
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

A PRESENÇA DA FLORA NA ARTE CONTEMPORÂNEA 

BRASILEIRA E SEUS ASPECTOS POÉTICOS E CULTURAIS 

Palavras-Chave: Arte Contemporânea Brasileira, Ilustração botânica, Livro de artista 

Autoras: 

GIULIA FERRANTE [UNICAMP] 

Prof.ª Dr. ª LUISE WEISS (orientadora) [UNICAMP] 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Frente às diversas representações da flora em composições da Arte, esse estudo busca investigar, por meio 

da teoria e da prática e através da coleta de informações bibliográficas a presença da flora em trabalhos da 

Arte Contemporânea Brasileira, a fim de compreender os possíveis significados dessas representações e 

suas possibilidades de manifestar a poética artística dentro do campo das particularidades sociais e 

culturais. Realizou-se o levantamento de obras e artistas que trabalham a representação da flora na Arte 

Contemporânea Brasileira com o intuito de construir uma análise crítica sobre as possíveis potencialidades 

poéticas que se relacionam com o assunto abordado. Além disso, também tem o propósito de produzir um 

material prático, como livro de artista, utilizando a construção de um herbário pessoal. 

 

INTRODUÇÃO 

A composição de uma representação gráfica não é apenas uma relação visual com o objeto que se deseja 

reproduzir. Massironi (2010), revela que o processo do desenho se dá por elementos primários e 

secundários. O primeiro, é a construção de linhas, pontos e manchas. O segundo, diz respeito aos âmbitos 

intelectual, social e ambiental, sendo necessário a intrínseca relação com a mente de quem desenha, seu 

estado espiritual, cultural e individual. Por isso, desenhar é um ato de intimidade, uma busca dentro de si 

pela revelação e descoberta das manifestações mentais e pelo melhor entendimento do eu e do mundo. A 

ação de desenhar está implícita em um diálogo entre o pensar e fazer, entre o que é interno e externo.  

Em vista, portanto, das representações e interpretações do mundo pelo desenho, e das suas transformações 

- permitindo que seja considerado desenho muito além dos riscos de grafite em papel - chama a atenção o 

registro da natureza, mais especificamente da flora em desenhos de todas as épocas da história, como 

registro e como poética representada em significados diversos. 

 

Segundo Hugo Fortes (2014) o estudo e catalogação do mundo natural, embora tenha despertado o 

interesse séculos antes, teve grande desempenho de sistematização através de metodologias científicas a 

partir do século XVIII. O conhecido século das luzes, foi o período que buscou através da racionalidade a 

formação de documentos realizados por pintores e cientistas os quais registravam e classificavam os 

exuberantes meios naturais dos territórios para além da Europa. Embora a pintura naturalista tivesse o 

intuito de representar a realidade de como eram a fauna e a flora do novo mundo, o registro do exotismo 

da natureza nunca conhecida fora muitas vezes demarcado por parte da criação desses artistas, gerando 

espécies de plantas e animais inexistentes.  
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Já no período da Arte Contemporânea, essa relação entre arte e ciência é dicotômica, uma vez que a arte 

também possibilita, além do interesse de catalogar o real, o espaço para um novo lugar de representação 

poética, sociocultural e crítica em relação à flora. 

 

Através de estudos sobre natureza-morta, a partir do estudo de pesquisas de Kátia Canton (2005), foi 

possível encontrar outras relações da flora com a poética artística. Segundo Canton (2005), a denominação 

de natureza morta surgiu a partir da expressão inglesa still life, que por sua vez é uma adaptação da palavra 

holandesa stilleven, porque possui essa característica inerte, sem movimento. Essas composições criadas 

eram exercícios muito interessantes de forma, cor, traços, luz e perspectiva, carregando não só uma pintura 

estética, mas evidenciando que todos aqueles objetos cotidianos, inanimados, estão lembrando ao 

espectador que o observa da sua própria mortalidade. 

