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RESUMO:  
 
Este artigo apresenta dois mundos singulares que se aproximam em determinadas 
cintilações. De um lado, o artista contemporâneo, que procura em sua pesquisa e exigência, 
o garimpo das formas e os conceitos da ciência na composição do seu trabalho. Do outro, 
um cientista naturalista, que através de sua pesquisa e investigação em estudo de campo, 
utiliza o desenho para registrar e corporificar a evolução e a forma presente na natureza.  
 
Palavras-chave: arte contemporânea; ciências naturais; pesquisa; desenho. 

 
 

ABSTRACT: 
 
This paper presents two singular worlds that come close in some scintillation. From one side, 
the contemporary artist, this searches in his research and demand, the claim of forms and 
concepts of science in the composition of his work. On the other side, a naturalist scientist, 
who through his research and investigation in field study, uses the drawing to register and 
embody the evolution and the form present in nature.  
 
Key wods: contemporary art; natural sciences; research; drawing. 
 
 
 
1 Introdução 

As formas resolvidas e apresentadas nas artes visuais compõem um acervo 

imaginário e real que o artista vivencia esteticamente durante sua trajetória. Sua 

pesquisa parte, principalmente, através de seu contexto e experiências que 

manifestaram captações de sensações guardadas e, posteriormente, expositivas em 

suas obras. Muitas das obras de arte vistas atualmente no campo da arte 

contemporânea procuram explicitar as inovações tecnológicas, os processos em si, 

em que muitas vezes o inacabado é o propósito, enfim, múltiplas formas que, hoje, 

procuram expor de certas maneiras a desilusão na arte. Porém, existem artistas que 

buscam instigar a obra como um jogo, a ilusão do tempo e a minúcia de uma 

pesquisa árdua e exigente, que ocasionam um envolvimento entre espectador e 
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obra, tanto em repertorio histórico e artístico, bem como em lembranças passadas, 

vividas e recordadas.  

Aqui, delinearemos dois campos, o da arte e o da ciência, que pulsam singularmente 

e permitem encontros de repetições e diferenças de outros tempos. Nesses dois 

campos, apresentamos Walmor Corrêa, o artista contemporâneo, que explora o 

campo da ciência e da biologia como referencias para suas obras e exposições e, 

Fritz Muller, o cientista e naturalista, que por bom tempo explorou e catalogou a 

fauna e a flora do Sul do país (Brasil) para sua pesquisa. Por meio dos registros 

desse percurso, seus desenhos de observação deixaram traços, o lado minucioso 

exigente do olho e da mão. Mas, o que há de repetição e diferença entre esses dois 

pólos singulares? 

2 Walmor Corrêa: combinações de sonhos 

Quando abrimos uma gaveta de objetos, muitas vezes, encontramos disposta de 

maneira organizada e detida, inúmeras utilidades; outras vezes, encontramos peças 

que estavam esquecidas e guardadas por algum motivo especial. Quando reabrimos 

caixas guardadas em sótãos e porões deparamos com lembranças esquecidas ou 

conservadas por outrem ou por si mesmo que um dia viriam a retornar a memória do 

tempo. Walmor Corrêa é um exímio explorador de mundos a procura das formas que 

instigam a temporalidade dos seres, dos objetos, da coleção, da curiosidade. Seu 

interesse por esse mundo investigativo da ciência partiu desde a escola, nos 

laboratórios e museus nas aulas de Biologia e Ciências, com registro através do 

desenho dos animais e outros seres que estudara em aula. Aqui, observamos que a 

presença artística inicial impulsionava, posteriormente, o então atual processo 

artístico.i 

Neste caso, sua pesquisa procura explorar formas imaginárias e seres possíveis que 

compomos em nossos sonhos. Por alguns momentos em sua vida, viajou para 

lugares distantes, como Amazônia e a Europa, observando a flora e a fauna 

específica de cada lugar e com propósito de relacionar ao trabalho realizado em 

laboratório escolar, ambientes silenciosos, bem como, de pesquisadores científicos, 

proporcionando-lhe um entremeio entre as duas áreas de interesse, a arte e a 

ciência. A arte como campo de estudos e possibilidades, permitiu ao artista trabalhar 

a questão dos seres híbridos e improváveis. Alguns de seus trabalhos abordam 
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tanto o folclore regional, os mitos de culturas diferentes, e a composição de animais 

de corpos reconhecíveis e modulados conforme as possibilidades que o campo das 

artes permitiu estabelecer.  

