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Nesse trabalho, serão apresentados os resultados de pesquisa realizada 

com objetivo de traçar um primeiro perfil dos Ilustradores Científicos 

Brasileiros, no período de agosto a novembro de 2013. Como é primeira 

pesquisa com esse objetivo, não há parâmetros para estabelecer 

comparações em relação à evolução desse profissional no Brasil. 

 

 

 

  



PANORAMA DO MERCADO DA ILUSTRAÇÃO MÉDICA HOJE NO BRASIL 

O perfil do Ilustrador Científico Brasileiro 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Não se tem notícia de estatísticas feitas para avaliação do perfil dos Ilustradores 

Científicos no Brasil. Possivelmente isso se deve, em parte, ao reduzido número desses 

profissionais no País e da sua dispersão, a despeito de existirem algumas Associações 

de Ilustradores Científicos. Soma-se também o fato de a Ilustração não ser uma 

profissão formal. Por conta dessas dificuldades, optou-se por fazer a pesquisa via 

internet. 

 

METODOLOGIA 

 

Fez-se um questionário para uma curta captação no período de 16 de agosto a 16 

de outubro de 2013. O período foi escolhido por se aproximar do evento que costuma 

reunir cerca de uma centena e meia de ilustradores científicos do Brasil, a cada dois 

anos: O IV Encontro Brasileiro sobre Ilustração Científica. Sua divulgação foi feita em  

sites de relacionamento, grupos de discussão e via e-mail. Foi utilizado o site 

Surveymonkey.com para publicar o questionário e consolidar os dados.  

O questionário foi elaborado com base em discussões feitas entre os colegas 

ilustradores ao longo dos últimos sete anos. 

 

DIFICULDADES 

 

A União Nacional de Ilustradores Científicos – UNIC – é um grupo informal do 

Yahoo grupos, formado em 2006 e possui 214 associados entre profissionais, iniciantes 

e interessados em Ilustração Científica. Embora o questionáro tenha sido postado na 

UNIC, a adesão foi baixa, pois 110 pessoas o responderam, mas apenas 85 puderam ser 

aproveitados. Os demais, embora houvesse identificação do ilustrador, estavam em 

branco. Provavelmente o ilustrador não clicou em “concluir” na página do questionário 

para salvar suas respostas.  

Quase todas as questões apresentaram uma ou mais abstenções.  



O questionário apresentou-se falho em alguns pontos no decorrer da pesquisa: 

Faltou o dado “sexo”, questões complexas e difíceis de serem tabuladas, que foram mal 

interpretadas e, portanto, respondidas inadequadamente. Apesar disso, os dados 

coletados apenas confirmaram a maior parte do conhecimento empírico que se tinha a 

respeito do perfil do Ilustrador Científico no Brasil. Após essa primeira etapa, pretende-

se refazer a pesquisa em cerca de um ano, com as devidas correções no questionário e 

ampliando a divulgação.  

 

RESULTADOS 

 

Faixa Etária 

 A quantidade de jovens ilustradores científicos (com até 20 anos de idade) foi de 

apenas 2%. Treze por cento têm mais de 60 anos e 60% têm de 31 a 60 anos (Tabela 1, 

gráfico I).  

Tabela 1 

Idade dos Ilustradores Científicos do Brasil 

 Agosto a outubro de 2013 

Faixa Etária Qtde % 

≤ 20 anos 2 2,4% 

21 A 30 anos 22 25,9% 

31 A 40 anos 18 21,2% 

41 A 50 anos 13 15,3% 

51 A 60 anos 19 22,4% 

> 60 anos 11 12,9% 

Total 85 100% 

 

Gráfico I 
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Residência: 

 A distribuição geográfica dos ilustradores científicos do Brasil em parte coincide 

com regiões de maior índice de urbanização e densidade demográfica (Tabela 2). 

Sessenta por cento dos ilustradores científicos estão na região Sudeste, 22% estão na 

região Sul, seguida pela região Norte com 5% e Nordeste com 4% (Gráfico II). 

