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Olá, leitores e leitoras!
 

Este é um material desenvolvido por discentes da
Universidade Federal de Juiz de Fora, que no 1º semestre
de 2022, realizaram a  disciplina "Estágio Supervisionado
em Ensino de Biologia II",  no Jardim Botânico.

Nesse contexto, nós, as autoras e futuras professoras de
Ciências e Biologia, fomos desafiadas a produzir um
recurso pedagógico dedicado à divulgação científica.
Escolhemos utilizar o gênero texto literário para contar um
pouco sobre a história de ocupação da região onde hoje
se localiza o Jardim Botânico da UFJF. Entendemos que, ao
conhecer melhor essa história, as crianças poderão, de
forma lúdica e ilustrada, ampliar suas percepções
particulares acerca de nosso Jardim, de forma a
compreender melhor sua importância social, histórica e
ambiental.

 

Boa leitura e viva o Jardim Botânico!

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
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AutorasAutoras

Somos Bruna, Gabriella e Lara, estudantes de licenciatura em
Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Escrever e trabalhar na produção desta obra foi de grande
satisfação para nós. Pudemos vivenciar ainda mais o local e
compreender os processos educacionais que acontecem por

ali. Foi enriquecedor e, ao mesmo tempo, prazeroso poder
contribuir com um material literário para o acervo pedagógico

do Jardim Botânico. 
Esperamos que gostem!

Bruna Leal Gabriella Ferraz Lara Ferreira

QUEM SOMOS NÓSQUEM SOMOS NÓS
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IlustradoraIlustradora

E eu sou Maria Elizabeth, formada em Bacharelado
Interdisciplinar em Artes e Design, também pela

Universidade Federal de Juiz de Fora. Ser a ilustradora
deste livro me deixou ainda mais apegada ao lugar e a
sua história, além de me conectar ainda mais com meu

eu artista. É bonito retratar o belo. 

QUEM SOMOS NÓSQUEM SOMOS NÓS
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Mariana CassabMariana Cassab

Sou professora da Faculdade de
Educação da UFJF e apaixonada
pelo trabalho que desenvolvo na
formação de professores. Fiz
Biologia, mas minha área de
atuação profissional é no campo
educacional, na interface entre
Educação em Ciências, Currículo
e EJA.

Acredito que é nosso dever democratizar às ciências. Sou mãe
da Irene e do Antônio. Quase toda noite leio para eles e é uma
grande aventura. 
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Breno Moreira MottaBreno Moreira Motta

Sou graduado em Ciências
Biológicas pela Universidade
Federal de Juiz de Fora - MG.
Mestre e Doutor em Ecologia
Aplicada à Conservação e Manejo
de Recursos Naturais. 

Trabalhei como professor efetivo da rede estadual de ensino de
Minas Gerais. Sou vice-diretor do Jardim Botânico da
Universidade Federal de Juiz de Fora e atuo em projetos de
docência, educação ambiental e educação a distância.
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Este material encontra-se disponível em formato digital e gratuito,
sendo expressamente proibida a sua venda e comercialização.



Em um belo dia, Maria JacuEm um belo dia, Maria Jacu
resolveu levar seu filhote,resolveu levar seu filhote,

Chico Jacu, para conhecer oChico Jacu, para conhecer o
Jardim Botânico da UFJF...Jardim Botânico da UFJF...
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Ana Bromélia: E aí pessoal! Vem chegando, vem chegando, que
hoje vamos saber um pouco mais sobre a história desse lugar

lindo que é o Jardim Botânico da UFJF. Vocês sabiam que, muitos
e muitos anos atrás, os primeiros moradores dessa região foram

os indígenas dos povos Puris e Coroados?

Ana Bromélia: Senhora Maria
Jacu, estou vendo que hoje

você trouxe seu filhotinho pra
conhecer este lugar! Como é
o nome desse menino bonito?
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Maria Jacu: Se me permite, senhorita Ana
Bromélia, enquanto os homens ricos e
brancos se empenham em destruir as
florestas, hoje temos algumas áreas

preservadas de Mata Atlântica por causa
dos cuidados que esses indígenas tiveram

com a mata que aqui existia, certo?