 
FIGURA 1 - Walmor Corrêa. Itaparica – metamorfoses e heterogonias – desenho em grafite e lápis de 

cor sobre impressão jato de tinta (34,5x48,7), 2009. 

 Na série Itaparica – metamorfoses e heterogonias (2009), Walmor Corrêa propõe 

relacionar aproximações entre o viajante estrangeiro e o novo mundo, em busca de 

novos seres para os colecionadores curiosos pelas maravilhas encontradas e 

catalogadas. A Ilha de Itaparica sugere por meio desses seres híbridos um mundo 

fantástico de criaturas metamorfoseadas possíveis de existência. Sua ligação é tão 

sedutora e estimulante, que nos envolve na ilusão dos lugares que buscamos 

contemplar a realidade dos sonhos. O artista empreende campos possíveis das 

impossibilidades pensadas, através de cruzamentos de acontecimentos na história 

da arte, onde cria mundos repletos de biombos, o qual nos seduz pela opacidade e 

tramas visuais em suas obras, em suas coleções. Quando as olhamos, todo o seu 

percurso artístico e expositivo está diante de um museu movente, um gabinete 

movediço que procura suscitar questões de ilusão, de sonho, de sedução. As 

junções de partes alheias, de preenchimentos, de cortes possibilitam transformações 
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tanto não identificáveis, incompreensíveis quanto imagináveis e permissíveis. E da 

maneira como expõe, procura trazer o espectador para um jogo de adivinhações, de 

curiosidades. De tal maneira que, o que está aos olhos, impossível de permanecer 

apenas na imagem, está muito além da questão tautológica, pois o ambiente em que 

é inserido nos transporta ao tempo e espaço que, muitas vezes, conhecemos 

através dos livros. São aberturas de mapas, de gabinetes de curiosidades, de 

viagens ao rumo desconhecido.  Assim, procura nas citações passadas atualizar 

questões já pensadas, todavia renovadas e que, continuam a consistir em 

metamorfoses ocorridas que promovem em corpos e na vida as inesgotáveis formas 

do olhar.  

3 Fritz Müller: captador de formas 

Parte do imaginário e do real são formas encontradas na natureza que o artista 

procura dar visibilidade em suas obras. Fritz Müller, naturalista alemão, procurou 

garimpar entre a fauna e a flora de Santa Catarina, especificamente Blumenau e 

Desterro (atual Florianópolis), a procura de novos formatos encontrados na natureza 

e que através do desenho puderam se eternizar. O cientista naturalista nasceu em 

1822 na aldeia da Turíngia e em 1852 veio para o Brasil junto com a mulher e sua 

filha, tornando-se residente em Blumenau.  

Seu principal objetivo era a pesquisa científica como contribuição à Teoria da 

Evolução, desenvolvido por Charles Darwin, os quais trocaram correspondências 

constantemente e também com outros estudiosos na área. Nisto, por muito tempo 

enviou à Darwin não somente os manuscritos, mas também os desenhos 

minuciosos e detalhados, os quais atraíram e foram muito elogiados pelo cientista 

correspondente. Neles são apresentados os corpos, as articulações, o 

funcionamento, o processo de crescimento e reprodução, assim como as diferentes 

formas de uma mesma espécie, os quais vinham juntamente com uma carta 

explicativa sobre cada detalhe exposto. Fritz Müller residiu em Blumenau, nas 

proximidades do rio Itapocu, possibilitou auxiliá-lo no seu deslocamento à Desterro 

(atual Florianópolis), onde residiu por 11 anos. Realizou também pesquisas de vida 

marinha e vegetações litorâneas, sendo professor de matemática. Dentre essas 

pesquisas, no Museu de Ecologia Fritz Müller, em Blumenau, casa onde viveu, 

segundo funcionários do local, existem espécies de plantas regionais cultivadas por 
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ele no jardim, onde permanecem até hoje. Por algum tempo, o cientista trabalhou 

para o Museu Nacional do Rio de Janeiro como naturalista-viajante. Morreu, em 

Blumenau, em 1897, aos 75 anos.ii 

 

FIGURA 2 - Fritz Müller. Gesammelt Schriften - Prancha XVII (s.d.), 1862. (MÜLLER, 1915). 