 

Tabela 2 

Estado onde Residem os Ilustradores Científicos do Brasil 

Agosto a Outubro de 2013 

Estado % Qtde 

São Paulo 34,1% 29 

Minas Gerais 15,3% 13 

Paraná 14,1% 12 

Rio de Janeiro 10,6% 9 

Distrito Federal 8,2% 7 

Rio Grande do Sul 5,9% 5 

Santa Catarina 2,4% 2 

Amazonas 2,4% 2 

Paraíba 2,4% 2 

Goiás 1,2% 1 

Pará 1,2% 1 

Rondônia 1,2% 1 

Ceará 1,2% 1 

Total 100% 85 
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Estágio de Desenvolvimento na Ilustração Científica: 

Três pessoas não responderam a essa questão. A diferença entre ilustradores 

profissionais (55%) e iniciantes (45%) na ilustração científica é bem pequena, apenas 

10% (Gráfico III). 

 

Gráfico III 

 

 

Escolaridade: 

Só uma pessoa não respondeu a essa questão. Entre os ilustradores científicos, 

todos têm pelo menos o 2º grau completo, 89% (75) têm 3º grau e 33 (44%) têm alguma 

pós-graduação (Gráfico IV).  
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Formação na área de Ilustração: 

 Três pessoas não responderam a essa questão. Entre aqueles que responderam ao 

questionário, 68% relataram ter feito algum curso na área de ilustração, 36% fizeram o 

3º grau em artes plásticas e 27 % ou são autodidatas ou procuram orientações eventuais 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 

Cursos de arte e/ou ilustração 

Cursos Qtde % 

Curso de Ilustração 58 68,2% 

Curso de Artes Plásticas (3º Grau) 31 36,5% 

Oficinas ou Workshops de desenho, pintura ou ilustração eventuais 29 34,1% 

Autodidata 12 14,1% 

Orientação eventual (aulas particulares) 11 12,9% 

 

 

Qualidade Técnica – Auto-Avaliação: 

 Duas pessoas não responderam a essa questão Em uma auto-avaliação, apenas 

6% dos questionados responderam que sua qualidade técnica estava aquém de suas 

expectativas. A maioria (47%) considerou que, apesar de terem uma boa qualidade 

técnica, ainda precisavam melhorar seus conhecimentos (Tabela 4) 

 

Tabela 4 

Qualidade técnica de Profissionais da Ilustração Científica - Agosto a outubro de 2013 

Auto-avaliação % Qtde 

Excelente, alto grau de apuro técnico 13,3% 11 

Muito bom, mas preciso melhorar meus conhecimentos técnicos 47,0% 39 

Satisfatória, mas necessita aperfeiçoamento 33,7% 28 

Aquém das minhas espectativas, mas continuo treinando e 
estudando 

6,0% 5 

Total 100,0% 83 

 

 

  



Fonte de Renda: 

Seis pessoas não responderam a essa questão. Dos setenta e nove restantes, 61% 

têm outra fonte de renda e apenas vinte e três ilustradores (29%) tem no ofício de 

ilustrador sua principal fonte de renda, dez (13%) são professores, oito (10%) trabalham 

com artes plásticas e o mesmo quantitativo são estudantes. Apenas três (4%) atuam 

como biólogos e outros três são médicos. O restante (30%) atua em profissões e 

atividades variadas (Gráfico V). 

 

 

Gráfico V 

 

 

 

Renda Anual relativa à Ilustração Científica: 

 Sete dos questionados não responderam a essa pergunta. Dos 78 que 

responderam, 14 colocaram observações e, dentre essas, 3 informaram que, apesar da 

renda com ilustração não ser satisfatória, essa é a única ou principal fonte de renda. 