Chico Jacu: Eu sou o Chico Jacu,
tia Ana Bromélia! 
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Ana Bromélia: Que nome bonito, Chico Jacu! 
E você sabe que sua mamãe está certa? Os

indígenas Puris e Coroados viviam nessa mata e
mantinham uma relação de muito respeito. Só que

não foram só eles que viveram por aqui! Muita
gente passou por essas terras e é isso que vamos

descobrir juntos! 
Mas agora eu vou deixar vocês com a Maria Jacu,

que sabe muito desse lugar. Vou ficar aqui tomando
um pouquinho de sol.
Bom passeio, pessoal!
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Maria Jacu: Então, os Puris e
Coroados viviam felizes nessa

região até a chegada dos invasores
portugueses, que os expulsaram de

suas terras. 

Chico Jacu: Mas mamãe, por
que eles expulsaram os 

Puris e os Coroados?

Maria Jacu: Você lembra que a tia
Ana Bromélia disse que os

indígenas tinham muito respeito
pela mata? Os portugueses não

tiveram. Nem pela mata, nem pelas
pessoas que aqui já viviam. Eles

arrancaram as árvores e mataram
a maior parte desses povos. No

lugar da floresta, plantaram muito
café com a exploração de pessoas

sequestradas da África. É uma
parte triste e importante da nossa
história, que precisa ser contada e

lembrada. 



Maria Jacu: José Café! Quanto tempo! Tem
algumas frutinhas de café para meu

menino? Você sabe que adoramos, nhac!

José Café: Com certeza, Maria Jacu.
Fica à vontade! Hoje elas estão bem

docinhas.

Chico Jacu: Como pode,
mamãe, o café de beber ser

tão amargo e a fruta tão
docinha?

José Café: Eles sempre
ficam confusos! Hahaha
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José Café: Ei, Chico. Eu sou uma prova viva de
muito desmatamento que aconteceu por aqui!

Depois de muitos anos da invasão, aconteceu na
região o Ciclo do Café e, por muito tempo, a

maioria das plantas que aqui existia, era só da
minha espécie.
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Chico Jacu: Mamãe, mas se só
tinha café, como que tem isso
tudo de planta aqui agora? Maria Jacu: Calma, querido! Você

já está se adiantando na história!
Está vendo aquela casa ali?

Chico Jacu: Sim! Era
de quem?

Maria Jacu: Era de um senhor que se
chamava Detlef Krambeck e sua família!

Chico Jacu: Que
nome difícil.

Maria Jacu: É porque ele não era
daqui. Ele veio da Alemanha. Na
verdade, foi Pedro Krambeck, um

de seus filhos, que construiu
aquela casa, que hoje chamamos
de Casa Sede do Jardim Botânico.

Lupita Ráfia: Oi,
gente, e ele me
trouxe também!

Maria Jacu: Eu ia chegar
agora aí, dona Lupita Ráfia!
Esse é meu menino, Chico

Jacu.
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Lupita Ráfia: Muito prazer,
Chico Jacu. Você sabia que eu
não sou brasileira de verdade,

igual você e sua mamãe? Chico Jacu: É por isso que seu
nome é diferente também?
Você veio da Alemanha?

Lupita Ráfia: Não, não! Eu vim da África, de Madagáscar! O
senhor Pedro Krambeck era muito rico e começou a fazer aqui,
na sua propriedade, o que hoje chamamos de paisagismo! Para

isso, ele trouxe várias plantas diferentes. Aqui tem plantas de
cada um dos continentes do planeta, sabia?

Chico Jacu: Nossa, ele trouxe tudo isso?

Lupita Ráfia: Sim! E ainda construiu
aquele lago bonito, ali na frente!

Chico Jacu: Mamãe, eu quero ir lá!

Maria Jacu: Vamos lá, meu filho, só não
podemos entrar, viu! Dá tchau e
agradece à dona Lupita Ráfia.

Chico Jacu: Tchau, tia Lupita Ráfia,
obrigado por me contar um pouco

da sua história!
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Juçara Palmeira: 
Olha o juçaí!

Juçaí, olha ele aí!

Juçara Palmeira: 
Olá, menino curioso!

Eu sou Juçara Palmeira, 
Palmeira Juçara. 

Por acaso, você já provou aquela frutinha,
que vende em muitas sorveterias,

o famoso açaí?

