
Botânica
Pública
ISSN:

Capa         Editorial         Expediente         Submissão         Sumário         Edições anteriores

Botânica Pública, v. 1, 2020

Parcerias

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
https://www.ufg.br
https://icb.ufg.br/
https://cpan.ufms.br/ciencias-biologicas/herbario-cor/
http://www.gepe.ufpr.br/
https://www.faculdadearaguaia.edu.br/graduacao-ciencias-biologicas
http://www.iepa.ap.gov.br/rh/nubio.php
https://www.feis.unesp.br/#!/dbz
http://dcbio.uefs.br
https://ufrb.edu.br/herbario/
https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=3155128&lc=pt_BR
https://mindfunga.ufsc.br
https://micolab.paginas.ufsc.br


Botânica Pública, v. 1, 2020

Capa         Editorial         Expediente         Submissão         Sumário         Edições anteriores

Editorial

A área de botânica passou por grande transformação nos últimos tem-
pos, artigos vêm sendo publicados em revistas científicas nacionais e interna-
cionais, isso porque é uma ciência dinâmica que está sempre se renovando e 
gerando novos conhecimento, contudo na maioria das vezes essas informa-
ções não chegam aos professores da Rede de Ensino e à sociedade em geral, 
isso acontece por por diversas razões entre as quais destacamos: 
a. Existem exigências de órgãos de fomento à pesquisa e em programas de 
pós-graduação para que o conhecimento seja publicado em periódicos cien-
tíficos com impacto na comunidade científica internacional.
b. Os referidos impactos são medidos pelas citações dos trabalhos publica-
dos por outros autores de artigos científicos, ou seja, pela citação por outros 
pesquisadores o que promove um ciclo vicioso de ciência para cientistas.
c. A ciência voltada à comunidade científica não deve ser avaliada como algo 
errado, pois em algumas áreas a evolução do conhecimento pode não apre-
sentar uma aplicação imediata, necessitando que um certo número de avan-
ços no conhecimento sejam acumulados para serem aplicados. Mas a visão 
dominante de publicação em periódicos internacionais tem provocado sérias 
distorções no processo de divulgação científica e especialmente para a área 
de botânica no Brasil, que é um país mega-biodiverso. No Catálogo de Plantas 
e Fungos do Brasil foi informado que o Brasil é detentor de cerca de 41.000 
da espécies de vegetais e fungos, o que representa entre 19-20% da estima-
tiva da biodiversidade vegetal mundial.
d. O conhecimento da mega-diversidade vegetal brasileira é publicado em 
diversas obras especializadas, as quais muitas vezes exigem pagamentos para 
sua publicação e para a leitura. E quase sempre estão em língua inglesa, o 
que limita o acesso às informações pela população em geral e por tomadores 

de decisão. Dessa forma, o conhecimento gerado com recursos públicos no 
Brasil não tem sido facilmente disponibilizado à sociedade que o financiou.
e. No contexto das Universidades brasileiras que as são responsáveis pela 
formação de recursos humanos, a distorção da produção científica é mais 
séria, pois reflete na formação de novos cientistas que podem ser formados 
com uma percepção equivocada sobre o verdadeiro propósito e objetivo da 
ciência/academia brasileira, que deveria ser o de identificar e propor solu-
ções para os problemas brasileiros, mas é levada a crer que o mais impor-
tante é publicar um artigo em um periódico científico internacional. E espe-
cificamente na área de botânica, destacamos a necessidade de formação de 
recursos humanos para pensar e propor formas e meios para possibilitar a 
conservação da biodiversidade vegetal e consequentemente da biodiversida-
de animal associada e também, para o ensino de botânica em diversos níveis.

Com o intuito de estabelecer um canal de diálogo direto com a socieda-
de brasileira o Departamento de Botânica, o Departamento de Educação em 
Ciências/ICB/UFG e seus Parceiros vem a público apresentar a revista digital 
Botânica Pública, que tem por missão a divulgação de conteúdos das áreas da 
botânica e também de áreas relacionadas, de autoria de professores, pesqui-
sadores e estudantes. E dessa forma, pretende-se prover um meio de comu-
nicação que possibilite a divulgação de conteúdos técnico-científicos para a 
sociedade, demonstrando a relevância social e econômica do conhecimento 
produzido nas universidades e institutos de pesquisas brasileiros.
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Periodicidade

A revista Botânica Pública tem periodicidade anual, publicando um volu-
me a cada ano no formato PDF interativo. As publicação são feitas em fluxo 
contínuo dentro de cada volume e seção.

Escopo

Serão publicados textos da área de Botânica em três seções para facilitar 
o agrupamento dos assuntos:

- Matérias: Textos de divulgação científica, histórias de botânicos, relatos de 
casos e de experiencias, de viagens de coleta e de desenvolvimento de traba-
lhos de campo e laboratoriais nas áreas da Botânica.

- Flora: Textos e resultados de projetos, revisões sucintas sobre plantas e co-
leções.

- Recursos didáticos: Textos/informações/imagens/planos e roteiros de aulas 
destinados ao auxílio no ensino de Botânica.

Poderão ainda serem publicados suplementos temáticos.

Política Editorial

Os autores ao submeterem os manuscritos para avaliação da Equipe Edi-
torial automaticamente cedem todos os diretos patrimoniais da primeira pu-
blicação à revista Botânica Pública, sendo-lhes reservados os diretos autorais 
e morais.
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Os manuscritos poderão ser publicados após avaliação e aprovação feita 
pela Equipe Editorial, desde que atendam às políticas editoriais. Sendo reser-
vado à Equipe Editorial o direito de recusar a publicação de manuscritos sub-
metidos, sempre que forem constatadas falhas no texto, inverdades, ofensas 
a terceiros e práticas ilícitas.

Todos os autores de imagens e pessoas fotografadas devem encaminhar 
a concordância formal com a publicação, cedendo os direitos de imagens à 
revista Botânica Pública. Também é necessário enviar a autorização do de-
tentor de direitos autorais para a publicação/reprodução de dados e/ou fi-
guras que já tenham sido publicados, fazendo-se a devida referência à fonte 
original.

A Equipe Editorial previne plágios por meio de detectores eletrônicos, 
mas a qualquer momento, se forem constatadas práticas ilícitas ou que firam 
a ética, os artigos/matérias/textos publicados serão excluídos da publicação.
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Submissão

a. A submissão de manuscritos para a publicação pelos autores, implica 
automaticamente na concordância com nas normas e politicas editoriais da 
revista Botânica Pública.

b. Os manuscritos devem ser enviados no formato .doc, fonte calibri, ta-
manho 10, folha tamanho A4, orientação paisagem, com duas colunas.

c. As figuras/imagens/tabelas (resolução de 300 dpi, formato .tif ou .jpg) 
contendo legendas devem ser inseridas logo após a primeira chamada no 
texto.

d. A autorização de cessão de direitos de textos e imagens para a publi-
cação na Botânica Pública devem ser enviadas em folhas à parte devidamen-
te assinadas e digitalizadas em formato .pdf.

e. As citações de fontes bibliográficas no texto devem ser conforme os 
exemplos a seguir: no meio do texto... Duarte e Aona (2018)..., ou ao final do 
parágrafo... (Duarte e Aona, 2018). Quando houver mais de 2 autores (Duar-
te et al., 2016).

f. A bibliografia devem ser apresentadas ao final em um item destacado 
conforme exemplos a seguir:

Artigos

Duarte, E. F., Santos, C. H. B. S., Baracho, D. S., Cunha, D. S. 2016. Maturação 
de diásporos de plantas daninhas do gênero Priva (Verbenaceae). Magistra. 
18: 326-341.

Livros

Duarte, E. F., Aona, L. Y. S. 2018. Sementes e propágulos: guia de identifica-
ção. Londrina, ABRATES, 338 p.

Capítulos de livros

Duarte, E. F., Funch, L. S., Moreira, R. F. C., Nakagawa, J. 2016. Produção e 
colheita de sementes em espécies florestais. In: Duarte, E. F. (Org.). Recursos 
e estratégias para a restauração florestal: ações para o Recôncavo da Bahia. 1 
ed. Cruz da Almas, UFRB, p. 59-102.

Legislação

ICMBio. 2014. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
Instrução Normativa n. 3 de 1 de setembro de 2014. Brasília, Diário Oficial da 
União. 02 set. 2014, Seção 1, p. 60.

Sites e documentos eletrônicos

SpeciesLink. 2018. Centro de Referência em Informação Ambiental-CRIA. Dis-
ponível em <http://www.splink.org.br>. Acesso em 21 mar. 2018.

Acesse o modelo em .doc para formatar a submissão clicando aqui
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Matérias

Morfologia de sementes e suas aplicações

Edson Ferreira Duarte (UFG/ICB/DBOT)

 A morfologia é o estudo da forma e que nas sementes considera 
os aspectos externos e os internos. O conhecimento da morfologia das se-
mentes é importante para a identificação das espécies, mas principalmente 
para a compreensão das adaptações que as plantas sofreram ao longo de sua 
história evolutiva e que permitem a dispersão e a perpetuação das espécies 
no ambiente.

 As sementes constituem-se no órgão vegetal com menor variação 
morfológica em comparação com flores e frutos dentro de uma mesma fa-
mília botânica, sendo portanto, o órgão que mais apresentam características 
conservadas ao longo da história evolutiva. Isso implica em que variações 
sutis e que se acumularam ao longo da evolução precisam ser analisadas 
para uso na identificação. Contudo em alguns grupos de vegetais e famílias 
botânicas, quase não são percebidas variações. E nestes casos, as sementes 
sozinhas não possibilitam a identificação de espécies, necessitando-se para 
isso outras características tais como o porte da planta, as formas dos caules, 
de folhas, de flores e de frutos.

 Assim, a pouca variação na morfologia das sementes nos dá algu-
mas dicas sobre a história evolutiva das famílias em que ocorrem. Sugerindo 
que os processos de formação de novas espécies foi mais recente, ou que 
os ambientes de evolução das espécies apresentam relativa estabilidade e 

que não exigiram modificações nas sementes para possibilitar a dispersão, 
a germinação e/ou o estabelecimento das novas gerações de plantas. Mas, 
quando muitas variações morfológicas estão presentes nas sementes de uma 
mesma família de plantas, isso sugere que as plantas formaram novas espé-
cies a mais tempo e/ou que o ambiente em que essas espécies evoluíram é 
relativamente heterogêneo, exigindo diversas adaptações para possibilitar a 
dispersão e o estabelecimento das novas plantas, como pode ser observado 
na Figura 1.

1

Figura 1. Variação morfológica em sementes. Fotografia: Edson Ferreira Duarte.
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 Com esse entendimento fica mais fácil compreender a importância 
dos estudos morfológicos de sementes. Mas ao mesmo tempo destaca a ne-
cessidade de ampliarmos esse tipo de conhecimento em um cenário de mu-
danças climáticas globais, pois isso permitirá compreender e predizer quais 
grupos de vegetais podem se adaptar melhor aos eventos meteorológicos 
mais extremos, que ameaçam algumas espécies, mas pode favorecer outras 
e determinar alterações na composição das plantas de uma comunidade ve-
getal.

 Em espécies cultivadas o conhecimento da morfologia também 
pode ser aplicado para a separação de espécies distintas durante o beneficia-
mento e para a identificação de espécies e/ou cultivares da mesma espécies 
que contaminam os lotes de sementes. A mistura em sementes comerciais 
pode comprometer a produção de áreas cultivas e por isso, a identificação 
dos contaminantes de lotes de sementes é importante em espécies cultiva-
das.

Morfologia externa de sementes

 O aspecto externo das sementes é dado pela cor, pela forma, pela 
variação na superfície e pela presença estruturas morfológicas como as alas, 
que apresentam função semelhante às asas de animais. A cor é uma caracte-
rística muito variável devido à maturação da semente, do tempo e das con-
dições no armazenamento. E a forma também pode variar entre e dentro da 
mesma espécie. Essas variáveis em conjunto com as dimensões são caracte-
rísticas de fácil perceção (Figura 1).

Contudo, outras características mais sutis também estão presentes, 
como as variações na superfície das sementes. O tegumento de uma semen-

te é a estrutura da semente que contém todas as variações descritas até o 
momento. Entre as características menos notadas estão o brilho, a rugosi-
dade,  as estrias, o aspecto superficial semelhante a uma rede (reticulado), 
os tricomas (semelhantes a pelos em animais), as saliências semelhantes a 
verrugas ou a espinhos, as depressões côncavas semelhantes a pontos ou 
pequenas poças, podendo até parecer favos de abelhas.

 E outros detalhes podem estar presentes, como por exemplo, a co-
nexão da semente com o fruto que é denominada de funículo, o qual equiva-
le ao cordão umbilical nos animais (Figura 2). Enquanto, o ponto de conexão 

2

Figura 2. Aspetos morfológicos externos em sementes. Fotografia: Edson Ferreira Duarte.
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do funículo com o tegumento é denominado de hilo, o qual equivale ao um-
bigo nos animais. O funículo e o hilo apresentam variações que podem ser 
usadas para a distinção das espécies.

Aplicações do conhecimento morfológico de sementes

A presença de alas e de tricomas longos podem auxiliar as sementes 
na dispersão pelo vento, enquanto sementes com estruturas carnosas, tais 
como carúncula, arilo e arilóide estão associadas a dispersão por animais. 
Desse modo, a morfologia externa das sementes pode ser aplicada para a 
compreensão de adaptações ecológicas das plantas, como a evolução para 
dispersão independente de animais ou estreitamente associadas a estes.

Bibliografia consultada

Barroso, G. M., Morim, M. P., Peixoto, A. L., Ichaso, C. L. F. 1999. Frutos e se-
mentes: morfologia aplicada à sistemática de dicotiledôneas. Viçosa, Editora 
UFV, 443 p.