Apenas 14 (18%) dos questionados consideraram a renda relativa ao trabalho de 

ilustração satisfatória e desses, apenas 5 (6%) tem na ilustração sua única fonte de 

renda. Dos questionados, 48 (62%) têm outra fonte de renda complementar (Gráfico VI) 
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Gráfico VI 

 
 

Vínculo empregatício do Ilustrador: 

 A maioria esmagadora dos ilustradores (88%) trabalham como Freelancer e 

apenas 12% têm algum vínculo empregatício (Tabela 5). Apenas um questionado não 

respondeu esse tópico. 

 

 

Tabela 5 

Vínculo empregatício do Ilustrador - Agosto a outubro de 2013 

Vínculo empregatício do Ilustrador Qtde % 

Autônomo (Freelancer) 74 88,1% 

Proprietário de empresa 9 10,7% 

Universidade com vínculo permanente 3 3,6% 

Universidade com vínculo temporário 3 3,6% 

Instituição de Pesquisa com vínculo permanente 2 2,4% 

Instituição de pesquisa com vínculo temporário 1 1,2% 

Empresas comerciais (estúdio) com vínculo estável 1 1,2% 

  Um não respondeu a essa questão 
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Quantidade de desenhos remunerados feitos em um ano: 

 Cinco pessoas não responderam a essa questão. Sessenta e dois por cento dos 

ilustradores têm uma baixa produção de desenhos remunerados. Apenas 23% 

declararam ter uma produção acima de 20 desenhos anuais (Gráfico VII). 

 

Gráfico VII 

 

 

Tipos de Clientes: 

 O Ilustradores Científicos têm uma clientela bastante variada, mas o pesquisador 

é o principal tipo de cliente (73,7%). Empresas públicas são os clientes menos 

frequentes (11,8% - Tabela 6). 

 

Tabela 6 

Tipos de Clientes dos Profissionais da Ilustração Científica - Agosto a outubro de 

2013 

Tipo de Cliente Qtde % 

Pesquisador (pessoa física) 56 73,7% 

Professor/ orientador 40 52,6% 

Editora 28 36,8% 

Institutos de Pesquisa com verbas públicas (pessoa jurídica) 23 30,3% 

Outras Empresas Públicas (hospitais, prefeituras...) 9 11,8% 

Outras empresas privadas (Estúdios, hospitais...) 25 32,9% 

76 responderam essa questão 
  9 não responderam 
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Áreas de interesse: 

Houve muita confusão entre os questionados ao responder essa pergunta. Um 

bloco de alternativas deveria ser respondido apenas pelos iniciantes e o outro apenas 

pelos profissionais, mas ambas as categorias ora respondiam os dois blocos, ora os 

deixavam incompletos. O quesito relacionado à principal área de atividade deveria ter 

apenas uma escolha por pessoa, mas o somatório das respostas relacionadas aos 

iniciantes foi 44, quando deveria ser 37 ou 40 no máximo (3 pessoas não definiram se 

eram profissionais ou iniciantes. O mesmo ocorreu com a principal atividade dos 

profissionais que totalizaram 52 respostas ao invés de 45. Desta forma, considerou-se 

apenas as alternativas relacionadas à atividade principal ou interesse principal e as 

alternativas referentes à ausência de interesse, mas lembrando que há essa margem de 

erro. 

 Em ambas as categorias de ilustradores, iniciantes e profissionais, a principal 

área de interesse e atuação, respectivamente, foi a botânica. A odontologia foi a segunda 

área de menor interesse para os iniciantes e a Astronomia foi a segunda área de menor 

interesse para os profissionais (Tabelas 7 e 8). A área médica também está entre as de 

menor interesse, tanto para profissionais quanto para iniciantes. Dos que responderam o 

questionário, apenas 4 profissionais trabalham principalmente na área médica e 2 

iniciantes têm o principal interesse na área de medicina. 