Chico Jacu: Juçaí? O que é isso?

Chico Jacu: Sim!

Juçara Palmeira: 
Pois bem, menino curioso, 

curioso menino. 
Eu tenho aqui um juçaí 

que é um outro tipo de açaí!
É também saboroso.

De cor bonita e bem gostoso.

Chico Jacu: É bom mesmo?

Maria Jacu: Ah, olha ela aí! Mais uma
palmeira, como a dona Lupita, mas dessa

vez, nossa amiga Juçara é brasileira.
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Chico Jacu: Espero te ver muito por aqui ainda,
tia... Juçara Palmeira… Palmeira Juçara.

Juçara Palmeira: Eu também, Chico Jacu.

Chico Jacu: Como você sabe o meu nome?

Juçara Palmeira: 
Menino curioso… 
Curioso menino… 

Vá ver o lago com os seus amigos.

Juçara Palmeira: Muito bom. 
Pena que derrubaram muitos dos meus parentes, 

menino curioso, curioso menino, 
porque dentro de mim eu guardo um tipo de palmito, 

que os humanos adoram comer, de todo jeito, até frito. 
Agora, eu sou tão rara por aí…

Mas aqui no Jardim Botânico, eu fico protegida. 
E, por isso, um dia você e todos os outros animais daqui 

vão poder experimentar o meu delicioso juçaí.
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Chico Jacu: Mamãe, olhe o lago ali! É maior do que eu pensei.

Maria Jacu: Sim, meu menino, e é fundo também.
Ah… tem alguém se refrescando. É Capi

Capivara, veja só!

Capi Capivara: Oh, olá! Estou aproveitando o dia
ensolarado para tomar um banho, admirando

esse lugar lindo. Vocês sabiam que, pouco tempo
atrás, havia pessoas interessadas somente em

dinheiro, que queriam derrubar a maior parte da
mata e transformar tudo isso em prédios?

Chico Jacu: Mas e todo mundo que mora aqui?
Senhor José Café, tia Ana Bromélia, dona

Lupita Ráfia e tia Palmeira Juçara, o que eles
iriam fazer?
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Maria Jacu: O destino seria triste, meu filho. Todos nós
perderíamos a nossa casa na Mata do Krambeck, como

aconteceu com grande parte de nossos amigos que viviam
aqui no passado. Ao invés de toda essa beleza cheia de vida e
diversidade, o que reinaria seria o cinza do concreto. Nada de
bicho, nada de planta e nem desse ar geladinho tão gostoso,

que se sente quando se passeia por aqui.  

Capi Capivara: Mas graças a alguns grupos que não queriam que
isso acontecesse, como a Universidade Federal de Juiz de Fora,

estamos aqui hoje! Eles lutaram com todas as forças para preservar
a mata e salvar toda essa vida que encontramos no Jardim.

Maria Jacu: Até hoje conseguimos ver, espalhadas pelo
Jardim, as marcações de onde seriam essas construções.
Estão aqui para nos lembrar da importância de sempre

cuidarmos de lugares como esse.

Chico Jacu: Uau, estou muito feliz que deu tudo certo!
Ainda bem que nada foi destruído. Vamos, mamãe?
Temos muitas coisas para ver ainda! Até mais, Capi
Capivara, obrigado por me contar essa história tão

importante.

Capi Capivara: Aproveitem a visita! 
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Maria Jacu: Você está gostando do passeio, meu filho?

Chico Jacu: Muito, mamãe! Aqui tem várias árvores
bonitas, né? Eu gostei muito daquela vermelhinha.

Maria Jacu: Ora, aquela ali você já ouviu falar. É o
Pau-Brasil, árvore nativa da Mata Atlântica.

Chico Jacu: O que é nativa?

Ybirá Pau-brasil: Interrompendo vocês, porque ouvi que falaram
de mim… Eu sou Ybirá Pau-brasil, e ser uma árvore nativa

significa que ninguém me trouxe de outro lugar, eu sempre nasci
e cresci aqui nessa região. 
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Chico Jacu: Então, você não veio da
Alemanha e nem de Madagáscar, né?

Ybirá Pau-brasil: Não! Eu sou do Brasil, com muito orgulho. Inclusive,
todos que passam por aqui, gostam de me admirar, porque o nome

do nosso país é uma homenagem ao meu nome. Sabia?