Brasil. MAPA. 2009. Glossário ilustrado de morfologia. Brasília, MAPA/ACS, 
406 p.

Cornejo, F., Janovec, J. 2010. Seeds of amazonian plants. Princeton, Princeton 
University Press, 155 p.

Duarte, E. F., Aona, L. Y. S. 2018. Sementes e propágulos: guia de identifica-
ção. Londrina, ABRATES, 338 p.

Gonçalves, E. G., Lorenzi, H. 2007. Morfologia vegetal: organografia e dicio-
nário ilustrado de morfologia de plantas vasculares. Nova Odessa, Instituto 
Plantarum de Estudos da Flora, 416 p.

Souza, L. A., Paoli, A. A. S. 2009. Estrutura das sementes. In: SOUZA, L. A. 
(Org.). Sementes e plântulas: germinação, estrutura e adaptação. Ponta 
Grossa, TODAPALAVRA, p. 15-88.
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As flores que plantei para ti morreram.

Não foi por falta ou excesso de água. Nem problemas no solo. 

Cresceram vigorosas e deram toda sorte de cor e cheiro e enfeitaram teus 
olhos enquanto tomava café na sala. Todos os dias, num finito virar de pági-
nas do calendário.

E assim eu segui. Você seguia. 

As flores também. Pareciam sorrir dos teus pés afoitos ao chegar em casa. 
Mais abertas ao teu toque. Mais bonitas ao teu olhar.

Assim eu vi. Via.

[Lapsos de tempo e memória].

As flores que plantei pra ti morreram. 

De saudades.

4

Matérias

Textos para serem lidos sob uma árvore

Grênivel Mota da Costa (UFRB/CCAAB)

Não existe invisibilidade botânica na literatura. As plantas são elementos 
constantes em poemas, contos ou romances. Elementos botânicos compõem 
cenas, interagem indiretamente com personagens. Nomes de plantas podem 
estar nos títulos das obras, como Hibisco roxo (Adichie, 2011) ou podem 
ter capítulos inteiros em romances, como “O meio” em Os Sertões (Cunha, 
2017). Apresento quatro textos onde as plantas trazem sensações ou com-
põem elementos na ficção.

As flores morreram
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Nossa Senhora estava sentada embaixo do juazeiro. Descansava os pés e es-

friava a moleira numa tarde torrada para depois seguir a marcha abençoando 

os fortes sertanejos: mandacarus, xique-xiques, mulheres de lenços na cabe-

ça, homem de enxada em punhos e facões amarrados na cintura, meninos de 

pés descalços que correm atrás de bolas de trapos e meninas que arrastam 

bonecas de sabugos de milho envoltos em pedaços de pano.

Zé era um desses fortes, o último dos seus. Naquela manhã, como nas outras, 
o galo cantou uma, duas vezes. Pulou da tira de tábua coberta  com um lençol 
que fazia o papel de cama e mergulhou a velha caneca de alumínio no pote. 
O rangido do metal raspando o fundo do barro era um prenuncio torturante. 
Teria de buscar água.

Abriu a porta de madeira e fechou o ritual de começo de dia: olhou para cima 
à procura das nuvens, brancas não, brancura de nuvem é tristeza de sertane-
jo. Nuvens negras, fortes e pesadas são prenúncios de felicidade irrestrita. É 
sempre assim: chove, brota, dá flor, dá fruta. Nasce rio. Depois seca. Primei-
ro secam os rios, depois as plantas, animais e pessoas. Secam as palavras. 
E cada vez fica mais longe para se buscar água. O sertão não convive com 
meios termos.

Andou. Não passava de seis da manhã e o sol já anunciava que seria tão 
quente quanto nos últimos dois anos de seca. Os gravetos retorcidos ras-
gavam a pele cinzenta e ressecada. No caminho até a cacimba, encontrou 
outros fortes que murmuravam sons: securas de ouvir. O calor não abrandava 
e, mesmo assim, não saia suor daquele corpo. Não existia água no corpo que 
pudesse ser eliminada.

Caminhou o dia quase todo. Sem força, mastigou um pouco de farinha des-
cansando à sombra de um juá e olhou os outros continuariam a buscar a 

fonte de água. 
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Juazeiros não secam
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Sentado, sentiu água descer à garganta seca e uma brisa fresca na pele. Nos-
sa Senhora ao seu lado.

– A bença, mãe.

– Que Nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho, te guarde.

Tombou no sertão. Carcarás esperavam o banquete parco e constante desses 
fortes que caem. Nossa Senhora seguiu pelo sertão, descansaria no próximo 
juazeiro. Dias depois, um anônimo colocaria uma cruz improvisada naquele 
local.

6
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Te amei entre cinquenta e duas palmeiras-imperiais e a lua, e nos dias que se 

seguiram… Depois te guardei na caixa mais bonita da saudade.

Mas qual saudade nasce pra ficar trancada? Só as ruins. As boas ganham vida 

própria. Ganham sorrisos, arrepios. E num dia de saudade sorrir, abri a caixa 

e vi tua foto. Viajei…

Fui à década sessenta, cinquenta, não sei. E lá você estava. Ao meu lado, 

tomando chopp. Contando frases de conhecer. Olhos de medo, pés que se 

tocam, mãos que se enlaçam escondidas, sorrateiras, hábeis, disfarçantes. 

Bobo, besta!

Passei pelas décadas em seis dias e te amei. Entre cinquenta e duas palmei-

ras-imperiais e a lua. Te vi virar uma esquina. Subi no avião. Te guardei na 

caixa mais bonita da saudade.

Eu queria ficar lá. Pensou. Comia manga verde tirada do pé, com sal. “Bota 
pimenta-do-reino e vinagre”. “Nunca comi assim”.

Nos jogos de criança, na saída da missa que a avó obrigava aos domingos pela 
manhã, saltava os grupos de pedras na praça da igreja. Algumas vezes podia 
pisar somente nas brancas, outras só nas escuras. Corria pela rua do padre 
e se escondia quando subia um enterro. Nem precisava saber quem era o 
morto, tinha medo! Até chegarem seus primeiros mortos.

…

As mãos furtivas de adolescente por baixo de alguma saia. Por vezes repeli-
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das, porém aceitas quando era escuro e não tinha ninguém por perto. Depois 
contar aos amigos com riqueza de detalhes inventados, que sabiam que era 
mentira. Eles não ligavam. Cada um tinha as próprias histórias cheias de de-
talhes inventados.

…

A ida tão sonhada para uma cidade maior. O futuro que se anunciava e seu 
poder de transformar tudo em lembrança e varrer nomes: de ruas, de ani-
mais de estimação, de pessoas…

Casas que viravam prédios. Paralelepípedos cobertos por asfalto. 

Árvores velhas e sadias que tombavam.

Em cima dessas árvores, quantas vezes ele subiu para olhar para o futuro?! 
Hoje pensa no passado enquanto reúne recibos para declarar o imposto de 
renda.

“Bota vinagre e pimenta-do-reino”.

Eu queria ficar lá. No passado.

...

Agradecimentos

Agradeço a Henrique Mota Cedraz (UNEB, Campus XIV) pelas ilustrações.

Bibliografia consultada

Adichie, C. N. 2011. Hibisco Roxo. Rio de Janeiro, COMPANHIA DAS LETRAS, 
328 p.

Cunha, E. 2017. Os sertões. São Paulo, MARTIN CLARET, 664 p.

* Os textos foram extraídos do blog https://bordeldapalavra.wordpress.com/ 
escritos entre setembro de 2013 e dezembro de 2015.

8

Acesse a 
página da 
internet por 
meio do QR 
Code.

Botânica Pública, v. 1, 2020

Revista de Divulgação do Departamento de Botânica/Instituto de Ciências Biológicas/Univesidade Fede-
ral de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil
e-ISSN: 2763-6720
Equipe Editorial
Editor Chefe: Edson Ferreira Duarte (UFG/ICB/DBOT)
Editores de conteúdo: Adriana Aparecida Mendonça (UFG/FAV), Alexandre Antônio Alonso (UFG/ICB/
DBOT), Ana Cristina Andrade de Aguiar-Dias (UFPA/ICBIO), Anderson Ferreira Pinto Machado (SEEBA), 
Andréia Alves Rezende (UNESP/FEIS/DBZ), Dalva Graciano Ribeiro (UFG/ICB/DBOT), Elisandro Ricardo 
Drechsler Santos (UFSC/CCB), Frederico Rocha Rodrigues Alves (UFG/ICB/DBOT), Grênivel Mota da Costa 
(UFRB/CCAAB), Gustavo Hiroaki Shimizu (UNICAMP/IB), Ina de Souza Nogueira (UFG/ICB/DBOT), Katia 
Christina Zuffellato-Ribas (UFPR/DBOT/GEPE), Letícia de Almeida Gonçalves (UFG/ICB/DBOT), Lidyanne 
Yuriko Saleme Aona (UFRB/CCAAB), Ligia Silveira Funch (UEFS/DCBIO), Lucas Cardoso Marinho (UFMA/
CCS/DB), Luciedi de Cassia Leoncio Tostes (IEPA), Maria Ana Farinaccio (UFMS/Herbário COR), Maria Te-
reza Faria (UniAraguaia), Michel Mendes (UFG/ICB/DEC), Rones de Deus Paranhos (UFG/ICB/DEC), Vera 
Lúcia Gomes Klein (UFG/ICB/DBOT). Projeto Gráfico: Lucas Gabriel Coelho

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica
https://bordeldapalavra.wordpress.com/
https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica


Botânica Pública, v. 1, 2020

Capa         Editorial         Expediente         Submissão         Sumário         Edições anteriores

Matérias

A fisális vai dominar o mundo!

Romeu da Silva Leite (UEFS/PPGRGV), Marilza Neves do Nascimento (UEFS/DCBIO/
PPGRGV)

Fisális é um dos nomes comuns para as espécies do gênero americano 
Physalis L., nome que tem sua origem no grego e faz referência ao cálice 
(conjunto das sépalas), uma estrutura que envolve o fruto, comum a todas 
as espécies. Este gênero pertence à família Solanaceae, conhecida pela sua 
grande importância comercial, na qual destacam-se diversas espécies com 
usos alimentício, medicinal e ornamental.  Dentre as espécies de uso consa-
grado, encontram-se a batata (Solanum tuberosum L.), o tomate (S. lycoper-
sicum L.), o tabaco (Nicotiana tabacum L.) e diversas espécies utilizadas como 
ornamentais dos gêneros Petunia e Brunfelsia. 

Já as espécies do gênero Physalis apresentam potenciais distintos, seja 
em função da beleza de suas flores, palatabilidade dos frutos ou pela produ-
ção de compostos de interesse farmacológico. Na figura 1 podemos observar 
variações entre as espécies Physalis angulata L. e Physalis peruviana L., em 
seus caules, folhas, flores, formato e coloração dos cálices. São espécies apa-
rentadas e por vezes confundidas. 

A fisális vem ganhando espaço no Brasil através da espécie exótica P. pe-
ruviana, de origem dos Andes e que aqui encontrou vastos agroecossiste-
mas, sendo a espécie mais cultivada e comercializada do gênero. Assim como 
ocorre para outros grupos vegetais, pouco se conhece sobre a diversidade 
existente para as plantas de fisális nativas, ou seja, aquelas que ocorrem es-
pontaneamente no nosso país.

Importância de espécies silvestres e cultivadas

No território brasileiro são encontradas espontaneamente outras espé-
cies de fisális, como a P. angulata, que é conhecida como camapú e, diferen-
te do seu parente andino, não é comercializada.  O camapú é um parente 
silvestre da P. peruviana e o seu potencial uso está relacionado a distintas 
funções, como a existência de substâncias de interesse medicinal, fonte de 
resistência ou tolerância aos estresses ambientais em genótipos promissores 
para o melhoramento genético e até mesmo o consumo dos seus frutos. Esta 
última função depende, principalmente, da divulgação da espécie e interesse 
do mercado. Assim, é possível separar dois principais usos para a espécie, o 
farmacológico (Gao et al., 2018; Rivera et al., 2018) e para a fruticultura de 
pequenas frutas.

A pesquisa sobre fisális na UEFS

Pesquisas já são desenvolvidas em várias partes do mundo com as fisális, 
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Figura 1. Variações quanto ao caule, folha, flor e cálice das espécies Physalis angulata (acima) e 
Physalis peruviana (abaixo). Fotografias: Romeu Leite.
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inclusive com a P. angulata, a qual parece provável que o seu domínio tenha 
começado fora das fronteiras brasileiras. Aqui domínio não assume o signi-
ficado de expansão de área de ocorrência, mas sim, de conhecimento das 
potencialidades da espécie. Isso porque conhecemos pouco sobre as fisális 
nativas.  E como mudar essa situação? Uma série de fatores podem contri-
buir para o aumento dos estudos da nossa biodiversidade, entre eles, a for-
mação de recursos humanos e disponibilidade de recursos financeiros. Nesse 
sentido, estudos são desenvolvidos por grupos de pesquisas em instituições 
brasileiras, como no programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Ve-
getais, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

Nesta instituição, as pesquisas com o gênero Physalis são desenvolvidas 
principalmente no Laboratório de Germinação (LAGER), Laboratório de Ex-
tração de Produtos Naturais (LAEX), Laboratório de Genética Molecular (LA-
GEM) e Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV), que vão desde a 
conservação de sementes, técnicas de cultivos, tolerância à estresses abióti-
cos, caracterização fitoquímica, biologia reprodutiva e qualidade dos frutos 
de fisális (Souza et al., 2017; Leite et al., 2019; Mascarenhas et al., 2019; 
Tanan et al., 2019; Figueiredo et al., 2020) em diversos projetos que contam 
com a participação de pesquisadores da UEFS.  