 

Tabela 7 

Área de interesse de Iniciantes na Ilustração Científica - Agosto a outubro de 2013 

Áreas 
É minha 

principal área de 
atuação 

Não me 
interessa 

Botânica 17 1 

Biologia Geral 6 3 

Zoológica Geral 6 0 

Ciências da Terra 4 10 

Paleontológica 3 5 

Só Ornitologia 2 7 

Médica 2 16 

Só Entomologia 1 5 

Só Mamíferos 1 3 

Outra em zoologia 1 8 

Outro 1 5 

Odontológica 0 24 

Astronomia 0 16 

 

  



Tabela 8 

Área de interesse de Profissionais da Ilustração Científica - Agosto a outubro de 2013 

Áreas 
Atividade 
principal 

Nunca trabalhei 
nessa área 

Botânica 20 8 

Zoológica Geral 6 8 

Biologia Geral 4 11 

Só Ornitologia 4 11 

Médica 4 21 

Outra em zoologia 3 12 

Paleontológica 3 21 

Outro 3 11 

Só Entomologia 2 14 

Odontológica 2 24 

Só Mamíferos 1 12 

Ciências da Terra 0 17 

Astronomia 0 29 

 

 

Dificuldades que os Ilustradores Científicos Encontram na Execução dos 

Trabalhos: 

 Oitenta e três ilustradores responderam a essa questão. A principal dificuldade 

que os ilustradores encontram no seu dia-a-dia é a administração do tempo para 

execução e entrega dos trabalhos e a menos frequente é o uso de equipamentos. 

Entender as exigências da pesquisa e escolher as soluções gráficas adequadas foi a 

segunda dificuldade mais frequente (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9 

Dificuldades que os Ilustradores Científicos encontram - Agosto a outubro de 2013 

Dificuldades Qtde % 

Administrar o tempo de execução e entrega do trabalho 38 45,8% 

Entender as exigências da pesquisa e escolher as soluções gráficas adequadas 20 24,1% 

Praticamente nenhuma dificuldade 18 21,7% 

Carência de materiais adequados ao trabalho 17 20,5% 

Administrar o Stress gerado pela incumbência recebida 11 13,3% 

Dificuldades no uso de equipamentos 6 7,2% 

83 responderam essa questão 
  2 não responderam 
   

  



Propriedade dos Equipamentos e Materiais Gráficos usados na Ilustração: 

 Duas pessoas não responderam a essa questão. A maioria dos ilustradores (65%) 

trabalha com recursos próprios e apenas 7% trabalham com recursos da instituição onde 

trabalham (Gráfico VIII). Apenas 2 questionados não responderam esse tópico. 

 

Gráfico VIII 

 
 

Ligação do Ilustrador Brasileiro a Associações ou Fóruns de Ilustradores: 

 Uma pessoa não respondeu a essa questão. Uma pequena parcela dos 

ilustradores (5%) não participa de Fóruns ou Associações de Ilustradores e a maioria 

participa de Fóruns ou Associações no Brasil (Gráfico IX). Apenas uma pessoa não 

respondeu a essa questão. 

Gráfico IX 
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Uso de recursos digitais pelos Ilustradores Científicos: 

 Um dos questionados não respondeu a essa pergunta. Quarenta e dois por cento 

dos ilustradores científicos só trabalham em meio físico, 30% usam o meio digital 

apenas para diagramação das pranchas e ajustes de imagens e 2% trabalham apenas em 

meio digital (Gráfico X). 

 

Gráfico X 

 

 

 

Destino dos desenhos originais: 

 Três dos questionados não responderam a essa pergunta. Cinquenta e seis por 

cento dos ilustradores responderam que o destino dos desenhos depende de acordo feito 

com o cliente, mas tal percentual continua a nos deixar com dúvidas. Treze por cento 

dos ilustradores responderam que sempre entregam as ilustrações aos clientes e 25 % 

responderam que sempre entregam aos clientes apenas as imagens digitalizadas (Gráfico 

XI). 
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Gráfico XI 

 

 

Contratos entre cliente e ilustrador: 

 Cinco pessoas não responderam a essa pergunta. Aqui temos a mesma situação 

da questão anterior: Grande percentual de ilustradores com uma resposta indefinida 

(44%). Entretanto, apenas 20% dos ilustradores responderam que sempre estabelecem 

contrato antes de iniciar uma ilustração (Gráfico XII). 