Por meio de sua pesquisa contínua à Teoria de Darwin, podemos mencionar que se 

transformou em um discípulo do mestre e este se tornou também ídolo e fã de suas 

contribuições. Além de um legado escrito e desenhado sobre a pesquisa exploratória 

e científica da fauna e flora, Müller compôs 12 poemas que contam as estórias 

regionais e fábulas com animais e plantas, tornando-se hoje o livro “História Natural 

de Sonhos”. Dentre esses poemas, alguns apresentam a luta pela sobrevivência, à 

relação homem e natureza e a ironia entre espécies. Sonhos de adivinhar as falas e 

os pensamentos ocorridos na natureza.  

Formigas 

“Homem malvado, o que te fizemos? 
Por que nos persegues com chama e veneno? 
Embora alguma lá do tronco de embaúba 
Com a venenosa picada talvez te derruba, 
Somos nós uma colônia pacífica e calma, 
Não fazemos mal a nenhuma pobre alma.” 
[...]iii 
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 Interessante observar que Fritz Müller permaneceu no universo restrito à fauna e 

flora regional. Ressaltamos que seus maiores campos de pesquisa e interesse foram 

as plantas regionais, os insetos, os crustáceos e os pássaros, formando uma 

catalogação de 248 novas espécies. Sua habilidade e interesse pela estrutura e 

evolução compositiva da natureza pesquisada ao seu redor, deu-se pelo fato de ter 

cursado Medicina e Filosofia, onde contribuíram para a dissecação de plantas e 

animais, a compreensão da composição e mecanismos de cada ser, o desenho de 

anatomia e a sensibilidade de como a evolução e a vivência com o meio influenciaria 

em suas pesquisas. Em suas pranchas observamos a presença de partes de um 

todo que podem ocorrer em estranhamento na identificação do ser investigado. 

Alguns de seus desenhos sugerem que, mesmo sendo uma parte, uma articulação, 

um membro, composto por detalhes aparentam consistir em um novo ser, autônomo 

e imaginário, enganando nossos olhos e permitindo-nos a composição híbrida da 

natureza. 

4 Cintilações entre mundos 

Ambos os pesquisadores vêem na investigação, na análise e no desenho, uma 

proposição comum. Fritz Müller procura expressar nos desenhos o processo 

evolutivo encontrado nas espécies e a riqueza de detalhes que cada corpo e sua 

parte tende a apresentar. Walmor Corrêa, em seus desenhos e aquarelas, nos 

proporciona um mundo imaginário dos sonhos, jogando com os olhos do espectador 

a ilusão de estarem num gabinete de curiosidades, compostos por seres coletados 

por viajantes descobridores de novos mundos. Assim, seus desenhos instigam entre 

a realidade e a ficção, apresentam a ficção como parte do real, pois a verdade 

compõe fragmentos de mentira para quem conta ou para quem acredita. Assim, 

esses trabalhos procuram convencer aos olhos de quem os vê sobre sua 

fidedignidade. E busca para isso, por meio da pesquisa exploratória e investigativa, 

acompanhar os objetos, tanto os desenhos quanto as esculturas, com teorias 

concretas e palpáveis, entretanto, apropriadas ao estudo. 

Nem toda a existência é especulativa, as aparências também têm um valor; 
e nós nos servimos delas. Sabemos perfeitamente que elas não são 
representações exatas daquilo que ocorre no universo, mas não podemos 
negar que elas mesmas são fenômenos, fenômenos que ocorrem na mente 
humana e influem sobre o comportamento. Se antes só se podia atribuir um 
valor às imagens que também fossem formas constantes da realidade, 
agora todas as imagens que povoam a nossa mente, sejam elas recebidas 
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do mundo exterior por meio dos sentidos ou produzidas pela imaginação, 
têm um incontestável valor de realidade – e até se duvida de que haja 
imagens que tenham um conteúdo absoluto de verdade. (ARGAN, 2004, 
p.50). 