 

Para além de um método específico de composição artística contendo a representação da flora, 

desenvolveu-se uma longa pesquisa de obras contemporâneas com poéticas muito interessantes e 

inovadoras. Algumas delas serão apresentadas neste respectivo resumo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Dos diversos artistas contemporâneos estudados para essa pesquisa, destaco aqui primeiramente o trabalho 

de Priscila Barbosa. A artista visual trabalha com ilustrações e pinturas em murais e investiga a iconografia 

da mulher revolucionária contemporânea evidenciando características latino-americanas em suas 

personagens. Através de composições de corpos diversos de mulheres questiona padrões estéticos e 

comportamentais femininos exigidos pela sociedade vigente e provoca estratégias de enfrentamento e 

resiliência frente às violências sofridas pelo machismo e pelo patriarcado. Suas composições criam 

imagens de mulheres intelectuais e diretamente ativas nas mudanças sociais, culturais e políticas.  Quase 

sempre possuem a representação de plantas acompanhadas dessas mulheres potentes. Para isso, estuda 

tradições ancestrais e questionamentos relacionados às tarefas de cuidado e criação, representados pelos 

elementos botânicos e anatômicos.   

É possível, portanto, perceber em seu trabalho a presença da representação da flora como conceito cultural, 

advindo da relação com a ancestralidade e de conexão entre mulheres latino-americanas, conceito social, 

a partir do diálogo sobre gênero, sobre o reconhecimento do lugar da mulher em sociedade e conceito 

poético, demonstrado pelas suas composições marcando a potência feminina, a liberdade e capacidade 

intelectual além de abordar outras questões, como orientações sexuais. 

 

O segundo artista com um trabalho muito relevante para a pesquisa foi André Vargas Santos. Trabalha 

com o resgate de sua ancestralidade em busca de compreender as bases da cultura linguística, religiosa, 

histórica e estética que compreendem a brasilidade que ele se insere, tendo a cultura popular o atributo 

mais importante para sua pesquisa. Dentre seus trabalhos, destaca-se a série “Benzimentos”, dedicada na 

investigação de plantas utilizadas por benzedeiras e suas rezas dedicadas à cura de outras pessoas. De 

maneira simples, o artista traz figuras representativas de ervas protetoras, com frases relacionadas aos seus 

respectivos poderes. Deixa fortemente marcado o contexto cultural e religioso, através de sua poética. 

 

Temos também as pinturas de Luiz Zerbini, que constrói composições com grande quantidade de 

informações pictóricas. O artista cria uma espécie de colagem visual em seus quadros, preenchendo todos 

os espaços com diversos elementos formais. De acordo com Sérgio Niculitcheff (2017), Zerbini estrutura 

suas composições como um tipo de barroquismo, quase beirando o exagero, entretanto o que parece sugerir 
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um excesso, no trabalho do artista, demonstra-se rico em particularidades em um campo de imagens que 

lembram um tropicalismo visual, de acordo com Niculitcheff, retomando pinturas de artistas viajantes no 

século XIX. Para além dessa relação, também é possível analisar a arte de Zerbini, por ser uma composição 

preenchida por diversos elementos inventivos, de carácter semelhante a uma grande natureza morta.  

 

Marina Sader também é uma artista da arte contemporânea que traz muitas das representações de plantas 

em suas composições, dentre elas, desenhos, pinturas e animações que são envolvidos pela poética de 

simbolizar o prazer no lugar comum. Juntamente com figurações de brinquedos, animais, alimentos e 

corpos em movimento se encontram muitas imagens florais, estabelecendo pinturas com abundantes 

informações e fragmentos. 

 

Sylvia Furegatti, possui um trabalho muito bem estruturado e simbólico através de suas poéticas pela 

imagem das plantas. A obra intitulada “Entorno e as Circunstâncias”, de 2021, é apresentada em formato 

de vídeo que exibe imagens de folhas de Scadoxus multiflorus dessecadas até o seu amarelamento. A 

transparência trabalhada nas cenas, juntamente com diversos nervos, dialoga, como a artista diz, com a 

resiliência necessária para a vida, relatando em especial o difícil momento da pandemia do covid-19 e do 

isolamento social. 

 

Além dos artistas destacados, há outros que foram estudados e fazem parte do resultado da pesquisa. 

Temos por exemplo, as gravuras impressas diretamente das plantas de Simone Peixoto e as padronagens 

sensíveis e delicadas criadas por Luciana Bertarelli, ambas participantes do projeto Xilomóvel (Ateliê 

itinerante desde 2009) que compuseram esses estudos e complementam a análise sobre o tema. Ademais, 

também foram levantados estudos sobre os trabalhos de Patrícia Gouvêa, Karla Ruas, Flora Ramos, Vânia 