 

 

Gráfico XII 
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Quanto ao tipo de contrato (quando houver) dos Ilustradores Científicos: 

 Dezesseis pessoas não responderam a essa questão. Mais uma vez temos a 

mesma situação com Grande percentual de ilustradores com uma resposta indefinida 

(57%), mas vemos uma minoria (20%) de ilustradores que responderam que 

estabelecem contratos de Licença de Uso de Imagens com seus clientes (Gráfico XIII). 

 

Gráfico XIII 

 

 

 

Relação com seus clientes ou chefia: 

 Sete pessoas não responderam a essa pergunta. Apenas um relatou ter uma 

relação conflituosa com o cliente ou chefia. 

 

Principais problemas relacionados ao trabalho de Ilustração: 

 Dez pessoas não responderam a essa pergunta. A maioria dos ilustradores 

respondeu que o maior problema que enfrentam é o pouco tempo para execução das 

ilustrações. Seis por cento dos ilustradores responderam que o maior problema é a 

demanda excessiva de ilustrações para o pequeno número de ilustradores do mercado. 

Por outro lado, 17 % dos ilustradores responderam justamente o contrário: demanda 

insuficiente para o grande número de ilustradores do mercado (Gráfico XIII). 

Provavelmente, os ilustradores que se queixaram de demanda excessiva trabalham 
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próximos ou em contato com centros de pesquisa. Vinte e oito por cento relataram ter 

dificuldades com o pagamento de seus trabalhos.  

 

Gráfico XIII 

 

 

Desistência da carreira de ilustrador: 

 Um ilustrador não respondeu a essa pergunta. Apesar de todo o panorama 

insatisfatório descrito acima, os ilustradores, em sua maioria (72,6%) responderam que 

não pensaram em desistir da carreira (Gráfico XIV). 

 

Gráfico XIV 
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COMENTÁRIOS 

 

Segundo o IBGE, em 2010 a população brasileira já contava com 190.755.799 

pessoas. Dessas, apenas 7% tinham mais de 60 anos e 33% tinham entre 30 e 59 anos. 

Entre os Ilustradores, há quase o dobro de pessoas (60%) entre 31 e 60 anos e de 

pessoas acima de 60 anos (13%). Em parte, isso se deve às dificuldades encontradas 

pelo ilustrador brasileiro em sobreviver de seu ofício. Muitos só passam a se dedicar 

realmente ao ofício de ilustração científica só após a aposentadoria. Outra explicação 

seria a falta de escolas para formar bons ilustradores, pois a botânica possui o maior 

número de ilustradores tanto profissionais quanto iniciantes e também o maior número 

de cursos. A astronomia, odontologia, medicina estão entre as áreas de menor interesse 

e de menor número de profissionais e também são as áreas para as quais não temos 

cursos disponíveis, atualmente, no Brasil. 

A distribuição geográfica dos Ilustradores Científicos foi a região sudeste (60%). 

Isso não foi surpresa, pois coincide com a região de maior densidade populacional 

(160,4 habitantes por Km²) e o maior percentual da população brasileira (42%), segundo 

dados do IBGE do senso de 2010. A região sul, entretanto, é a quarta em densidade 

demográfica (51,9 habitantes /Km²) e a terceira em população (27.384.815 hab.), mas é 

a segunda com maior número de ilustradores científicos (22%). Entre as cidades, São 

Paulo e Minas Gerais, as maiores em população, também possuem a maior quantidade 

de ilustradores: 34% e 15% respectivamente. 

A diferença entre iniciantes (45%) e profissionais (55%) é pequena, com 

predomínio de profissionais. 