Desde os primeiros processos investigativos dos dois pesquisadores, observamos a 

exigência de si próprio na desenvoltura em sua apresentação como obra, como 

imagem da imagem. Os desdobramentos realizados partem do campo da essência, 

da estrutura inicial à possibilidade de existências universais. Neste caso, Fritz Müller 

procurou analisar o desenvolvimento de cada ser e sua relação com o ambiente 

vivido e apontou diversas certezas sobre a originalidade e o procedimento dos 

comportamentos encontrados sobre determinadas espécies. Contudo, das certezas 

surgem as dúvidas e provações. Walmor Corrêa suscita o ilimitado permitido pelas 

Artes Visuais na possibilidade de existência do corpo formado por partes diferentes 

e anatomicamente possíveis. São jogos de olhares entre obra e espectador, pois o 

artista cria o jogo, as regras são dadas pela obra, mas é possível jogar se o 

espectador se propõe a entrar nesse campo imaginário. Há um jogo que o artista 

procura propor. Um estado de espírito que é depositado na obra e que a faz ter vida 

própria, ou seja, sobrevive com o tempo. Mas o que a faz começar são os lapsos 

emergentes que retornam. Por isso, esse sintoma interior pertencente à obra de arte 

pode consistir aproximações de encontros temporais e o caráter autônomo da obra 

de arte. Focillon explica que: 

Por um lado, a obra de arte é intemporal, sendo o espaço, o campo onde se 
manifesta prioritariamente a sua existência e a sua problemática. Por outro 
lado, a obra de arte está colocada numa sucessão, entre outras obras. A 
sua criação não é instantânea, ela é o resultado de uma série de 
experiências. Para se falar da vida das formas tem de se evocar 
necessariamente a idéia de sucessão (FOCILLON, 1988, p. 85). 

Assim como Alice, entrar pela toca e cair no País das Maravilhas é a obra de 

Walmor Corrêa e, sua a possibilidade de entrecruzamento com as pesquisas 

realizadas e desenvolvidas por Fritz Müller. Deste modo, esta imagem propõe 

observar os acontecimentos mundanos, os detalhes imperceptíveis e ações do 

mundo cheio de mutações e metamorfoses. 

Ela consiste em querer ultrapassar a questão, em querer dirigir para além 
da cisão aberta pelo que nos olha no que vemos. Consiste em querer 
superar – imaginariamente – tanto o que vemos quanto o que nos olha. O 
segundo caso da figura equivale, portanto a produzir um modelo factício no 
qual todo – volume e vazio, corpo e morte – poderia se reorganizar, 
subsistir, continuar a viver no interior de um grande sonho acordado (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p. 40). 
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 Entre os dois campos existem cintilações de cada um no outro que fortalecem as 

experimentações vividas. Em Fritz Müller, através da sua vivência com a Medicina, o 

estudo e registro nas Ciências Naturais possibilitaram o aprimoramento do desenho 

e seu traço, constituindo uma singularidade, mesmo que intencionalmente requerido 

apenas como cunho científico. É a captação das forças imperceptíveis na natureza 

que reforçam seus desenhos com tanta clareza e intensidade. Buscou no desenho 

as formas orgânicas e compreensíveis de sua vivência e estudo com a natureza, 

mesmo tendo outras possibilidades, como a pintura e a escultura para auxiliá-lo. No 

entanto, o movimento e a visibilidade da forma, do corpo e das articulações só lhe 

permitiram um traço delicado e objetivo.  

Em seus desenhos científicos, muitos deles nos mostram apenas partes do corpo, 

como asas e articulações, trazendo-nos um quebra-cabeça de possibilidades, onde 

o identificável é visualizado num todo, o que admite dessas partes a construção do 

impossível. Pois as partes se repetem sem sua estrutura e função, contudo possuem 

diferenciação entre corpos. Pode ser um enigma. Enigma, já nos dizia Heródoto, que 

é lido de uma forma, pode também ser lido de outra, o que coloca o leitor diante da 

responsabilidade de escolha que faz naquele momento, pois sabe que não há 

certeza. Concerne ao enigma, suscitar o desejo, em um movimento de ensaiar 

respostas e perguntas, de fazer associações talvez inusitadas. 

O que constitui enigma é a ligação dela, é o que está entre elas – é que eu 
vejo as coisas cada uma em seu lugar precisamente porque elas se 
eclipsam uma à outra –, é que elas sejam rivais diante de meu olhar 
precisamente por estarem cada uma em seu lugar. É sua exterioridade 
conhecida em seu envoltório, e sua dependência mútua em sua autonomia. 
(MERLEAU – PONTY, 2004, p.35) 