Antes de dominar o mundo, a fisális nativa precisa dominar o nosso país!
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Arte e Ciência – Por uma poesia botânica

Miriã Maria Almeida de Abreu Silva Ferreira

O poema é uma dimensão da arte através da qual podemos pensar a 

natureza da humanidade e sua relação com o mundo natural na medida em 

que, ao interagir e modificar este mundo, é também por ele afetado. A poesia 

é conhecimento (Paz, 1982) e pode ser um aliado da ciência na popularização 

do saber em espaços formais e não formais de educação.

Elementos do universo vegetal na poesia podem apresentar-se em dife-

rentes formatos, às vezes reflexivos ou descritivos, ou compondo parte de 

um cenário e metáforas. Os “poemas botânicos” aqui presentes evidenciam 

um vínculo afetivo com as plantas e seus aspectos morfológicos, predomi-

nante em todo processo de criação, convocando para o espaço da arte ques-

tões teóricas científicas do tema e nos permitindo não só uma leitura diversa 

do poema, mas também uma aproximação com o universo científico.

Bainha foliar

Vestido alongado
                  Aberto.
Um traço
De Identidade 

Sobreposto, rente ao corpo, as 
gemas
Protegidas do fogo.

Por de trás do vestido 
O segredo da vida
Intercala entrenós.

Figura 1. Bainha foliar. 
Ilustração: Karena Mendes 

                   Pimenta.
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Domácias

O sonho escondido
Na face inferior da folha
Pequeno
            E simbiótico
Ladear das nervuras
Formam tufos de pêlos.
Fendas
             Cavidades rasas
Anéis pilíferos 

Diferentes formas 
Tem o abrigo dos sonhos
Animais.

Figura 2. Domácias. 
Ilustração: Karena Mendes 

                   Pimenta.

Fuste

Longo é o caminho 
de ser árvore

Preserve sua gema
         Ramifica
         Distante do solo
Seus desejos.

Forma sua copa.

Figura 3. Fuste (tronco da árvore). 
Ilustração: Karena Mendes 

                   Pimenta.
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Acúleo II

O conhecimento é espinho
Com vasos profundos
nos conectam ao mundo.

Difícil de se romper,
Mas frágil é a ignorância.

Superficial 
Se quebra nos dedos...

Figura 4. Acúleos II. 
Ilustração: Karena Mendes 

                   Pimenta.
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Uma janela para o Cerrado: natureza e arte

Eliane Maria Chaud, Selma Rodrigues Parreira (FAV/UFG)

Uma janela para o cerrado é uma forma de olhar arte e natureza. Neste 
texto ela é discutida no processo de criação  de “Sertão são”,  um painel em 
azulejaria na sala de espera do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás (HC/UFG/EBSERH), obra realizada pelas artistas e pesquisadoras de 
poéticas visuais da Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFG), Eliane Chaud e Sel-
ma Parreira (Figura 1).

Vários conceitos, estudos  e reflexões foram desenvolvidos nesta pesqui-

sa em arte, primeiramente  estudou-se o contexto do lugar em que a obra 

foi instalada,  e por isso o interesse pelas plantas medicinais do cerrado, e  

preocupou-se com o público, em possibilitar-lhe experiências artísticas ao 

olhar e suscitar nele o sentimento de pertencimento de modo subjetivo à 

paisagem “Cerrado”, características próprias de um projeto de extensão, ou 

seja,  projetos que são desenvolvidos por professores e/ou técnicos admin-

istrativos com a participação de estudantes da Universidade que têm como 

propósito maior gerar aproximações com a sociedade.

Durante o processo de criação do painel, desenvolveu-se uma pesquisa 

da vegetação do Cerrado, com suas peculiaridades e exuberantes qualidades 

de vitalidade, resistência e renovação, e definiram-se a arnica (Lychnophora 

sp.) e a canela-de-ema (Vellozia sp.) para serem utilizadas nos estudos. Ana-

lisaram-se, então, as formas dessas duas plantas e desenvolveram-se vários 

desenhos e estudos de formas e de cores (Figura 2).

Buscou-se na riqueza desse bioma, a diversidade de sua vegetação, pois 

o interesse das autoras do painel não estava apenas na representação do 

Cerrado, nas imagens consideradas representativas e usadas corriqueira-

mente, tais como os arbustos retorcidos, as folhas secas, os pequizeiros, den-

tre outros. O intuito era propor algo que fosse além daquilo que se tornou 

um estereótipo do Cerrado. Procurou-se, assim, uma estética original, pro-

pondo outras possibilidades que levassem o observador a deslocamentos, a 

dispersões de seu olhar (Figuras 3 e 4).

Figura 1. Detalhe do painel 
em azulejaria “Sertão São”, 

2020. Fotografia: Paulo 
Rezende.
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Figura 2. Estudos iniciais 
para o painel (a-d). 

Fotografias: Acervo das 
Autoras.

Figura 3. Imagens 
digitalizadas das peças 
gráficas que compõem 

o painel. Fotografias: 
Acervo das Autoras.

Figura 4. Imagem recortada do Painel  em azulejaria “Sertão São”, Hospital das Clínicas UFG/ 
EBSERH, Goiânia, 2020. Dimensão 4,5 x 10 m. Fotofrafia: Paulo Rezende.

Na condução da pesquisa, as autoras atentaram-se ainda aos conceitos 
de sertão, identidade do sertanejo e outros desdobramentos, e buscaram 
fontes literárias que contribuíssem com as reflexões do trabalho. Conforme 
afirmou Paiva (2017, p. 1), os homens que habitam o sertão, independen-
temente de suas nacionalidades, são

[...] seres humanos que trazem como traço comum a vida 
de proximidade com a natureza. Não há como dissociar 
o sertanejo da mãe terra [...]. Seu relacionamento com o 
espaço e o tempo traz um compasso peculiar, moldado 
no compasso próprio de quem tem a exata ideia da pe-
quenez humana diante do mundo. 
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Como pesquisador, Pimentel (2017, p. 1) recorreu a à obra Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa, para definir esse lugar denominado sertão: 
“[...] ‘o sertão é sem lugar’ [...] é quase uma inesperada existência em estado 
volátil: ‘o senhor empurra para trás mas de repente ele volta a rodear o sen-
hor dos lados. Sertão é quando menos se espera’”.

Roncari (2017, p. 3), pesquisador de literatura brasileira, também foi a 
Rosa ao buscar o sertão dentro do homem que o habita:

[...] no sertão o homem é regente [...]. É a força da natureza 
de cada um que fala, com bravura ou fraquezas [...]. E o 
sertão não é lugar onde se entra e de onde se sai, onde o 
estar define o ser, antes é uma forma de ser e de se relacio-
nar com o espaço: “O sertão não tem janelas nem portas 
[...].  Sertão é dentro da gente”. 

Já Moraes (2003, p. 2) analisou sertão sob a ótica da geografia: 

O sertão não é [...] uma obra da natureza. Não há um es-
paço peculiar, cuja naturalidade própria permita uma tipol-
ogização consistente da localização sertaneja. Se bem que 
a prevalência de elementos naturais na composição pais-
agística apareça, amiúde, como um atributo associado à 
sua identificação: o sertão como um lugar onde predomina 
o ritmo dado pela dinâmica da natureza, onde o elemento 
humano é submetido às forças do mundo natural. 

Pensamentos que colaboraram para o entendimento de sertão, nos quais 
os sujeitos apresentam-se também com características próximas às da pais-
agem do Cerrado, ou seja, com a força física de resistir, levaram as autoras a 

analogias na relação entre o espaço do painel e o local onde seria instalado, 
um hospital, instituição onde se busca energia e saúde.

Desse modo, ao idealizarem o painel “Sertão são”, as autoras possibili-
tam uma experiência estética ao observador participante, mediante o desen-
volvimento de conceitos e a formulação de questões para a sua realização 
plástica. Nele, portanto, estão evidentes os aspectos relacionados ao lugar, 
ao ambiente e ao contexto em que está instalado, no caso, um hospital, que 
é lugar de espera e de cura.

“A arte é o seguinte, tem gente que não sabe nem olhar, né?” esta fala 
é de um mestre da construção civil que estava trabalhando no Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), durante a execução do 
painel, certifica a importância da instalação de peças artísticas em espaços 
públicos, estimulando outros olhares e percepções. Rubem Alves (2004, on-
line), em seu ensaio “A complicada arte de ver”, citou Alberto Caeiro, het-
erônimo de Fernando Pessoa: “Há muitas pessoas de visão perfeita que nada 
vêem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta 
abrir a janela para ver os campos e os rios”. 

Assim, abrindo seus olhares para a janela do Cerrado e percebendo a 
vegetação de maneira peculiar, as artistas buscaram criar um painel com for-
mas diferentes daquelas apenas representativas, com a intenção de levar o 
observador a deslocamentos, a dispersões de seu olhar. Os caminhos vazi-
os convidam o observador para diferentes passeios pela imensidão da obra, 
pois cada olhar é uma viagem, e cada percurso, uma paisagem hipotética. O 
Cerrado presente no painel é um elemento de conexão de identidade local, 
de resistência das plantas e de indivíduos, provocando deslocamento e re-
flexão, para além das noções do meio natural. Tudo isso evoca o sertão, com 
suas características, tradições e identidade. Sertão forte, sertão sábio, Sertão 
São (Figura 5).

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica


Capa         Editorial         Expediente         Submissão         Sumário         Edições anteriores

Botânica Pública, v. 1, 2020 17

Figura 5. Painel em 
azulejaria “Sertão São”, 

Hospital das Clínicas 
UFG/ EBSERH, Goiânia, 

2020. 
Dimensão 4,5 x 10 m.

Fotografia: Paulo 
Rezende.
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Flora

As Coleções de Sementes da UFRB/UFG:
do mostruário à inovação

Edson Ferreira Duarte (UFG/ICB/DBOT), Grênivel da Mota Costa, Lidyanne Yuriko 
Saleme Aona (UFRB/CCAAB), Camila Bezerra da Silva, João Soares de Oliveira Neto 
(UFRB/CETEC), Aristônio Magalhães Teles, Heleno Dias Ferreira (UFG/ICB/DBOT)

A coleção de sementes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) foi iniciada a partir de um pequeno mostruário iniciado em 2010 no 
Laboratório de Análise de Sementes da UFRB (Figura 1). Mas ao ser constada 
a necessidade de identificação de espécies apenas com o uso de sementes os 
professores e pesquisadores da UFRB iniciaram um projeto com a finalidade 
de caracterizar e fotografar as sementes e os propágulos (unidades de disper-
são vegetal formadas por frutos contendo sementes) de espécies vegetais.

Por que fazer este tipo de projeto?

Para se comercializar sementes no Brasil existe uma legislação que exige 
que a espécie comercializada seja previamente identificada, mas também é 
necessário que espécies contaminantes sejam corretamente identificadas, 
evitando assim a venda de lotes de sementes com espécies que possam com-
prometer a produção e os resultados esperados.

A identificação de sementes também pode ter outras aplicações, como 

na produção de mudas em viveiros comerciais, em que as mudas vendidas 
também precisam ter o nome científico correto, pois espécies semelhantes 
podem ter crescimento diferente.

Figura 1. Mostruário inicial e Coleção de sementes. Fotografias: Edson Ferreira Duarte.

2010 - Mostuário de sementes2010 - Mostuário de sementes

2012 - Início da Coleção de sementes na UFRB2012 - Início da Coleção de sementes na UFRB
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E em trabalhos de pesquisa em áreas com florestas nativas, a identifi-
cação das espécies oriundas da “chuva de sementes” ou de espécies que já 
estão no “banco de sementes do solo” ajudam a compreender a dinâmica 
do processo de regeneração natural. E nas áreas cultivadas as sementes pre-
sentes no banco de sementes do solo indicam o potencial de re-infestação 
por espécies daninhas.

O projeto de Sementes na UFRB

Quando o projeto iniciou na UFRB em 2012 pretendia-se produzir um 
catálogo de sementes, mas logo percebeu-se que devido à carência de ma-
teriais destinados à identificação seria necessário produzir uma publicação 
mais abrangente. E com isso, surgiu a preocupação de fazer a identificação 
correta das espécies, exigindo para tanto o preparo de amostras de plantas, 
para serem enviadas para Botânicos (Figura 2).

A Coleção de Sementes e Propágulos da UFRB passou a ser conservada 
no Herbário, recebendo então uma identificação. E chegou a conter mais de 
300 espécies até o final de 2015.

Coleções de Sementes da UFRB e da UFG formadas em parceria

A partir de 2016 com o desenvolvimento de conjunto de projetos em 
parceria entre a UFRB e a Universidade Federal de Goiás (UFG), começou 
a se formar uma coleção conjunta de sementes e propágulos, em que pas-
sou-se a fazer duplicação das amostras e a guarda nos Herbários das duas 
universidades, contanto atualmente com mais 80 famílias botânicas e mais 
de 400 espécies.

Produtos das Coleções de Sementes e Propágulos

Foram feitos o treinamento de estudantes para a colheita de sementes, 
para a montagem de exsicatas, para o beneficiamento de amostras, e para 
a identificação e a caracterização de três estudantes de iniciação científica, 
com a produção de um trabalho de final de curso, além da proteção de três 
códigos fonte no INPI/MCTIC.

Em 2018 foi publicado um livro intitulado “Sementes e propágulos: guia 
de identificação”. Em 2019 foi disponibilizado ao publico em geral a publica-
ção eletrônica “Guia eletrônico de identificação de sementes e propágulos”, 
na forma de um Guia interativo. E também foram feitas publicações onli-
ne do “Guia eletrônico de identificação de sementes e propágulos da Serra 
Dourada, Goiás Brasil” e do “Glossário eletrônico de morfologia vegetal: se-
mentes e propágulos” (Figura 3). 