 Segundo dados do IBGE de 2011, a média de anos de estudo da população 

brasileira de 15 anos ou mais é de 7,7 anos. Considerando apenas a faixa etária de 18 a 

24 anos essa média sobe para 9,5 anos. Entre os ilustradores Científicos o mínimo de 

anos de estudo encontrado foi de 11 anos (segundo grau completo) e 89% têm pelo 

menos 15 anos de estudos (3º grau) e há quem tenha 26 anos de estudo, considerando 

duas graduações e duas pós-graduações. Pelo menos 36% dos ilustradores fizeram a 

graduação em Belas Artes e 68% fizeram algum curso de ilustração. Em relação à 

qualidade técnica de seus trabalhos, apenas 6%, todos iniciantes, responderam que 

estavam aquém de suas expectativas. Conclui-se, portanto, que os ilustradores 

científicos do Brasil, em sua maioria, têm um alto índice de escolaridade e são 

tecnicamente bem preparados, apesar das deficiências do ensino na área no país.  



 

Infelizmente a renda não acompanha a alta qualificação desses profissionais, 

pois apenas vinte e nove por cento possuem o ofício de ilustração como a sua principal 

ou única fonte de renda, 10% relatam ainda ser iniciantes e os 61% restantes têm outra 

fonte de renda. Dezoito por cento dos questionados responderam que a renda anual 

relativa ao trabalho como ilustrador é satisfatória e 6% tem na ilustração sua única fonte 

de renda. A maioria (88%) trabalha como free lancer e 12% têm algum vínculo 

empregatício. A produção também é baixa, pois 62% dos ilustradores responderam que 

realizam menos de 8 desenhos por ano. Em parte, essa baixa produção se deve ao tipo 

de cliente: 74% dos ilustradores responderam que têm pessoas físicas como clientes, ou 

seja, pesquisadores com recursos financeiros limitados. Cinquenta e três por cento dos 

ilustradores têm nos professores ou orientadores seus principais clientes e penas 12% 

dos ilustradores têm empresas públicas como clientes. 

Vinte e sete por cento dos ilustradores científicos não têm nenhuma ligação com 

Fóruns ou Associações de ilustradores. A associação entre profissionais é importante 

para que se consiga alguma melhoria no panorama do mercado brasileiro, mesmo que 

pequena ou lenta, mas o trabalho de um ilustrador free lancer é geralmente em casa ou 

no seu atelier, distante dos demais colegas, o que estimula o isolamento, entretanto, a 

internet tem ajudado a diminuir tais problemas. 

O uso de recursos digitais também ficou a desejar, pois 42% dos ilustradores só 

trabalham em meio físico e 13% relataram sempre entregar os originais aos clientes.  

Em plena era da comunicação, onde se pode trabalhar à distância e mandar as 

ilustrações ao cliente via internet, trabalhar apenas em meio físico só limitará a clientela 

do ilustrador. A falta de domínio de softwares para edição de imagens também dificulta 

o adequado acompanhamento da produção de trabalhos impressos, podendo ocorrer, no 

mínimo, distorções de cores. 

Os originais também podem ser negociados à parte e vendidos como obras de 

arte a qualquer interessado. A falta de se estabelecer contratos entre o ilustrador e o 

cliente contribui para diminuição da renda do ilustrador, uma vez que não há definições 

firmadas sobre o limite de uso das ilustrações. Vinte por cento dos ilustradores 

responderam que sempre estabelecem contratos com seus clientes e 21% nunca 

estabelecem contratos com seus clientes. Vinte e oito por cento dos ilustradores ainda 

responderam que têm dificuldades com o pagamento de seus honorários. Dos contratos 

feitos, apenas 20% é de licença de uso de imagem e 7% ainda estabelecem contratos de 



compra e venda de ilustrações. Talvez haja um desconhecimento da lei de direitos 

autorais, pois ela faculta ao ilustrador não vender seus “direitos patrimoniais”, mas 

apenas licenciar o uso da ilustração e a venda de um original como obra de arte não dá 

ao comprador o direito de usá-la como ilustração, especialmente se for para auferir 

lucro.  

Apesar de todas essas dificuldades, 73% dos ilustradores responderam que não 

pensam em desistir da carreira. 
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