A essência da imagem que fica invisível emerge à superfície. Na repetição de 

imagens, a semelhança causa estranheza, pois entre elas há uma pausa, um 

silêncio que é permitido nos acontecimento entre duas singularidades. O 

aparecimento da potencialidade de uma mesma imagem se diferencia através do 

apagamento da outra. Assim, elas são as mesmas imagens, mas dessemelhantes, 

pois “a própria obra inaugurou o campo onde se mostra sob uma outra luz, ela é que 

se metamorfoseia e se torna a seqüência, as reinterpretações intermináveis das 

quais ela é  legitimamente suscetível não a transformam senão em si mesma [...]” 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p.34) 
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FIGURA 3 - Walmor Corrêa (esq). Itaparica – metamorfoses e heterogonias. Desenho em grafite e 
lápis de cor sobre impressão jato de tinta (34,5x48,7), 2009. (CORRÊA, 2009a). Fritz Müller (dir). 

Gesammelt Schriften - Prancha X (s.d.), 1859. (MÜLLER, 1915). 

Tanto Fritz Müller quanto Walmor Corrêa buscaram em seus repertórios, pesquisas 

e investigações de conteúdos, formas e processos que pudessem auxiliá-los na 

construção de suas obras científicas e artísticas, respectivamente. Nisto, o caráter 

rizomático que puderam percorrer no processo construtivo proporcionaram uma 

mestiçagem de áreas e pesquisas, característica bastante freqüente na arte 

contemporânea. Cattani (2007) menciona a verificação no que difere do conceito de 

mestiçagem ao conceito de hibridismo e sincretismo. Assim, o hibridismo relaciona-

se a fusão de elementos que perdem sua integridade e sincretismo àquilo que 

“elimina a alteridade pela adição”. A mestiçagem propõe composição de elementos 

sem que estes percam sua singularidade. Ao arrolar o termo entre, analisa como 

uma relação de sentidos que tramam entre si, mantendo-se continuamente mutantes 

e alterados.  

Esse termo também teve como principio o conceito de dobra, de Deleuze, ou seja, 

um desvelamento, dobras e redobras, acúmulos, excessos e singularidades de uma 

obra na contemporaneidade. As imagens permanecem na sua singularidade e a 

diferença entre si é essa pausa entre elas, mesmo que lhe pareçam semelhantes. 

Os que as tornam singulares e únicas é a potencialidade que cada uma reverbera 
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em si e diante das outras. É o que as fazem estar no mundo e instigar o entorno. 

Assim, “da diferença, portanto, é preciso dizer que ela é estabelecida ou que ele se 

estabelece como na expressão ‘estabelecer a diferença’. Para dizer a verdade, são 

todas as formas que se dissipam quando se refletem neste fundo que sobe.” 

(DELEUZE, 2006, p.64). 

Deste modo, em cada obra, vibram a potência da singularidade permitida pelo 

conjunto de obras, do repertório que a compõe. Como “a Natureza é precisamente a 

potência, mas potência em nome da qual as coisas existem uma a uma, sem 

possibilidade de se reunirem todas de uma vez, nem de se unificar uma combinação 

que lhe fosse adequada ou se exprimisse inteira de uma só vez.” (DELEUZE, 2007, 

274). Mesmo que haja diferença entre as séries, elas tornam complementares, ou 

seja, o aparecimento de um aspecto em uma só é possível a oposição deste na 

outra e “a diferença em geral se distingue da diversidade ou da alteridade (...). A 

maior diferença é sempre a oposição” (DELEUZE, 2006, p.66). A diferença e 

repetição é como se monta uma série e existem relações singulares e emanações 

entre si. Em cada série que se faz existe a possibilidade de se montar outras séries 

que podem ser a mesma imagem, mas dessemelhantes. Assim, essas pontuações 

envolventes nos permitem tramar com tempos e espaços diferentes, mas que 

repulsam, vibram e em alguns instantes se encontram. É neste campo de 

possibilidades que a arte permite o artista traçar caminhos sobrepostos de tempos e 

relações com inúmeras áreas de estudos. 

                                                 
i Catálogos das exposições “Teleplastias” e “Des-retrato”, ambas realizadas em Florianópolis, no ano de 2009. 

ii ZILLIG, 1997. 

iii Poema Original: Amaisen. “Du böser Mann, was haben wir verbrochen? Warun verfolgst du uns mit Gift und 
Flamme? Wenn jene dort am Imbaubastamme Vielleicht mit gift’gem Stachel dich gestochen, Wir sind ein 
friedlich stiller Achwarm Und thun Niemand Leid noch Harm. […]”. (MÜLLER, 2004, p. 29).  
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