Figura 2. Coleta e preparo de amostras de plantas para a identificação por especialistas em 
Botânica. Fotografias: Edson Ferreira Duarte.
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A evolução dos produtos das Coleções de Sementes e Propagulos

A evolução das Coleções de Sementes e Propágulos da UFRB e da UFG, 
tem sido relativamente longa (8 anos) e ainda não chegou ao fim. Pois a cada 
produto gerado verifica-se a necessidade de melhorias e outras possibilida-
des, que exigem tempo para o seu desenvolvimento e finalização. Partiu-se 
de um simples mostruário chegando a produtos inovadores, como os progra-
mas computacionais.

Destaca-se que em poucos trabalhos na área de Botânica foram alcan-
çados resultados como os que foram listados, pois a produção de inovação 
não é um trabalho em série, em que os modelos já estão prontos e podem 
ser aplicados.

Há que se ressaltar que uma invenção e uma inovação tem diferenças, 
pois as invenções exigem a produção de processos/princípios/técnicas/mo-
delos novos, mas nem sempre são partilhadas. Enquanto a inovação pode 
até usar métodos conhecidos mas torna-se um produto/processo inovador 
quando é compartilhado. O conhecimento produzido nos projetos de semen-
tes da UFRB e da UFG tem sido partilhados com a sociedade brasileira por 
meio de produtos inovadores e de cursos de extensão ministrados na UFG.

A evolução relatada só foi possível devido ao comprometimento, persis-
tência e determinação dos pesquisadores das Universidades (Figura 4), que 
partilharam seus conhecimentos e reuniram diferentes habilidades.

Os pesquisadores envolvidos agradecem aos diversos colaboradores e os 
Sistematas que auxiliaram na identificação das espécies. Pretendem ampliar 
as parcerias, produzindo outros resultados mais abrangentes, que também 
possam ser disponibilizados à sociedade brasileira e mundial.

Figura 3. Produtos gerados a partir das Coleções de Sementes da UFRB e da UFG. Fotografias: 
Edson Ferreira Duarte.

2018 - Livro2018 - Livro

2019 - Aplicativo online2019 - Aplicativo online

2019 - Aplicativo em Java2019 - Aplicativo em Java

2019 - Aplicativo online2019 - Aplicativo online
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Figura 4. Pesquisadores da UFG e da UFRB envolvidos nos projetos de identificação de semen-
tes e propágulos. Fotografias: Edson Ferreira Duarte.
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O Herbário ASE e as Belezas Botânicas de Sergipe em um 
Projeto de Extensão

Matheus Nascimento Santos, Marta Cristina Vieira Farias, Eládio dos Santos, Marla 
Ibrahim Uehbe de Oliveira (UFS)

As Coleções Botânicas e suas possibilidades de usos

No Brasil, a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, esclareceu que mu-
seus são instituições que dedicam seu espaço e acervo a despertar nos visi-
tantes o senso de valorização e preservação cultural e ambiental. Assim, as 
coleções biológicas estão incluídas neste conceito, pois facilitam o estudo e 
a pesquisa de espécies neles depositadas, sendo essenciais para o registro 
da biodiversidade atual do país. Além disso, dão suporte para decisões de 
políticas públicas ambientais no país (Marinoni e Peixoto, 2010).

Segundo o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira SI-
BBR (2012) as coleções biológicas podem incluir as coleções botânicas (her-
bários, jardins botânicos e suas coleções auxiliares). Em herbários o acervo é 
constituído por plantas herborizadas, algas, frutos, fungos, sementes, grãos 
de pólen, amostras de madeira, entre outros (Peixoto e Maia, 2013).

O Brasil abriga cerca de 14% de toda flora mundial (Peixoto e Morim, 
2003) e acredita-se que grande parte dessa diversidade não tenha sido des-
crita (Giulietti et al., 2009). O país possui mais de 300 museus botânicos, 

ou herbários (RBH, 2020). Eles contêm amostras secas ou preservadas em 
meio líquido, que demonstram padrões de variação morfológica, distribui-
ção geográfica e caracterização ecológica de plantas, fungos e algas (Judd et 
al., 2009; Bresinsky et al., 2012;). Em Sergipe, há o registro de três herbários 
(Gasper e Vieira, 2015; Prata e Farias, 2015; Oliveira, 2015), sendo o mais 
antigo e maior deles localizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
Campus São Cristóvão: o Herbário ASE (RBH, 2020).

A extensão acadêmica gera a oportunidade de estudantes entrarem em 
contato com o público, fazendo-os aplicar conhecimentos aprendidos ao de-
correr de sua formação. Por outro lado, a população é beneficiada pelo do 
aprendizado gerado, e desse modo podem contribuir para mudanças sociais 
consideráveis (Rodrigues et al., 2013). Na área das Ciências Biológicas, são 
conhecidos alguns trabalhos que abordam relatos de experiência vividas 
pela equipe de gestão e graduandos vinculados às coleções biológicas. Abor-
dagens encontradas nos trabalhos de Faria e Souza (2015), Dias et al. (2009), 
Faria e Leodoro (2016) e Lima e Barbosa (2016) apontam a importância da 
inclusão de espaços externos ao âmbito escolar no aprendizado dos estu-
dantes. A área de Botânica, em particular é negligenciada e os professores 
percebem mais dificuldades para envolver os estudantes com os conteúdos. 
Dentre essas problemáticas está a “cegueira botânica”, termo criado por Wa-
ndersee e Schussler (2001) para tentar explicar a dificuldade que as pessoas 
têm em reconhecer a importância das plantas para a sociedade. Para mudar 
esse cenário, alternativas têm sido propostas por diferentes autores como 
Santos et al. (2008) e Santos et al. (2010).

Atualmente, a coleção do Herbário da Universidade Federal de Sergi-
pe (ASE) possui mais de 42.000 exemplares de algas, licófitas, samambaias, 
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gimnospermas e angiospermas. Este último, é o grupo mais representativo. 
Sendo assim, tornou-se imprescindível a divulgação dessa coleção botânica e 
da flora do Brasil, especialmente de Sergipe, para alunos de escolas públicas 
e particulares do Estado, através do projeto de extensão “Descobrindo a flo-
ra brasileira através do Herbário ASE”.

Desenvolvimento do projeto de extensão na UFS

Contato com as Escolas de Aracaju e Áreas Próximas
Para realizar o contato com as escolas, elaborou-se um convite com as 

informações cruciais do projeto de extensão. Isto foi colocado de tal modo 
que a coordenação das escolas pudesse entender o motivo do contato e o 
objetivo do projeto. As instituições que demonstraram interesse entraram 
em contato por e-mail, que foi administrado pela equipe do projeto.

As coordenações das escolas ficaram cientes sobre o quantitativo de es-
tudantes do ensino básico que poderiam ser levados às dependências do 
Herbário ASE. Assim, o convite foi enviado para as instituições localizadas 
essencialmente nos municípios de Aracaju e São Cristóvão. Após o envio, es-
perou-se o retorno da coordenação das instituições para agendar as visitas 
ao Herbário ASE.

Montagem de uma Apresentação
Antes da montagem das apresentações, foi realizada uma revisão da li-

teratura a fim de acurar os conhecimentos sobre os conteúdos abordados 
durante a visita. Os conteúdos estavam exclusivamente relacionados às co-
leções biológicas com ênfase em coleções botânicas O conteúdo com maior 

destaque foi a respeito do Herbário ASE e os métodos de coleta, herboriza-
ção e armazenamento utilizados pela equipe gestora. Concluída a revisão, 
foram elaboradas apresentações destinadas a públicos específicos – Ensino 
Básico e Superior. As apresentações continham os mesmos tópicos e conteú-
dos, diferenciando-se em relação à complexidade que poderiam ser aborda-
dos dentre os distintos públicos.

Coleta de Materiais para a Coleção Didática
Para a realização da coleta dos materiais destinados à coleção didáti-

ca, foi feita uma pesquisa das espécies de plantas, fungos e líquens que po-
dem ser encontrados no estado. Como resultado de coletas realizadas em 
localidades de Sergipe em conjunto com a equipe ASE, foi implementada a 
coleção didática com 21 espécies de fungos pertencentes ao filo Basidiomy-
cota. Além disso, foram incluídas seis espécies de líquens pertencentes ao 
filo Ascomycota, três tipos de frutos (drupa, baga, síliqua) e três espécies de 
angiospermas (Figura 1A-B).

Organização da Coleção Auxiliar
O material foi organizado de duas formas: em meio líquido (álcool 70%); 

e herborizado. Inicialmente, os frascos de vidro que continham material bio-
lógico foram substituídos por novos recipientes de plástico. A coleção her-
borizada e a preservada em álcool 70% foram organizadas no armário onde 
já se encontrava a coleção auxiliar. É importante destacar que nem todos os 
materiais revisados couberam em novos recipientes; estes ficaram separados 
na parte superior do armário. Durante a substituição por novos recipientes, 
materiais como naftalina, que era usada na conservação do material herbo-
rizado, e formol, utilizado na conservação dos materiais em meio líquido, 
foram retirados (Figura 2).
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Apresentações
As apresentações abordaram as temáticas que envolviam coleções bi-

ológicas, com um direcionamento para as coleções botânicas (Figura 3A-B). 
Os Herbários e Jardins Botânicos tinham destaque, mas a existência de out-
ras coleções botânicas como: carpotecas, micotecas e xilotecas eram discuti-
das durante a visita.

Os métodos de coleta e herborização utilizados pelos herbários também 
foram mostrados, devido à importância desses processos para uma melhor 

Figura 2. Substituição de
 recipientes utilizados na 

carpoteca.

Figura 1. Procedimentos 
de coleta e herborização 

do material utilizado e 
exposto durante as visitas 

guiadas. A. Coleta. B. 
Prensagem de material 

didático.

Figura 3. Apresentação
inicial sobre coleções 

botânicas.
A-B. Demonstração dos 

métodos utilizados na
herborização de amostras.
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va entusiasmada desde o momento da apresentação teórica (em sala de aula) 
até conhecerem a coleção principal. Notou-se muito interesse proveniente 
dos estudantes a respeito da gestão da coleção principal, dos procedimentos 
de coleta e herborização dos materiais botânicos, algo já observado anteri-
ormente por Oliveira et al. (2017). Nessa parte da visita, a participação dos 
estudantes foi maior em comparação ao momento inicial.

A extensão acadêmica dentre muitas aplicabilidades, auxilia na formação 
graduandos que pretendem seguir a carreira acadêmica como cientista ou a 
de professor no ensino superior, fundamental e médio (Cordi et al., 2017). 
Além de serem fundamentais na divulgação dos trabalhos desenvolvidos no 
herbário, pois é evidente o interesse dos visitantes em conhecer mais sobre 
o trabalho efetuados em coleções (Pontarolo e Tardivo, 2011).

Avaliação do projeto de extensão no Herbário ASE

O projeto desenvolvido trabalhou diversas habilidades na equipe à 
frente do trabalho, como: análise crítica, flexibilidade, iniciativa, prestativ-
idade, interdisciplinaridade, capacidade de trabalhar em equipe, empatia, 
capacidade de improvisação e comprometimento. Todas elas foram impor-
tantes para que as metas propostas fossem atingidas de forma a concretizar a 
interação entre a academia e a sociedade. Este projeto também facilitou pro-
cessos de aprendizagem acerca dos conceitos botânicos, envolvendo a teoria 
e prática, além de mostrar e ampliar os conhecimentos sobre o Herbário ASE 
para diversos alunos de escolas públicas e particulares do estado de Sergipe.

Concomitantemente, os participantes do projeto tiveram acesso a uma 
perspectiva bastante diferente da habitualmente vivenciada no âmbito esco-

conservação e duradoura preservação dos espécimes nas coleções. Além 
disso, discussões foram geradas a respeito da importância e papel de um 
herbário.

As visitas guiadas e seus resultados

Foram quantificados um total de 676 estudantes do ensino básico (fun-
damental e médio) e superior, pertencentes a dez instituições públicas e 
privadas.

Os herbários, tradicionalmente responsáveis por resguardarem es-
pécimes da flora, também são importantes instrumentos na formação 
acadêmica de estudantes, com ações desenvolvidas dentro de uma perspec-
tiva local e regional em educação ambiental, extensão e de valor científico 
(Menezes et al., 2017).

A equipe do Herbário ASE ao longo dos anos realizou diversas ações que 
proporcionaram a interação do meio acadêmico e a comunidade (Oliveira, 
2017). A educação realizada fora do espaço escolar tradicional, em museus, 
jardins botânicos e herbários, por exemplo, possibilitam a vivência e o con-
tato direto do público com a natureza (Biancone e Caruso, 2005; Vieira et al., 
2005).

Em razão da limitada disponibilidade de transporte para alunos de al-
gumas instituições, houve a necessidade de deslocamento da equipe com 
os materiais didáticos para executar o projeto. Em situações que envolvem 
essas problemáticas de locomoção dos estudantes, é mais fácil levar o con-
hecimento acadêmico até o público alvo (Cosenza e Bittencourt, 2017).

Na visita guiada, foi abordada a importância do trabalho efetuado no 
Herbário ASE. Ao longo dela, observou-se que a maioria dos estudantes esta-
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lar. Houve a oportunidade de experimentarem na prática muitos conceitos 
relacionados a coleções biológicas e à botânica.
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Flora

Calendário fenológico do Cedro d’Água (Vochysia pyramidalis 
Mart.)

