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O tesouro deste mês é uma obra de arte e um tributo à ilustração da 

natureza. 

No mês em que a Biblioteca Municipal de Ponte de Sor organiza o ciclo 

“Ilustração da Natureza: a arte ao serviço da biodiversidade” o destaque 

vai para este glorioso volume, com 280 páginas profusamente ilustradas, 

resultado da paciente e cuidadosa pesquisa realizada em todos os cantos 

do mundo pelo autor Hiroshi Aramata, apresentando mais de mil 

ilustrações a cores feitas por pintores naturalistas e especialistas em 

ictiologia do século dezanove.  

Em Portugal, esta edição foi possível graças ao apoio da EXPO’98 por se 

enquadrar na temática da Exposição Mundial de Lisboa “Os Oceanos, 

um Património para o Futuro”. 

Este livro faz parte do catálogo da BMPS e está disponível para consulta. 
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«Quando, em 28 de Agosto de 1768, o navio “Endeavour” levantava ferro 

de Plymouth para realizar uma viagem de circum-navegação com o 

objectivo científico de observação do planeta Vénus na sua passagem em 

frente do Sol, o capitão James Cook e a sua tripulação acabariam por 

observar não só o céu mas também o mar, numa longa viagem de quatro 

anos. A realização desta viagem, preparada meticulosamente – entre a 

tripulação seguiam também pintores e desenhadores -, acabaria por ser 

considerada uma antecipação assombrosa das expedições oceanográficas 

que tiveram lugar a partir dos primórdios do século passado [XIX]. 

Muitos dos peixes contidos neste livro foram pintados durante essas 

expedições.»  

— António Cardoso e Cunha. Transcrito da publicação. 



Na badana anterior: “Neste  livro 
reúnem-se mais de 1000 
ilustrações selecionadas 
criteriosamente entre o imenso  
espólio de imagens  de peixes que 
o século XIX nos  legou. 

Originários  das mais variadas 
fontes, apresentou-se  neste 
volume os mais  belos e 
significativos exemplares de uma 
arte que estava e está intimamente 
ligado à ciência.” 

Na badana posterior: “Hiroshi 
Aramata é um dos raros e talvez 

o maior colecionador de 
ilustrações de temas naturalistas. 

A sua formidável coleção e a 
imensa paixão têm contribuído 
para sensibilizar o público em 

torno dos valores do respeito e 
preservação da natureza.” 

Hiroshi Aramata nasceu no Japão, em 1947. Formou-se em 
Direito, no entanto tornou-se famoso pelo seu conhecimento 
enciclopédico sobre múltiplos assuntos; é um escritor prolífico 
de literatura fantástica acumulando a atividade de tradutor, 
crítico literário, naturalista e ainda se dedica à cartografia, à 
iconografia e ao colecionismo.  

Uma das suas obras mais famosas, “The Illustrated Natural 
History of the World”, é uma publicação, em vários volumes, 
de imagens extraordinárias de todo o mundo que levou dez 
anos a produzir.  

No meio científico, Hiroshi Aramata é conhecido particularmente 
pela notabilíssima "Coleção Aramata" que é uma coleção 
privada, constituída por milhares de ilustrações e livros raros 
dos séculos XVIII e XIX, que ele coligiu ao longo de anos. 
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“Os europeus que visitaram o Japão na última parte do séc. XVI 
foram unânimes na sua admiração pela vividez extrema com que 
os japoneses retratavam os peixes. Até em pinturas do tradicional 
tema oriental das carpas subindo uma queda de água, os peixes 
saltavam com uma animação surpreendente.” 

“Nas pinturas de peixes japoneses, os peixes parecem frescos e 
deliciosos e são representados em cores magníficas, nos famosos 
livros de pinturas de peixes que são o maior legado que a História 
Natural japonesa se pode orgulhar de ter proporcionado ao 
mundo.” 

