em açúcares da
família Quenopodiaceas, que possui um forte pigmento roxo deno
minado betaína. Pode ser utilizada na alimentação, crua ou cozida,
na produção de açúcar e até mesmo na produção de etanol em alguns
países europeus.
É muito nutritiva,
rica em ferro e ácido fóli
co, sais minerais, vitami
nas e carboidratos, além
de auxiliar na formação
dos glóbulos vermelhos e
plaquetas.
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Passiflora alata
Popularmente conhecido
como maracujá-doce, a Passiflora
alata é uma espécie nativa da
América do Sul, encontrada no
Peru, Paraguai, Argentina e, princi
palmente, no Brasil. Constituinte
da família Passifloraceae, é uma
planta trepadeira amazônica de
crescente expansão devido às suas
propriedades medicinais, já que
contém passiflorina, um calmante
natural, e devido à recente desco
berta de seu potencial agrícola. Al
guns povos nativos da região de origem da Passiflora alata costumam
chamá-la de “ouvaca”, em tradução livre, “estrela vermelha”, devido à
sua floração bela e exótica.

Sobre fins
Aqui chegamos ao fim deste passeio. Esperamos que você
tenha gostado de nos acompanhar neste processo de desfazer
invisíveis e conhecer um pouco mais sobre as técnicas de antotipia,
fitotipia e as três naturalistas que decidimos convidar para compor
este projeto conosco.
Que a partir deste material possam surgir inúmeros projetos
artísticos e científicos e continuem desfazendo invisíveis!

Sechium edule
Popularmente
conhecido
como chuchu, a Sechium edule é uma
hortaliça da família Curcubitaceae,
que também abrange vegetais como
abóbora, melão, melancia e pepino.
O chuchu é o quarto vegetal mais
comercializado no Brasil e todas as
suas partes podem ser utilizadas desde o caule para a produção de
papel e chapéus, até as raízes, que
também são comestíveis. É uma
trepadeira que pode ser conduzida
por meio de tutoramento, com
ramas longas e filamentos enrolados.
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Galeria
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1. Retrato de Maria Sibylla Merian: fitotipia em folha de primavera. 2. Retrato de Margaret Mee:
fitotipia em folha de maracujá-doce. 3. Retrato de Margaret Mee: fitotipia em folha de maracujádoce.

4. Retrato Margaret com Flor da Lua: antotipia com extrato de pinhão em solução básica de
bicarbonato de sódio (NaHCO3), em papel Canson 300g. 5. “Form Metamorphosis insectorum
Surinamensium": antotipia com extrato de Cosmo em papel Canson 240g.
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6. Retrato e Ilustração (Metamorfosis) de Maria Sibylla: antotipia com extrato de folhas secas em papel
Canson 300g. 7. Ilustração de Margaret Mee "Heliconia Adeleana", flor da Amazônia: antotipia com
extrato de Malvavisco em solução básica de Bicarbonato de sódio NaHCO3 em papel Canson 300g.
8. Ilustrações de Dorothea Eliza Smith da série "The fruits of the Lima market" antotipia com extrato
azaleia, em papel Canson 300g.
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9. Ilustração Margaret Mee (Bromélia), antotipia com extrato de pinhão em solução ácida de vinagre
(CH3COOH) em papel Canson 300g. 10. Ilustrações de Maria Sibylla: "Study of capers, gorse, anda a
beetle" antotipia com extrato de Cosmo em papel Canson 240g. 11. Ilustrações de Dorothea Eliza Smith
da série "The fruits of the Lima market" antotipia com extrato de cúrcuma. 12. Retrato Margaret Mee
desenhando e Ilustração de Margaret Mee "Heliconia Adeleana", flor da Amazônia: antotipia com extrato
de Malvavisco em solução básica de bicarbonato de sódio (NaHCO3) em papel Canson 300g.
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13. Ilustração de Margaret Mee (Bromélia): fitotipia em folha de maracujá doce. 14. "Form
Metamorphosis insectorum Surinamensium": fitotipia em folhas de hibisco 15. Retrato de Maria Sibylla:
fitotipia em folha de maracujá doce. 16. Ilustrações de Maria Sibylla: "Study of capers, gorse, anda a beetle"
fitotipia em folha de maracujá doce.
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17. Ilustrações de Maria Sibylla: "Study of capers, gorse, anda a beetle" fitotipia em folhas de hibisco.
18. Retrato de Maria Sibylla: fitotipia em folha de hibisco. 19. Ilustração ed Maria Sibylla: "From
Metamorphosis insectorum Surinamensium", fitotipia em folha de maracujá-doce. 20.Retrato de Maria
Sibylla fitotipia em folha de chuchu (Sechium edule).
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