Vitor Oliveira dos Santos (UEFS/DCBIO), Jasmine Lima, Lucas Fernandes, Ana Melissa 
Santos (CERPV), Monique Carneiro Macedo, Lia d’Afonsêca Pedreira de Miranda, Ligia 
Silveira Funch (UEFS/DCBIO)

A fenologia vegetal estuda os diferentes eventos que ocorrem durante o 
desenvolvimento das plantas, como a floração e a frutificação, o brotamento 
e a queda foliar, que são denominados fenofases. As fenofases são observa-
das geralmente em intervalos mensais e associadas com aspectos ambien-
tais, como a chuva, a temperatura e o comprimento do dia (fotoperíodo). As 
fenofases também podem estar relacionadas a animais que interagem com 
as plantas, como polinizadores das flores, dispersores de sementes e her-
bívoros. Ainda características próprias das plantas influenciam a fenologia, 
como os tipos de sistemas subterrâneos (raízes ou outros órgãos que este-
jam abaixo da superfície da terra e as formas de crescimento (árvore, erva, 
trepadeira, entre outras) (Figura 1). Os estudos fenológicos são importantes 
porque podem determinar quais práticas de manejo podem ser adotadas 
em cultivos comerciais e não comerciais, e quando e a quantidade de frutos 
estarão disponíveis a serem colhidos em uma determinada localidade. Nos 
últimos anos, a informação da fenologia de plantas tem contribuído muito 
na compreensão das mudanças climáticas.

Figura 1. Fatores que exercem influência na fenologia vegetal.

O programa de extensão Conheça a Flora de Lençóis, realizado pela Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana (UEFS/PROEX), Bahia, tem procurado 
sensibilizar a população de Lençóis na Chapada Diamantina para as questões 
de conservação ambiental, especialmente da flora da região trabalhando 
com guias de visitantes, professores e estudantes. Neste relato mostramos 
uma forma de construção de calendários fenológicos de árvores nativas com 
a participação de estudantes do ensino médio do Centro Educacional Rena-
to Pereira Viana (CERPV) residentes em Lençóis. Nossa ideia é despertar a 
atenção dos jovens para a beleza e riqueza da flora da região, sensibilizan-
do-os para as mudanças temporais que ocorrem na natureza. 
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A busca pelas plantas
O trabalho foi realizado no Parque Municipal de Lençóis (Serrano), lo-

calizado próximo ao centro de Lençóis, entre as coordenadas 12° 33’34” S 

e 41° 24’15” W. Este parque constitui uma reserva de águas formada prin-

cipalmente pelo rio Lençóis e outros cursos d’água que abastecem a cidade 

de Lençóis, como também abriga diversos locais de lazer para a população 

residente e turistas.  A escolha da espécie arbórea para o acompanhamento 

fenológico levou em consideração sua importância para a flora regional e 

comunidade, baseado ainda em pesquisas anteriores realizados pelo Grupo 

de Estudos Fenológicos do Laboratório de Flora e Vegetação / UEFS. As ob-

servações fenológicas foram realizadas por estudantes (03) do ensino médio 

do Município de Lençóis, selecionados por entrevista no primeiro mês do 

plano de trabalho.

As visitas a campo para as observações fenológicas aconteceram men-

salmente. Na primeira delas, foi selecionada a espécie Vochysia pyramida-

lis Mart. (Figura 2), conhecida pelos moradores do município como Cedro 

d’Água. Os 10 indivíduos a serem observados foram marcados com lacre de 

identificação. As fenofases observadas foram vegetativas (brotamento e que-

da foliar) e reprodutivas (floração e frutificação), consideradas de maneira 

que, tanto os estudantes, durante as observações, quanto as pessoas que 

tiverem acesso ao calendário fenológico possam compreendê-lo com facili-

dade. Nós elaboramos um questionário sobre a presença e intensidade das 

fenofases utilizando a ferramenta de formulários do Google para que os es-
tudantes realizassem as observações e enviassem instantaneamente os re-
sultados por e-mail, de modo que os dados pudessem ser acompanhados. 

Os estudantes/observadores foram estimulados a anotarem as 
condições do clima (chuva, calor, ventos fortes) para possíveis associações 
com a fenologia. Além disso, também foram incluídos registros dos relatos 
orais trazidos da família ou outra fonte, buscando-se coletar o maior número 
de informações sobre a espécie.

Figura 2. Vochysia pyramidalis Mart., espécie acompanhada nas observações fenológicas no 
Parque Municipal de Lençóis, Bahia.
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diversos trabalhos de pesquisa com fenologia de espécies do Parque Munic-
ipal de Lençóis geralmente apresentam uma linguagem mais técnica difícil 
de ser compreendida pela comunidade local. A construção do calendário 
fenológico de uma determinada espécie possibilita que a população possa 
compreender a fenologia da planta com uma maior facilidade além de in-
formar aos moradores a época da produção de frutos e consequentemente 

Figura 3. Ritmo fenológico das fenofases vegetativas de Vochysia pyramidalis Mart. na região de 
Lençóis, Bahia, entre novembro de 2019 e outubro de 2020.

Avaliando as folhas, as flores e os frutos
A partir dos resultados obtidos foram construídos gráficos que rep-

resentam a ocorrência dos eventos fenológicos durante os meses de ob-
servações (Figuras 3 e 4). Baseado nos gráficos, os estudantes foram es-
timulados a desenhar um calendário fenológico que representa os ciclos 
vegetativo e reprodutivo da espécie no período de observação (Figura 5). Os 

Figura 4. Ritmo fenológico das fenofases reprodutivas de Vochysia pyramidalis Mart. na região 
de Lençóis, Bahia, entre novembro de 2019 e outubro de 2020.
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Figura 5. Calendário fenológico do Cedro d’Água (Vochysia 
pyramidalis) no Parque Municipal de Lençóis, elaborado por 
estudantes do ensino médio do Município de Lençóis, Bahia. 

Dados coletados no período de novembro de 
2019 a outubro de 2020.

a coleta de sementes para a produção de mudas de espécies nativas.
Nas visitas a campo os estudantes puderam perceber as intera-

ções bióticas que ocorrem entre a espécie e certos animais como
as abelhas do gênero Xylocopa e beija-flores, que são os prin-
cipais responsáveis pela realização da polinização do Cedro
 d’Água. Essas observações foram confirmadas em con-
versas com familiares dos estudantes.
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Dispersando conhecimentos e idéias
Esta proposta de trabalho despertou a atenção e a curiosidade dos es-

tudantes que estiveram envolvidos com a beleza e riqueza da flora, sensi-
bilizando-os para a percepção das mudanças que ocorrem na natureza, 
desenvolvendo a curiosidade e estimulando a capacidade de observação. A 
percepção das interações com polinizadores de flores do Cedro d’Água con-
tribuiu para a compreensão da importância da preservação da relação plan-
ta/animal, pois um afeta o outro. A ferramenta Google Formulários facilitou 
a documentação das observações fenológicas pelos estudantes, e o sucesso 
que obtivemos com mesma mostrou que seu uso favorece o envolvimento 
da comunidade em trabalhos de fenologia de espécies nativas na Chapada 
Diamantina.
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As plantas “suam”?

Alessandra Gisele de Castro, Kaio André dos Santos Cordeiro (UFG/ICB)

As plantas, assim como os animais, apresentam formas de eliminar água 

do seu organismo. Mas, diferente dos animais, as plantas não possuem glân-

dulas sudoríparas, portanto elas não suam como nós. Na superfície das fo-

lhas das plantas podem ser encontrados poros pelos quais a água é elimina-

da. A gutação é uma estratégia de eliminação de água, em estado líquido, 

que ocorre nas folhas das plantas pelos poros. O resultado desse processo 

pode ser visto pela formação de pequenas gotículas nas bordas das folhas.

O que causa esse processo é a absorção de água pelas células da raiz da 

planta, associada com uma alta umidade do ar. Após ser absorvida, a água 

move-se no interior da raiz que gera uma coluna de água no xilema, o que 

causa uma pressão interna impulsionadora que promove a saída de água lí-

quida pelos poros. Para que a gutação ocorra são necessárias condições que 

favoreçam a absorção de água pelas raízes e reduzam a transpiração ao míni-

mo, que ocorre sob alta disponibilidade de água no solo, alta umidade do ar 

e na presença de raízes. Observe a Figura 1 demonstrando a gutação.

Bibliografia consultada

Fernandes, H. Relações hídricas nas plantas – Fisiologia Vegetal. fcCiências. 
Disponível em: <https://www.fciencias.com/2012/04/19/relacoes-hidri-
cas-nas-plantas-fisiologia-vegetal/>. Acesso em: 19 de Abril de 2012.

Figura 1. Demonstração do processo de gutação na planta Coleus (Plectranthus scutellarioides 
(L) R. Br.). A planta do lado esquerdo não possui raiz. A planta do lado direito possui raiz e está 
gutando (detalhe destacado). Fotografia: Edson Ferreira Duarte.
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Orientador: Edson Ferreira Duarte (UFG/ICB/DBOT).

*Texto original publicado em https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/776/o/PCC_-_As_plantas_
suam_-_Castro_e_Cordeiro.pdf, com cessão de Direitos ao DBOT/ICB/UFG.
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Nem só de luz vivem as plantas

Danyllo Siqueira Soares, Diogo Elias Araújo Isaac Moreira, Gabriela Danelli Rosa, 
Raquel Alves Cardoso (UFG/ICB)

A palavra fotossíntese significa literalmente, síntese pela luz, ou seja, 

consiste na geração de energia na presença de luz. Ela é realizada pelas plan-

tas e, sem dúvida, é um dos processos mais importantes que ocorrem na 

Terra, pois quase toda a vida do nosso planeta depende desse processo. Esse 

incrível mecanismo permite a produção de glicose pelas plantas, o que é cru-

cial para o seu próprio desenvolvimento e também é utilizada pelos animais 

como fonte de energia. Além da luz, a água é de extrema importância para 

as plantas realizarem a fotossíntese, pois elas utilizam os átomos de hidrogê-

nio que compõe a molécula de água (H2O), para realizar as reações químicas 

necessárias na produção de uma substância altamente energética chamada 

de ATP. Mas o oxigênio que também compõe as moléculas de água é liberado 

na atmosfera na forma de O2, garantindo a sobrevivência dos organismos 

aeróbicos (Majerowicz, 2004).

Objetivos na produção do Recurso didático

Com o objetivo de facilitar a compreensão e tornar o estudo da fotos-

síntese mais atratívo criamos uma animação na forma de vídeo (Figura 2), 

explicando a fotossíntese com ênfase no papel da água, o qual foi apresenta-

do de forma  divertida e como um recurso didático que pode ser usado por 

Professores de Biologia do segundo ano do Ensino Médio em sala de aula, 

3

Figura 2. Vídeo intitulado “Nem só de luz vivem as plantas” produzido como recurso didático 
para auxiliar no ensino de aspectos da fotossíntese (Clique na imagem para assistir).
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e também para divulgação do assunto em redes sociais. O vídeo pode ser 

acessado a partir do link https://youtu.be/C0iifwRvzKE e também na Figura 

2. Foi criado por estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uni-

versidade Federal de Goiás (ICB/UFG) durante a disciplina de Fisiologia Vege-

tal, que tem por objetivo geral estudar o funcionamento das plantas. Nesta 

disciplina, os estudantes deveriam escolher um determinado conteúdo e/ou 

processo realizado por plantas e criar um material que explicasse um assunto 

de forma compreensível e simples.

Etapas da produção do vídeo

A produção do vídeo se deu em três etapas. A primeira etapa foi planejar 

e escrever um roteiro em linguagem simples e de fácil entendimento. Na 

segunda, foi a hora de criar os personagens e as figuras para o vídeo, que 

foram desenhadas e coloridas à mão-livre para depois serem digitalizadas e 

animadas em um software de edição. Ainda nesta etapa foi gravado o áudio 

da narrativa, tomando cuidado para que ficasse interessante e divertido sem 

fugir do foco didático. Por fim, na terceira e última etapa, foi o momento de 

juntar todas as partes e fazer animação digitalmente as figuras e dos perso-

nagens de forma que interagissem com a narração.

Bibliografia consultada

Majerowicz, N. 2004. Fotossíntese. In: Kerbauy, G. B. (Org.). Fisiologia Vege-
tal. Cap. 5. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan. p. 114-178.
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As plantas na cultura pop: um potencial remédio para 
prevenir a cegueira botânica

Amanda Letícia Garcia, Gabriella de Sousa Reis, Leandro Robson Menezes, Lucas C. 
Marinho (UFMA/DEBIO)

Você já imaginou se fosse possível aprender botânica ouvindo Lady 

Gaga ou Jimi Hendrix? Assistindo o seu desenho animado favorito? Ou 

quem sabe vendo aquele filme maravilhoso sobre a Terra Média? Prova-

velmente não. Muitas vezes, nós nem mesmo conseguimos identificar os 

elementos fitomórficos (com forma de plantas ou partes delas) nessas pro-

duções e isso se deve, em grande parte, à cegueira botânica.

A cegueira botânica (do inglês Plant Blindness) é um tema bastante dis-

cutido entre educadores e pesquisadores botânicos ao redor do mundo. E 

refere-se à incapacidade de perceber as plantas em seu ambiente ou pensar 

que as plantas são apenas um pano de fundo para a vida animal, incluindo 

a humana (Wandersee e Schussler, 2001). A fisiologia humana associada a 

fatores culturais nos fazem observar, quase sempre, os animais em primeiro 

plano, negligenciando as plantas e sua relevância como organismos funda-

mentais para a sobrevivência humana. 

Desde 1999, quando Wandersee e Schussler introduziram o termo Plant 

Blindness, diversas ações vêm sendo sugeridas para prevenir a tal cegueira 

botânica. Com esse mesmo objetivo, alguns projetos vêm tentando aproxi-

mar as plantas (i.e. o objeto) e a botânica (i.e. a disciplina) do público em ge-

ral, especialmente os mais jovens, buscando conectar o aprendizado sobre 

a relevância ambiental e processos biológicos das plantas com os diferentes 

ambientes que o cerca. Para atingir a população mais jovem, é preciso tra-

zer este processo de aprendizagem para aquilo que grande parte dos jovens 

adora: filmes, séries, músicas e livros, ou seja, a cultura pop.