Mignone, Mulambö, Pedro Neves, entre outros.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada na realização do presente estudo envolveu levantamentos bibliográficos presentes 

em artigos, livros, revistas e websites sobre a poética do desenho, seus métodos e sobre artistas e suas 

respectivas obras brasileiras que apresentam a representação pictórica da flora como composição – ou 

parte da composição. Desse modo, foram analisadas as formas de representação da flora e seus diversos 

significados para com as obras por completo. A análise detalhada tratou de considerar os aspectos sociais, 

culturais e de apropriação de significados compreendidos pela criatividade e expressão presentes nas 

composições. A partir dessas análises, se construiu um entendimento crítico sobre a presença dessas 

representações e suas possibilidades de representação, expressão, significação, afetividade e interpretação 

de poéticas artísticas com o tema. O projeto prático foi desenvolvido a partir da observação da autora da 

sua relação com a flora, de recentes estudos e, com isso, a coleta de plantas de escolha pessoal, produzindo 

assim, um herbário. Desse ponto foi possível a construção dos significados individuais e coletivos das 

plantas coletadas, as relações com a criação e expressividade de sua poética artística e a composição de 

um livro de artista que representa todos esses elementos. 

 

PESQUISA PRÁTICA 

O livro de artista, desenvolvido a partir dos estudos da representação da flora na Arte Contemporânea 

Brasileira, apresentou uma composição mais clara através de memórias cultivadas: afetos, locais 

familiares, situações de troca e de cuidados, encontros e passagens. Por fim, a efemeridade do tempo e da 

vida. 
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As plantas, para minha concepção poética, equivalem à resistência e à resiliência. A poética do livro de 

artista se construiu a partir da trágica dualidade da raiz: o órgão que traz nutrientes e permite que seja 

possível a vida daquele ser vivo, é o mesmo que o prende eternamente no mesmo solo, impedindo seu 

deslocamento e dificultando seus movimentos, sua reprodução e de se esconder de predadores A 

identidade estética se construiu a partir das técnicas de monotipia e ilustração compondo imagens gráficas 

em papel canson e papel manteiga.  

O livro de artista contém 15 páginas no total, além da capa e foi costurado manualmente. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio do levantamento de obras que contemplaram a representação da flora na arte contemporânea 

brasileira e o interesse de seus respectivos artistas nesse assunto, o primeiro resultado perceptível foi que 

existem maneiras diversas de se utilizar da imagem das plantas no fazer artístico e que, de forma 

dicotômica com representações completamente fiéis e científicas, as criações pictóricas da flora trazem 

grande potência para a poética criativa, contendo também conteúdos sociais, de gênero, culturais e de 

processos íntimos.  

Esse estudo, de um modo geral, trouxe a percepção de que há grande uma relação entre a representação 

das plantas e a cura, a fé, a resistência e a resiliência, destacadas como exemplo nas obras de Sylvia 

Furegatti, André Vargas, Marina Sader e Priscila Barbosa. Há também muita relação com a representação 

do ser, sendo a imagem floral parte de um autorretrato ou parte da figura humana, construindo pontes entre 

seres vivos e natureza, trazendo para a discussão artística o conteúdo transcendental e reflexões sobre o 

que são as nossas essências, para além de corpos e mentes. Esse conceito pode ser facilmente encontrado 

nos trabalhos de Marina Sader e de Karla Ruas, além de algumas pinturas de Vânia Mignone.  

Representações com a discussão sobre vida e morte também foram encontradas muitas vezes, dentre elas 

nas obras de Sylvia Furegatti, Patricia Gouvêa e Luciana Bertarelli.  

Por fim, é interessante observar, por mais que se perceba uma gigantesca gama de estéticas e poéticas 

diversas reunidas aqui, uma relação com o cultivo da cultura brasileira, sendo representada por ervas 

utilizadas por povos ancestrais, plantas tropicais, memórias e cotidiano, paisagens brasileiras, relações 

sociais e questões de raça e gênero.  

 

CONCLUSÕES 

Essa pesquisa contribuiu, portanto, para maior compreensão e conhecimento sobre o tema da flora adotado 

como potencialidade no campo do desenho e como expansão da representatividade e da poética, visando 

relacionar suas composições aos aspectos particulares da arte brasileira e o que nela é representada pelas 

condições culturais, sociais e individuais de cada artista. Além disso, também auxiliou em um projeto 

prático e pessoal da artista pesquisadora, na confecção e composição de um livro de artista e de um 

herbário pessoal. Observando, portanto, o trabalho de cada um dos artistas estudados e as diferentes 

possibilidades de poéticas contendo a representação da flora envolvida, podemos concluir a grande 

potência advinda das simbologias, crenças, culturas e imagens alcançadas a partir de figuras florais e seus 

significados.  
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