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A associação de uma referência visual a qualquer contexto de transmissão de conhecimento é uma 

necessidade humana para agilizar a compreensão e assimilação de um domínio até aí desconhecido. A 

simbiose entre a descoberta e o seu registo gráfico (codificação) constitui um fenómeno cognoscitivo e 

retentivo que facilita o entendimento/perceção da realidade. 

Das primeiras epopeias expansionistas às mais recentes expedições científicas, a representação desenhada 

do objeto de estudo constitui prova de existência (ver para acreditar), gera proximidade (ver para contatar) 

e permite a divulgação da “conquista” (territorial e científica). De fato, essas missões, para além do estudo e 

sistematização da bio/geodiversidade, acabavam por ser estratégicos instrumentos de reafirmação 

geopolítica, legitimação da supremacia/perpetuação da ocupação do além-mar. 

O (re)conhecimento desses novos territórios passava, numa primeira fase, pela informação iconográfica, que 

documentava/codificava os dados pertinentes, essencialmente geográficos—  os “mapas” constituem das 

primeiras manifestações imagéticas do longínquo “exterior”. Aos portulanos e cartas de navegação 

(codificação de rotas marítimas), seguiu-se um segundo nível de informação sistémica e referencial com as 

cartas geográficas: ilustrações que documentam a incursão no continente. A georeferenciação e 

caraterização de povoados constituem o terceiro nível (indexado à cartografia militar) capaz de 

facilitar/consolidar a ocupação do território anexado. 

Do “desenho ditado” (figurações com base em relatos) até aos levantamentos sistematizados, observa-se 

uma aproximação gradual das ilustrações à realidade, instituindo o embrião da cultura visual científica. O 

sucesso desta nova forma de dar a conhecer é potenciado pelos novos processos de impressão de 

texto/imagem — evento que democratiza e facilita o acesso à informação credível (científica). 

A transdisciplinaridade da ilustração científica atravessa várias escalas (espaciais/temporais) e áreas 

científicas. Como defendeu Lineu, no seu Instructio peregrinatoris (1759), urgia formar competentes 

exploradores científicos, que soubessem relatar, mas também desenhar. A formação dos primeiros 

ilustradores científicos herdou assim a aspiração ao conhecimento integrado e motivou, no contexto 

português, o aparecimento da Casa do Risco (1780). Por então e a par com outras expedições ultramarinas, 

o território moçambicano serviu também de palco para incursões científicas. Da viagem philosophica 

coordenada pelo naturalista Manuel Galvão da Silva - tendo António Gomes como Riscador - às missões 

geodésicas/antropológicas/botânicas/zoológicas de meados do século XX, até à atualidade, a necessidade de 

documentação visual do património moçambicano deu a conhecer excelsas ilustrações científicas, como as 

produzidas por Alfredo da Conceição. 

Na atualidade, a ilustração científica mantém esse caráter comunicacional, extravasando da academia para a 

sociedade. Pelo seu potencial de síntese e elevada legibilidade, pela capacidade de sedução do observador, é 

uma ferramenta extremamente poderosa na transmissão/memória do conhecimento, bem como na 

sensibilização para práticas conservacionistas. No contexto da enorme herança patrimonial moçambicana, 

com evidentes carências e fragilidades na divulgação do conhecimento endógeno e exógeno, pode constituir 
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um instrumento comunicacional de eleição para consolidar a construção/divulgação do conhecimento 

moçambicano emergente, no presente e no futuro (literacia apoiada na visualcia). 

Esta comunicação propõe-se percorrer o legado das expedições tendo como narrador a imagem científica 

desenhada, destacando inovações e contributos de notável valor, para discutir o papel desta ferramenta 

pedagógica na atualidade europeia e moçambicana. 
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