O termo cultura pop (do inglês pop culture) surgiu para classificar os 

produtos populares produzidos pela indústria da cultura para atingir o gran-

de público: fenômenos, artistas, produtos e processos midiáticos (Soares, 

2015).  Assim, entendemos a cultura pop como um potencial instrumento 

de prevenção da cegueira botânica, pois se torna uma abordagem praze-

rosa para contextualizar os conhecimentos sobre as plantas a partir de ma-

nifestações culturais como a música, o cinema, a literatura, a arte e outros 
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elementos que utilizam a temática botânica em suas abordagens. Assim, a 

inserção/discussão de assuntos botânicos via cultura pop pode se apresentar 

como uma estratégia para ressignificar suas finalidades, atribuindo a atenção 

necessária para despertar o interesse pelas plantas e sua real importância na 

sociedade.

Para as aulas de nomenclatura botânica, a música e os seus produtores 

são potenciais mobilizadores para despertar o interesse dos alunos e, porque 

não, do público em geral? Nos últimos anos tem crescido o número de táxons 

nomeados em honra a músicos e artistas da cultura pop. Em 2012, pesquisa-

dores da Universidade Duke, nos Estado Unidos, propuseram o novo gênero 

de samambaias em homenagem à cantora norte-americana Lady Gaga (Li et 

al., 2012). Mais recentemente, pesquisadores brasileiros de várias universi-

dades do estado de São Paulo nomearam uma espécie com o epíteto “hen-

drixii” em honra ao músico inglês Jimi Hendrix e a sua canção Purple Haze 

(Groppo et al., 2019).

Essa lista não para por aí! São inúmeros táxons que são nomeados em 

homenagem a ícones da cultura pop, mas, por outro lado, existem também 

os ícones da cultura pop nomeados em homenagem às espécies vegetais. 

No universo cinematográfico, as conhecidas mandrágoras da saga Harry Pot-

ter são caracterizadas e nomeadas com base em uma espécie muito antiga 

descrita em 1753. Mandragora officinarum, descrita por Lineau, apresenta 

raízes robustas com formato que, muitas vezes, lembram pequenos homens 

amorfos. Essa e outras características fizeram surgir diversas lendas e mitos 

sobre essa planta, a qual veio a fazer parte das histórias do bruxo de Ho-

gwarts.

Outro exemplo de como a interação cultura pop-botânica tem funcio-

nado é demonstrado no projeto “Pokeplants”, desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisa em Sistemática e Taxonomia de Angiospermas, da Universidade Fe-

deral do Maranhão. O desenho japonês Pokémon foi “febre” nos anos 90 

e início dos anos 2000, e retornou com força total há alguns anos com o 

lançamento do jogo interativo Pokémon Go! Nesse universo, os pokémons 

são criaturas zoo ou fitomórficas com poderes diversos relacionados à sua 

natureza, sendo algumas dessas idealizadas com base em plantas reais. Nes-

se projeto, o qual conta com a colaboração de outros botânicos convidados, 

essas criaturinhas estão sendo utilizadas como objeto cativante com a finali-

dade de introduzir conceitos sobre morfologia, taxonomia e fisiologia botâ-

nica (ver Quadro 1).
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São inúmeras as possibilidades que a interação planta-cultura pop ofe-

recem, tanto do ponto de vista acadêmico, reduzindo o problema da grande 

quantidade de nomes e conceitos desconexos do cotidiano, quanto do pon-

7

Quadro 1. Publicação disponível no Instagram do Grupo de Pesquisa em Sistemática e Taxonomia de Angiospermas (@taxa_ufma) referente ao Pokémon 
Vileplume (Pokémon Company International, Inc.).

to de vista social, aproximando a botânica do público em geral, fazendo-os 

relacionar as plantas ao seu dia a dia. Vários outros elementos da cultura 

pop, como a árvore da vida no longa Avatar (Lightstorm Entertainment e 

Figura 1. Vileplume, um Pokémon do tipo planta com morfologia baseada em flores de Rafflesia 
sp. (Rafflesiaceae). Foto de Figure Focus, distribuída no Flickr sob a licença Creative Commons 
(CC BY-NC-ND 2.0).

Figura 2. Flor de Rafflesia sp. (Rafflesiaceae), a flor utilizada como base para o desenvolvimen-
to da aparência do Pokémon Vileplume. Foto de Sumeet Luktuke, distribuída no Flickr sob a 
licença Creative Commons (CC BY 2.0).

É uma RAFFLESIA! Opa... é o VILEPLUME! O Vileplume é um Pokémon do tipo planta e foi ba-
seado em membros da família Rafflesiaceae. Essa família possui três gêneros, sendo Rafflesia o 
mais conhecido deles, especialmente por ser o gênero com as maiores flores do mundo!

Mas como são as folhas desta planta? Pois é... Não tem! As Rafflesiaceae são plantas parasitas 
de raízes ou caules de espécies arbóreas. As Rafflesiaceae ocorrem no sudoeste da China, 
Tailândia, Malásia e outras ilhas do Pacífico. O mais impressionante disto tudo é que, embora 
as flores sejam enormes, esta família é grupo-irmão (mais relacionada) à família Euphorbiace-
ae, a qual possui, em sua maioria, flores bem pequenas!
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Dune Entertainment), os personagens de quadrinhos Groot (Marvel Comics) 

e Hera Venenosa (DC Comics), podem ser utilizados e ajudar a solucionar, de 

forma lúdica e eficaz, o problema da cegueira botânica. 
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Recursos didáticos

Luz na passarela que lá vem eles: os modelos didáticos de 
inflorescências como recursos para o ensino de Botânica

Marina Gonçalves Soares (UEMA), Luann Brendo da Silva Costa (UFMA/PPGBC), 
Gabriela dos Santos Amorim (UFPE/PPGBV), Eduardo Bezerra de Almeida Jr. (UFMA/ 
DEBIO/PPGBC)

Na prática docente em ciências, observa-se, em muitos casos, o ensino 
focado no modelo tradicional, cujos conteúdos são trabalhados verbalmente 
fazendo com que o aluno memorize os conceitos (Reschke et al., 2009). Essa 
prática em moldes tradicionais dificulta o ensino de botânica, pois promove 
um distanciamento e uma dissociação do conteúdo trabalhado (Corte et al., 
2018). Assim, percebe-se a necessidade de estimular o interesse e o rees-
tabelecimento de uma ligação entre as pessoas e as plantas, e, no contexto 
educacional, isso só será possível com métodos diferenciados de ensino que 
valorizem o assunto e as particularidades dos alunos (Meneses et al., 2009, 
Batista e Araújo, 2015, Santos et al., 2018). 

Os assuntos trabalhados nas aulas de botânica, em geral, são pouco as-
similados devido a ausência de contextualização dos temas, da falta de apro-
ximação dos assuntos com o cotidiano dos alunos e de aulas experimentais e 
recursos pedagógicos, tornando as aulas monótonas, desconexas e distantes 
da realidade dos alunos (Costa et al., 2016).

O distanciamento dos recursos pegadógicos e a carga horária baixa dis-
ponibilizada para preparo e desenvolvimento das aulas, agrava ainda mais 
esse cenário, podendo causar equívocos associados à falta de interesse dos 
alunos (Matos et al., 2015). Entretanto, o uso de modelos didáticos como fa-
cilitadores do processo de ensino e aprendizagem pode ampliar a integração 
entre teoria e prática (Souza e Faria, 2011). Os modelos didáticos destacam-
-se como um recurso para auxiliar a prática pedagógica, principalmente por-
que permite a utilização de materiais de baixo custo, facilmente adquiridos, 
o que pode proporcionar aulas mais atraentes e motivadoras, nas quais os 
alunos são envolvidos para contribuir com a construção do seu conhecimen-
to (Amaral, 2011, Evangelista e Barros, 2018).

Os modelos possuem dois principais significados; o primeiro diz que eles 
são representações de um objeto, geralmente em escala reduzida, ou seja, é 
uma imitação de algo. O segundo diz que modelos são algo ou alguém a imi-
tar (Amaral, 2011). No contexto do presente estudo, vamos utilizar a primeira 
definição como guia para descrever o uso dos modelos de inflorescências ao 
longo do texto.

Elaboração dos modelos didáticos

Levando em consideração que a botânica encontra-se presente entre os 
conteúdos de biologia do ensino básico e na matriz curricular de diversos 
cursos de graduação, os modelos didáticos bidimensionais (2D) e tridimen-
sionais (3D) usados nas aulas contribuem no processo de ensino e aprendi-
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zagem e ampliam as possibilidades de construção do conhecimento entre 
alunos(as) e professores(as). 

Assim, foram elaborados modelos de inflorescências por serem estrutu-
ras vegetais que, dependendo do período do ano, nem sempre são encon-
tradas para serem coletadas e utilizadas em sala de aula. Além disso, são 
estruturas que podem ser utilizadas em diversos assuntos, como a morfo-
logia vegetal, síndromes de polinização, evolução das angiospermas, dentre 
outros. Para confecção dos modelos didáticos foi utilizada porcelana fria 
(biscuit) e tinta, por serem materiais de fácil acesso, manejo simples e alta 
durabilidade.

Os modelos foram montados a partir de imagens e conceitos das inflo-
rescências, pesquisados em literatura especializada. Diante disso, para “des-
filar na passarela da sala de aula”, foram produzidos 15 modelos: as Inflores-
cências indeterminadas - capítulo, espádice, espiga, espigueta ou espiguilha, 
panícula, racemo e umbela e as Inflorescências determinadas: ciátio, cimeira 
multípara, corimbo, dicásio de dicásio, dicásio ou cimeira bípara, glomérulo, 
monocásio escorpioide e sicônio). Deste total, nove podem ser observados 
na Figura 1, demonstrando as formas de cada estrutura externa que caracte-
riza as inflorescências.

Nas aulas de botânica, a visualização tridimensional das estruturas e a 
associação com a teoria pode contribuir no processo de construção do co-
nhecimento diante da maneira como os modelos são utilizados e explica-
dos; sendo uma alternativa ao ensino tradicional (Krasilchick, 2004, Silva e 

Morbeck, 2019). Dessa forma, o uso desses modelos didáticos para o ensino 
mostra-se muito relevante, pois é uma maneira de demonstrar as estrutu-
ras das inflorescências com exemplos do dia-a-dia dos discentes. Por serem 
elementos visuais e táteis, os alunos podem ver e tocar, facilitando assim a 
compreensão dos assuntos, principalmente aqueles exemplos mais abstra-

Figura 1. Tipos de inflorescências elaboradas para serem utilizadas como modelos didáticos 
nas aulas de botânica. 01- Capítulo; 02- Espádice; 03- Espigueta; 04- Racemo; 05- Panícula; 06- 
Umbela; 07- Corimbo; 08- Cimeira Multípara; 09- Escorpioide.
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tos e complexos. E mesmo as inflorescências que não são encontradas de 
forma “fácil” na natureza podem ter suas estruturas elucidadas na forma de 
modelos didáticos. Assim os tipos de inflorescências que são menos comuns 
reforçam o uso dos modelos nas aulas práticas de botânica. Além disso, o alu-
no tem a chance de segurar e tocar as inflorescências quantas vezes quiser. 
Explorar técnicas que favorecem o uso dos sentidos facilita a compreensão 
dos conteúdos e o toque amplifica a aprendizagem.

A elaboração de modelos didáticos em biscuit permite também a inte-
gração da ciência e da arte, possibilitando ao aluno vivenciar diferentes for-
mas de conhecimento que associa as partes de um todo (Evangelista e Bar-
ros, 2018). Isso contribui porque instiga a criatividade, a criação, a associação 
de ideias e a multidisciplinaridade na formação dos alunos.

O desenvolvimento e uso dos modelos didáticos contemplam a variação 
de características que existem nas plantas, com uma visão mais “simplifica-
da” em escala reduzida ou aumentada das inflorescências, auxiliando na in-
terpretação das estruturas botânicas e na melhor assimilação dos conceitos 
estudados. Os modelos das inflorescências em biscuit podem ser utilizados 
por longas horas (mantendo o formato e as cores), diferente das estruturas 
naturais que tendem a perder líquido e murchar, levando a mudança nas 
formas e cores das estruturas. Com o uso dos modelos, evita-se a coleta de 
grande quantidade de amostras para serem utilizadas uma única vez, tendo 
em vista que, geralmente, são muitas turmas com muitos alunos. Além disso, 
os modelos das inflorescências podem ser utilizados pelos professores como 

uma estratégia para o ensino de alunos(as) cegos(as), uma vez que os mo-
delos podem ser manuseados, possibilitando assim uma atividade inclusiva 
(Pinheiro et al., 2015).

Cabe ressaltar que não existe um método ideal para ensinar os alunos 
a enfrentar a complexidade de certos assuntos trabalhados em sala de 
aula, mas é importante que o professor busque métodos que serão poten-
cialmente mais favoráveis do que outros (Bazzo, 2000) e que permitam um 
melhor aproveitamento nas aulas. Os modelos apresentados neste trabalho 
podem ser aplicados pelo professor em uma aula demonstrativa ou podem 
ser construídos pelos alunos, utilizando outros materiais, conforme disponi-
bilidade e criatividade dos envolvidos no processo de construção do conheci- 
mento, valorizando, com isso, o protagonismo do aluno no contexto da aula. 
Visto que o aluno irá planejar, elaborar e montar esse material; estimulando 
o pensamento crítico e sua capacidade de entender e aprender o conteú-
do (Sousa e Moraes, 2019); proporcionando debates com os colegas, com o 
professor e assim ter mais iniciativa e autonomia para pensar e repensar o 
assunto trabalhado.