“(…) porque pintaram os japoneses peixes tão vívidos e apetecíveis 
ao paladar? A razão para isso está muito provavelmente 
relacionada com a visão oriental da vida. (…) acreditava-se que as 
pessoas que praticavam o acto de salvar seres vivos iriam, na vida 
depois da morte, para o paraíso. Assim, quando os japoneses 
pintavam peixes, não pintavam peixes mortos, pois tais pinturas 
não seriam abençoadas.” 

“A única maneira realmente eficaz de ver os peixes tal como eles 
são é transferi-los para dentro de água. Porém, a cor corporal de 

muitas espécies delicadas de peixes modifica-se drasticamente com 
o simples facto de serem transferidos do oceano para um aquário. 
O blue devil, um peixe lindíssimo, possui um azul cobalto 
brilhante. No entanto, se apanhado e transferido para um aquário, 
muda de cor para um negro arroxeado e assume um aspecto 
totalmente insípido, como os criadores bem sabem. (…) Os peixes 
deixam as suas verdadeiras imagens nesse outro mundo [no seu 
habitat].” 

“Creio que este [Peixes do Mundo] é o único livro, do passado ou 
do presente, que contém tantas ilustrações de peixes de todo o 
mundo. Espero que esta obra, que apresenta o ponto de vista dos 
habitantes de «uma região semi-oculta», possa ser entusiasmante 
para os leitores ocidentais.” 

— Hiroshi Amata. Transcrito da publicação. 

A dádiva de Neptuno 
Livros de ilustrações de peixes no Japão e no Ocidente 
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Comunicar ciência 
A ilustração científica e artística 
da natureza foi, desde sempre, 
um auxiliar das disciplinas 
científicas. Teve grande 
importância na evolução das 
Ciências Naturais e em especial 
da Zoologia e da Botânica. Por 
isso foi tão importante a 
contribuição dos artistas e dos 
naturalistas para o êxito das 
grandes expedições científicas 
dos séculos passados.  

Ainda hoje, e apesar das 
diversas tecnologias de 
reprodução, o desenho e a 
pintura são excelentes 
instrumentos ao serviço da 
investigação, da divulgação 
científica, da educação, da 
preservação da natureza e da 
biodiversidade. 

«Um segundo olhar sobre este 
livro revela que para além de 
cada ilustração de um peixe há 
um ilustrador, um objectivo, um 
contexto e uma época. Em todas 
é evidente a intenção de 
comunicar, de transmitir através 
de uma linguagem universal— a 
imagem— determinados níveis 
de informação»  

 
«Na sua grande maioria, as 

ilustrações reproduzidas neste 
livro foram concebidas para 
acompanhar os trabalhos 
científicos dos investigadores na 
sua tarefa de classificar, 
organizar e entender a 
Natureza» 

 
«Mais e melhor que uma 

fotografia, uma ilustração 
consegue representar estruturas 

pouco visíveis (…) em que se 
evidencia aquilo que é 
importante comunicar.» 

 
 «Hoje em dia, para além do 

estrito objetivo de comunicar no 
seio da comunidade científica, a 
ilustração de temas de História 
Natural tem vindo a manifestar 
a sua vocação como 
sensibilizador  da opinião 
pública para a riqueza do nosso 
património biológico.» 

 
«(…) as ilustrações do passado 

ganharam um novo papel como 
extraordinários testemunhos de 
um mundo vivo e diverso, que 
merece todos os nossos esforços 
para que possa continuar a 
existir no futuro.» 

 
— Pedo Salgado. Transcrito da publicação. 



BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR— novembro, 2016 

Na página anterior: Três 
fases distintas da 
ilustração científica 
realizada por Pedro 
Salgado de um embrião 
de Celacanto, Latimeria 
chalumnae, peixe que se 
pensava extinto há cerca 
de setenta milhões de 
anos. 

Realizada a tinta da 
china, esta ilustração 
obteve o Award of 
Excellence (1º prémio) 
do World Congresso of 
Biomedical 
Communications, que 
decorreu em Orlando, 
Florida, E.U.A., em 1994. 

. 

Nas páginas seguintes: 
Reprodução de ilustrações 

de diversos autores.  

Retirado da publicação 
Peixes do Mundo. 



BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR— novembro, 2016 























Ilustração da natureza no catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor: 
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