Diante desse contexto, é importante que o professor busque diferentes 
fontes de informações, recursos e modalidades didáticas alternativas à aula 
expositiva-dialogada e ao livro didático, o que irá possibilitar ao aluno a cons-
trução de uma visão geral de mundo natural (Evangelista e Barros, 2018). O 
que pode tornar a aula mais atrativa, contribuindo para que o aluno tenha 
interesse pelo conteúdo trabalhado. Por fim, destacamos que os modelos 

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica


Capa         Editorial         Expediente         Submissão         Sumário         Edições anteriores

Botânica Pública, v. 1, 2020

aqui apresentados podem estimular os professores a confeccionarem seu 
próprio modelo didático (com diferentes tipos de matéria-prima) para ter-
em diferentes alternativas de recursos. Visto que os alunos se mostram mais 
motivados e interessados quando despertam a vontade de construção de co- 
nhecimento. Nesse caso, o desfile dos modelos didáticos de inflorescências 
na passarela da sala de aula podem servir como um destaque (por isso se 
coloca luz na passarela!) para melhorar o desempenho dos alunos no proces-
so de ensino e aprendizagem nas aulas de botânica.
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A Botânica através do desenho: um (re)significado através 
das memórias

Ana Cristina Andrade de Aguiar-Dias (UFPA), Renan Garibaldi e Maria Laura Araujo 
Gonçalves (Unirio)

Quais imagens vêm à nossa mente quando fechamos os olhos e pen-
samos nas plantas que existem ao nosso redor? Esse pequeno exercício 
de percepção pode fazer nossa memória percorrer tanto nosso repertório 
científico quanto o cotidiano. Independente do caminho trilhado por ela, as 
imagens resultantes serão diferentes na cabeça de cada pessoa, inclusive de 
nossos alunos. No que eles pensariam? E qual a relevância dessa resposta 
para o professor de Botânica?

Toda ferramenta utilizada no processo de ensino-aprendizagem, para 
facilitar ou potencializar o entendimento do aluno sobre algum assunto, é 
denominada recurso didático (Nascimento e Campos, 2018). Esta ferramen-
ta pode ser uma peça essencial no decorrer da aula, unindo teoria e prática à 
contextualização da realidade. Nessa linha de raciocínio, o uso de elementos 
da memória dos discentes pode ser um recurso para facilitar o aprendizado 
de Botânica.

Quando o foco do docente é o ensino de Botânica, existem desafios es-
pecíficos da área que devem ser enfrentados. Um dos pontos mais sinaliza-

dos nos artigos que abordam a temática é a imensa dificuldade de aproximar 
os alunos ao conteúdo programático (Silva e Sano, 2014). Em muitos casos, 
a rejeição dos estudantes está associada a dificuldades como, por exemplo, 
a falta de contextualização dos conteúdos, a complexidade das nomencla-
turas e as abordagens metodológicas do professor (Dutra e Güllich, 2016; 
Santos et al., 2015, Ursi et al. 2018). Este distanciamento entre o homem e 
a Botânica também pode ser consequência de um fenômeno neurofisiológi-
co chamado de Cegueira Botânica (Wandersee e Schussler, 2001). Tal efeito 
atinge direta ou indiretamente diversas áreas da Botânica e seu ensino não 
é uma exceção.

É necessário ampliar o leque de estratégias para articular a biodiversi-
dade vegetal e o homem, com o intuito de reaproximá-los. Neste contexto, 
o uso dos saberes experimentais é uma possibilidade para gerar essa aproxi-
mação dentro da sala de aula. Aos alunos, os saberes experimentais podem 
trazer segurança e atribuir um real significado à temática abordada, asso-
ciando-a a realidade. Aos professores, podem trazer clareza na identificação 
dos caminhos a serem trilhados dentro dos conteúdos programáticos que 
abordam a temática (Salatino e Buckerige, 2016). Por isso, resgatar o conhe-
cimento prévio dos alunos é extremamente relevante para atingir o sucesso 
no que se refere à aprendizagem acerca da Botânica. É importante fazer uma 
investigação do conhecimento prévio da turma ao desenvolver um plano de 
aula, uma vez que isso aumenta a eficácia da aprendizagem pela turma, além 
de proporcionar um protagonismo ativo aos estudantes.

Na realidade, saber o que os alunos pensam nem sempre é uma tarefa 
fácil para o docente. É comum que o discente não queira verbalizar suas opi-
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niões durante a aula, principalmente em um primeiro contato com o profes-
sor, o que acaba por dificultar sua abordagem para com a turma. O silêncio 
dos alunos também pode desestimular o docente a realizar aulas interativas 
e dinâmicas.

Uma solução para driblar o silêncio é a partir da ilustração. O desenho 
é uma forma de comunicação: uma linguagem autônoma que acompanha 
a humanidade desde a sua existência e permite a expressão de sentimen-
tos, sendo uma forma lúdica de se relacionar com o outro e consigo mes-
mo (Junqueira Filho, 2005). Trazer o desenho para a sala de aula abre vários 
caminhos e possibilidades. Através dessa arte é possível verificar níveis de 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno e a forma como ele enxerga o 
que existe ao seu redor (Borges e Clauss, 2005).

No contexto de aproximação entre alunos e Botânica, e do potencial dos 
recursos didáticos, este trabalho explorou o uso de desenhos dos próprios 
estudantes como recurso didático na fase inicial do processo de aprendiza-
gem de Botânica, valorizando tanto a importância do protagonismo do aluno, 
quanto seu conhecimento prévio sobre determinado conteúdo.

A estratégia de inclusão de desenhos na aula foi contextualizada com 
uma prática realizada em uma turma de ensino superior do curso de Ciências 
Biológicas pelo Plano Nacional de Formação de Professores (Parfor) da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA). Ressalta-se que o grupo era composto por 
professores da Educação Básica que faziam a Segunda Licenciatura. A prática 
foi realizada durante a aula de Plantae I, a primeira disciplina de Botânica 
do programa, cuja ementa aborda elementos morfológicos de “Briófitas” e 
“Pteridófitas”. Ao investigar a afinidade da turma pelos temas, foi possível 
constatar uma rejeição pelo conteúdo. No geral, os discentes se mostravam 

cansados e desmotivados. 
A inclusão do desenho na dinâmica da aula foi feita em dois momentos, 

no começo e no fim da disciplina. 

Primeiro momento
O primeiro momento se iniciou antes do professor adentrar ao conteúdo 

programático da disciplina. Nesta etapa, foi solicitada à turma a elaboração 
individual de um desenho, o qual ilustrasse um local – contendo várias plan-
tas – que cada um gostasse. Aqui, é recomendável que o docente deixe o 
aluno se expressar livremente, sem a necessidade de trabalhar quaisquer 
tipos de assuntos. Desta forma, é possível visualizar a carga que o discente 
traz consigo para dentro da sala de aula. 

De uma forma geral, a turma desenhou paisagens referentes a lugares 
de sua infância ou que residem atualmente (Figs. 1A, 2A, 3A). Na maioria 
dos desenhos foi possível observar a presença de rios, sol, muitas plantas, 
moradias e alguns animais típicos da região amazônica. Em nenhum desenho 
desse primeiro momento foram ilustrados representantes de “Briófitas” e 
“Pteridófitas”.

Ao fim dessa etapa, os desenhos foram recolhidos e reservados. A disci-
plina seguiu normalmente seu curso, abordando todos os tópicos da emen-
ta referentes às plantas criptógamas, desde os ciclos de vida, caracterização 
morfológica até seus aspectos ecológicos. 

Segundo momento
Após a finalização do conteúdo programático, foi iniciado o segundo mo-

mento com a devolução dos desenhos aos seus respectivos autores. 
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Figura 1. Desenho da Ilha de Algodal/PA. A. Primeiro momento, sem abordagem do conteúdo 
da disciplina. B. Segundo momento, após conteúdo ministrado da disciplina. C-E. Ampliações da 
B. C. Inserção de “Briófitas” no solo. D. Inclusão de “Pteridófitas”, “Briófitas” e do Homem como 
parte do ecossistema.  E. Caracterização da fase gametofítica e esporofítica das Briófitas.
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Figura 2. Desenho da Ilha do Combu/PA. A. Primeiro momento, sem abordagem do conteúdo da 
disciplina. B. Segundo momento, após conteúdo ministrado da disciplina. C-F. Ampliações da B. C.  
Presença de rochas com musgos (Fase gametofítica e esporofítica). D. Inserção de “Pteridófitas”. E. 
Acréscimo de mais rochas com musgos. F. Vaso com uma samambaia na janela de casa.
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Figura 3. Desenho da minha escola/PA. A. Primeiro momento, antes da abordagem do conteúdo da 
disciplina. B. Segundo momento, após conteúdo ministrado da disciplina. C-G. Ampliações da B. C. 
Presença de plantas epífitas no tronco da árvore. D. Salvinia sp. no rio (“Pteridófita”). E. Acréscimo 
de musgos nas rochas. F. “Briófitas” crescendo na parede da escola, devido a umidade.  G. Inserção 
de “Pteridófitas” na margem do rio e de “Briófitas” sobre rochas.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24583-botanica-publica


Capa         Editorial         Expediente         Submissão         Sumário         Edições anteriores

Botânica Pública, v. 1, 2020 19

A reação inicial da turma ao receber as ilustrações foi de espanto, segui-
da de entusiasmo. Os alunos se engajaram a comentar sobre a temática e foi 
perceptível que os próprios conseguiam relacionar o conteúdo estudado às 
ilustrações, inclusive ao identificar a ausência de representantes de “Briófi-
tas” e “Pteridófitas”. Após essa constatação, foi dada a oportunidade a cada 
um para complementar seu desenho com as interferências desejadas, uma 
reinterpretação a esses temas científicos (Figs. 1B, 2B, 3B).

Os pontos que mais chamaram atenção nas reinterpretações de toda a 
turma foi a forma como eles visualizaram os grupos abordados. Nas “Briófi-
tas”, eles adicionaram às ilustrações, as fases gametofíticas e esporofíticas. 
Em muitos desenhos, os alunos articularam o posicionamento dos represen-
tantes com fatores abióticos, como posição em relação ao sol, umidade e 
proximidade com a água. Já com relação aos representantes das “Pteridó-
fitas”, eles ressaltaram indivíduos terrestres, aquáticos (Salvinia sp.) e epi-
fíticos. Remeteram aos representantes que ocorrem na natureza e em suas 
casas, ao mostrar, com clareza, que presenciavam certos grupos no seu coti-
diano (Figs. 1C-E, 2C-F, 3C-G).

Todos ficaram muito sensibilizados com o (re)significado dos desenhos 
e o quanto a atividade foi importante para salientar os pontos trabalhados. 
A consequência da reavaliação dos desenhos foi uma conversa entre a tur-
ma, onde se observou, em suas falas, o domínio de conceitos morfológicos 
e ecológicos, o que indicou uma consolidação do aprendizado através da ati-
vidade. A discussão no segundo momento também permitiu o surgimento 
de novas dúvidas, possibilitando um aprofundamento da temática. O debate 

não precisa partir unicamente dos alunos, este pode ser fomentado pelo pró-
prio docente através de sugestões de situações-problemas e questionamentos 
a partir das ilustrações, tornando o aspecto lúdico um grande e importante 
aliado do processo de alfabetização científica.

É importante ressaltar o clima prazeroso e investigativo presente na sala 
de aula, onde os alunos não tinham medo de articular e se posicionar. A rele-
vância que o desenho trouxe para a disciplina é notória. O saber partia dele, 
logo o protagonismo e a autonomia, tão almejados pelos docentes, foram 
apenas uma consequência. Naquele momento, não existia Cegueira Botânica, 
existiam pessoas entusiasmadas pelos vegetais abordados e que partilhavam 
suas vivências enquanto aprendiam com os colegas. A aliança entre as diferen-
tes perspectivas dos alunos e dos saberes do próprio professor enriquece o 
aprendizado e valoriza a docência.

A técnica aqui apresentada teve como base a utilização prévia e posterior 
do desenho dos estudantes, o qual pode ser um grande aliado do professor ao 
abordar qualquer tipo de temática, pois é um recurso que não possui um custo 
dispendioso e que pode ser utilizado em diferentes ambientes. Ressalta-se a 
importância de estabelecer critérios na escolha dos tópicos a serem aborda-
dos, com o propósito de não dispersar o assunto principal no entusiasmo da 
turma. Para isso, o professor é peça fundamental na condução da dinâmica. É 
ele quem determina as margens para que a discussão corra de forma relevante 
ao tema, a fim de impactar positivamente a experiência dos alunos a respeito 
dos assuntos expostos. A atuação do professor equilibra os saberes experi-
mentais e saberes acadêmicos, apresentando a Botânica da sala de aula como 
aquela encontrada no cotidiano dos alunos.
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Recursos didáticos

Práticas em Sistemática Vegetal em tempos de pandemia: 
construindo um Herbal em casa

Lucas Cardoso Marinho, Mariana Guelero do Valle (UFMA/DEBIO)

Em decorrência da pandemia da COVID-19 (causada pelo SARS-CoV-2), 
muitas modificações ocorreram em diferentes setores da sociedade, inclu-
sive no educacional. Em relação às práticas pedagógicas, questões básicas 
de planejamento tais como: O quê? Quando? Para quem? De que maneira?  
adquiriram novos sentidos e perspectivas no contexto pandêmico (Borba et 
al., 2020). Diante desse cenário, professores não podem simplesmente dar 
um “Ctrl+C” no ensino presencial e um “Ctrl+V” para o ensino remoto. É fun-
damental que possam ser pensadas estratégias didáticas adequadas a esse 
novo contexto de ensino. Neste trabalho, apresentamos uma experiência de 
construção de um herbal em casa, como uma alternativa pedagógica para 
práticas de Sistemática Vegetal no contexto de distanciamento social. 

A proposição deste trabalho tem como base os herbários produzidos 
durante os séculos XVI e XVII, em especial o então chamado En Tibi herbário, 
um livro contendo aproximadamente 500 espécimes vegetais herborizados 
produzido no século XVI (imagens disponíveis em Stefanaki et al., 2018). Este 
herbário (ou herbal) encontrava-se fechado desde a sua produção, que data 

de 1542 a 1544, e foi aberto para identificação dos espécimes apenas no 
século XXI (Stefanaki et al., 2018). A data de produção do En Tibi é síncrona 
à Fase dos Herbalistas (1500 a 1580 d.C.), período histórico em que os Sis-
temas de Classificação das plantas tinham forte influência das propriedades 
medicinais e alimentícias, ou seja, as plantas eram classificadas de acordo à 
sua utilidade para os seres humanos. Este período também sofreu interven-
ção do surgimento da imprensa na Europa, quando muitos livros, chamados 
herbais, foram escritos e replicados com textos e ilustrações de plantas. Os 
herbais poderiam conter ilustrações, gravuras ou até mesmo plantas vivas, 
utilizando o próprio peso do livro para “herborizar” os espécimes. 

O objetivo desta prática foi simular o processo de fabricação de um her-
bal e, paralelamente, incluir elementos das práticas atuais de herborização 
e montagem de exsicatas, como a produção das etiquetas que acompanham 
os espécimes contendo todas as informações relevantes sobre sua morfolo-
gia e localização. Essa prática foi sugerida após as aulas sobre os sistemas de 
classificação, em que são trabalhados conteúdos sobre a Fase do Herbalistas, 
e métodos de coleta e coleções botânicas.

Orientações para preparo do material
Com o intuito de manter o distanciamento social, foi recomendada a 

coleta do material botânico em casa ou em ruas próximas à sua residência, 
evitando deslocamentos a longas distâncias e contato com outras pessoas.

Como ocorre com os espécimes que serão coletados para depósito em 
herbários, todos os materiais deveriam apresentar flor e/ou fruto. Para tan-
to, foi recomendado que fossem coletados frutos secos (não suculentos), 
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devido ao tempo de secagem. O mesmo foi sugerido para as partes vege-
tativas da planta. Nesse cenário, não foi possível exigir um número fixo de 
espécimes, sendo no mínimo três e no máximo dez por aluno.

Os espécimes deveriam ser acondicionados em livros grandes e pesados 
ou qualquer outra estrutura plana que pudesse atuar como uma prensa de 
campo. As plantas deveriam ficar dentro destas estruturas secando o tempo 
necessário para completa perda de água, sendo este tempo variável entre os 
espécimes. Alguns discentes adicionaram um peso sobre os livros ou placas 
de madeira. 

Após a secagem das plantas o herbal pôde então ser confeccionado em 
um caderno ou em uma pasta-catálogo. Os espécimes foram retirados dos 
livros e fixados diretamente no caderno ou em cartolinas, as quais foram in-
cluídas em pastas-catálogo. A fixação ficou a cargo dos materiais disponíveis: 
cola branca, fita adesiva ou linha de costura.

As etiquetas das exsicatas foram confeccionadas utilizando modelos dis-
ponibilizados durante a aula e deveriam ser similares às etiquetas encon-
tradas em herbários nacionais. Como mencionado na aula de materiais e 
métodos de coleta que as etiquetas deveriam conter informações relevantes 
para a posterior localização dos espécimes, dados que se perdem após a her-
borização e informações sobre as coletas (a saber: nome do coletor, número 
de coleta, data de coleta, entre outras).

Todo o processo de preparação do material foi ilustrado pelo professor 
em um vídeo, também caseiro, disponibilizado livremente no website YouTu-
be. O  vídeo  pode  ser acessado no Canal do YouTube da Botânica Pública a 
partir do link https://youtu.be/pyaXDgedmqQ e também na Figura 1.

Orientações para a apresentação
Uma vez que as disciplinas do Curso de Ciências Biológicas da Universi-

dade Federal do Maranhão, São Luís/MA,  estão ocorrendo em regime re-
moto no primeiro semestre letivo do ano de 2020, os materiais produzidos 
foram apresentados também de maneira remota. Para tanto, foi solicitada 
a produção de uma apresentação que trouxesse a experiência da produção, 
incluindo dificuldades e êxitos, além de todas as informações possíveis sobre 
o resultado final. Aqui esclarecemos que não seria necessário identificar os 
espécimes, uma vez que as aulas sobre os grupos taxonômicos ainda não 
haviam sido ministradas.

Figura 1. Vídeo produzido pelo professor Lucas Cardoso Marinho (UFMA) com as instruções 
para a produção do trabalho prático (Clique na imagem para assistir).
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Foi recomendado que as apresentações individuais fossem preparadas 
com no máximo cinco minutos, podendo ser slides ou vídeos. Na modalidade 
vídeo, não foi exigido que o discente aparecesse, mas a narração deveria ser 
feita pelo mesmo. Todas as apresentações foram previamente enviadas para 
o professor com a intenção de minimizar os problemas causados pelo acesso 
à internet, energia elétrica, entre outros. Cabe esclarecer que os alunos da 
disciplina autorizaram a divulgação de suas produções bem como de suas 
identidades neste trabalho.

Apresentação dos vídeos
A prática foi aplicada em duas turmas da disciplina Sistemática de Faneró-

gamas, totalizando 41 trabalhos apresentados. Destes, 21 foram apresenta-
dos na forma de vídeos, onde apenas um deles foi hospedado no YouTube e 
os demais foram enviados via E-mail. Dentre os discentes que enviaram os 
seus trabalhos, apenas um não compareceu no dia das apresentações devi-
do à ausência de conexão. Problema este minimizado pelo envio do vídeo 
anteriormente.

Como esperado, foram apresentadas pelos alunos muitas espécies cul-
tivadas, oriundas dos jardins próximos às casas ou dos quintais. Dentre elas, 
as mais comuns foram o alfinete (Ixora spp., Rubiaceae), o hibiscus (Hibiscus 
spp., Malvaceae) e a vinca (Catharanthus roseus L., Apocynaceae) (e.g. o  ví-
deo  pode  ser acessado a partir do link https://youtu.be/WPmfIfN6FVk e 
também na Figura 2). Ainda, alguns discentes apresentaram espécies nativas 
que possuem uso comercial como o murici (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth, 

Malpighiaceae) e a erva-cidreira (Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. 
Wilson, Verbenaceae). Isso demonstra que, embora a diversidade não tenha 
sido grande, os alunos respeitaram as normas de segurança e as indicações 
do professor, coletando espécimes em suas próprias casas ou nas redonde-
zas. Para Franco e Ursi (2014), relacionar o ensino de Botânica com vivência 
do aluno em seu ambiente natural próximo contribui para a construção de 
conhecimento de forma mais contextualizada e motivadora.

Figura 2. Vídeo produzido pela discente Jonaina Ferreira Lima (turma 2), do curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, como parte do trabalho prático da disciplina 
Sistemática de Fanerógamas (Clique na imagem para assistir).
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dos, a exemplo da Ixora spp., mas causaram alguns equívocos, especialmente 
em plantas que possuem a mesma coloração, a exemplo da Tecoma stans (L.) 
Juss. ex Kunth (Bignoniaceae) e de espécies de Senna sp. (Fabaceae).

A maioria das apresentações trouxe as dificuldades encontradas durante o 
desenvolvimento do trabalho e, ao mesmo tempo, demonstrou a capacidade 
dos alunos de driblar essas barreiras com soluções inteligentes e inovadoras. 
Por exemplo, alguns discentes não possuíam livros pesados que pudessem 
usar como prensa, então utilizaram como peso placas de madeira e tijolos 
provenientes de obras em suas casas. Outros colocaram a “prensa” sobre os 
carros em pleno sol, aproveitando as altas temperaturas de São Luís/MA. 

Atividades práticas com materiais alternativos e de baixo custo podem 
proporcionar o desenvolvimento de destrezas manipulativas gerais aos alunos 
(White, 1996), o que promove o aprendizado de conteúdos procedimentais 
e também estimula a criatividade ao terem que buscar formas de superar as 
limitações dos próprios materiais e do contexto. Ainda, de acordo com Ma-
chado (2019), o uso de materiais de baixo custo no ensino pode garantir a pos-
sibilidade de concretização de atividades práticas, dispensando a utilização de 
equipamentos e materiais específicos. Destacamos que tais fatores se tornam 
ainda mais determinantes quando se trata do contexto do ensino remoto, em 
que as instalações físicas das instituições de ensino não estão disponíveis.

O que a experiência proporcionou
Ao final das apresentações os alunos de ambas as turmas reportaram a 

satisfação em realizar o trabalho. O principal ponto discutido foi a necessida-
de de ter contato com as plantas. O uso de material biológico vegetal pode 
contribuir para a compreensão dos procedimentos da classificação biológica, 

Outro resultado relevante foi a disposição dos discentes em identificar 
os espécimes. Embora a identificação não fizesse parte da atividade, a maio-
ria dos alunos tentou identificar as espécies, muitos com sucesso (e.g. o  ví-
deo  pode  ser acessado a partir do link https://youtu.be/hMwACBGwmIk e 
também na Figura 3). Foi relatado que foram utilizados aplicativos como o 
Google Lens (ver https://lens.google.com/) que, a partir de uma fotografia, 
reconhece as formas dos objetos e mostra outras imagens similares. Este 
tipo de aplicativo foi muito útil para os espécimes cultivados mais conheci-

Figura 3. Vídeo produzido pela discente Raquel Nascimento Ferreira (turma 1), do curso de Ci-
ências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, como parte do trabalho prático da dis-
ciplina Sistemática de Fanerógamas (Clique na imagem para assistir).
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em que não devem ser incentivadas atividades de memorização de critérios 
ou características de grupos vegetais, mas sim práticas com o foco em enten-
der os procedimentos gerais utilizados na organização da diversidade vegetal 
(Ursi et al., 2018).

 Para eles, a prática minimizou os impactos causados pela ausência das 
aulas práticas e, de certo modo, os treinou para atividades de coleta e pro-
cessamento dos materiais. Obviamente, as aulas práticas são indispensá-
veis, uma vez que cobrem muito mais famílias botânicas e o contato com 
os equipamentos (a saber: lupas, prensas, lupas de bolso, tesouras de poda) 
é essencial, mas em vistas do momento vivido, a prática de montagem dos 
herbais é uma alternativa viável para diminuir os impactos causados pela 
ausência das aulas presenciais.
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Recursos didáticos

‘Cordelivro’ versado, rimado e ilustrado para instigar o Ensino 
de Botânica

Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira, Willian Alves Cavalcante  (UERR)

O “cordelivro” foi produzido com o objetivo de ser uma ferramenta pe-

dagógica para enriquecer a aprendizagem e atrair os estudantes para a Botâ-

nica, pensando inicialmente para ser utilizado nas disciplinas de Biologia no 

Ensino Médio e de Anatomia/Morfologia Vegetal no Ensino Superior. Nesta 

nova edição, buscamos enriquecer os versos rimados da Literatura de Cordel 

com ilustrações botânicas, que também dão à obra a qualidade de instigar 

crianças a conhecer estruturas e órgãos vegetais, simplesmente por colori-

-las. E o texto traz nomes populares e termos técnicos sobre as plantas, o 

que facilita, em nossa visão, sua utilização para todas as idades (Figura 1).

Desta forma, nós como membros dos cursos de Ciências Biológicas e dos 

cursos de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Agroecologia da Univer-

sidade Estadual de Roraima (UERR) esperamos que o ‘cordelivro’ possa ser 

utilizado desde as séries iniciais até como um tradicional livro de cabeceira.

Figura 1. Capa do 
livro Cordel para o 

Ensino de Botânica: 
morfologia. 

(Clique na imagem 
para acessar o PDF).
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O Cordel

A composição do livro Cordel para o Ensino de Botânica: morfologia 

traz o conteúdo da morfologia interna (anatomia) e externa (organografia) 

das plantas em versos da literatura de Cordel, as setilhas (seis versos) e se-

tilhas (sete versos) acompanhados de desenhos inspirados em xilogravura, 

com o intuito de aproximar as pessoas da ciência das plantas desde a infân-

cia. Tudo isto, tendo como foco lutar contra a “cegueira botânica”.

O termo “cegueira botânica” foi criado por Wandersee e Schussler 

(2001) e conceitua-se como a inabilidade das pessoas em perceber as plan-

tas ao seu redor. Assim, o livro tenta aproximar as pessoas por meio das 

rimas e desenhos a atenção para termos técnicos e conhecimentos básicos 

de células, tecidos e órgãos vegetais.

As ilustrações

Para expressar todo o sentimento e admiração pelo mundo vegetal, cada 

arte de capa para os capítulos trouxe elementos que remetem uma história 

festiva e musical de tudo que o livro aborda. E para contar essa história os 

elementos festivos, dançantes e musicais da cultura nordestina brasileira fo-

ram espalhados nas ilustrações. Desta forma, podemos ver a capa do capítu-

lo intitulado A Raiz, o caule e a folha (Figura 2).
Figura 2. Capa do 

capítulo sobre raiz, 
caule e folha.
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O livro traz mais de 90 ilustrações botânicas ao longo dos capítulos as 
quais apresentam estruturas e órgãos vegetais (Figuras 3 e 4).

O livro Cordel para o Ensino de Botânica: morfologia está licenciado 
com uma Licença Creative Commons CC BY - Atribuição 4.0 Internacional. E 
pode ser baixado gratuitamente.

Figura 3. Página com ilus-
trações do capítulo intitula-

do Os tecidos vegetais.

Figura 4. Página com ilus-
trações do capítulo intitula-

do O fruto e a semente.
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