Chico Jacu: Caramba, isso é muito legal, tio
Ybirá Pau-brasil!



19

Maria Jacu: E graças a abertura do
Jardim Botânico, todos podemos

conhecer essa árvore de pertinho! Olha
como têm vários paus-brasil adultos e

jovens por aqui. E você sabia, meu filho,
que a Universidade Federal de Juiz de
Fora tem um papel muito importante

nessa história?

Ybirá Pau-brasil: Sim, Maria Jacu!
Foi a UFJF que comprou esse

espaço para que aquelas pessoas
interesseiras, que Capi Capivara
te contou, não pudessem mais

tentar construir prédios por aqui.

Chico Jacu: O pessoal dessa tal
UFJF é gente boa!

Ybirá Pau-brasil: Assim que eles
compraram esse lugar, começaram 
 a reformar aquela casa bonita que
sua mamãe te mostrou. Hoje ela é

chamada de Casa Sede.
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Maria Jacu: E também construíram um Centro de Pesquisa, um
Laboratório Casa Sustentável, um Centro de Educação Ambiental e a
administração, onde ficam as pessoas que cuidam do nosso Jardim.

Chico Jacu: Eles devem ter tido
muito trabalho, né, mamãe?

Maria Jacu: Com certeza, mas valeu o
esforço, você não concorda?

Chico Jacu: Claro que sim! Agora
vamos, mamãe. A tia Ana Bromélia me
disse que podem ter algumas onças

pardas aqui na mata e que pode ter a
marca de uma delas em uma árvore.

Eu quero muito ver! Adorei te
conhecer, tio Ybirá Pau-brasil!
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Chico Jacu: Mamãe, eu estou gostando
muito daqui, é muito bonito. Mas a mata

não está muito fechada aqui, não?

Maria Jacu: Não, meu filho. A suposta marca da onça fica
um pouquinho mais a frente, mas já estamos pertinho!

Chico Jacu: Mamãe, acho que estou vendo
alguma coisa se mexer bem devagar naquela

árvore ali. Será que é a onça?

Nina Preguiça: Onça? Qual delas?

Maria Jacu: Fica tranquilo, meu filho. É a Nina Preguiça
subindo na Embaúba. Ela adora essa árvore.



Nina Preguiça: Eu adoro mesmo. Que
bom que tem muitas aqui pelo Jardim.

Chico Jacu: Oi, tia Nina Preguiça.
Desculpe, uma coisa ficou na

minha cabeça. Tem mais de uma
onça aqui nessa floresta?

Nina Preguiça: Olá, menino Jacu. Uai, então
você não ficou sabendo que em 2019

apareceu o senhor Juiz Onça Pintada? Ele
não deixou rastro quando passou por aqui.

Só na nossa memória. Foi uma grande
surpresa receber sua visita.
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Chico Jacu: Ele não é daqui, então?

Nina Preguiça: Não, não... Ah, o senhor onça pintada… tão
belo e tão ameaçado. Eu sinto saudades, mas ele

precisava ir para outra mata. Nosso Jardim é muito
pequeno perto do que ele precisa para sobreviver.
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Chico Jacu: Uau, que maneiro! Ainda
bem que ajudaram ele!

Nina Preguiça: Pois é, menino
Jacu. Ainda bem mesmo! Agora
olhe um pouco mais a frente. Ali
tem uma marca que dizem que
foi feita por uma onça parda,

mas não sabemos se é verdade.

Chico Jacu: Caraca, que legal, tia Nina
Preguiça. Se for ela mesmo, parecia

que estava muito brava!

Nina Preguiça: Ele estava procurando sua
nova casa e, se não fosse o Jardim Botânico e
os cientistas que vieram ajudá-lo, talvez não

teria encontrado um bom lar.



Nina Preguiça: Na verdade, ela só
estaria subindo na árvore, é um

comportamento comum.

Chico Jacu: É mesmo, tia Nina
Preguiça? Não sabia que onças

subiam em árvores.

Nina Preguiça: Elas sobem quando se
sentem ameaçadas, menino Jacu. 

Agora... sem querer ser rude... mas preciso ir.
Tenho uma longa subida pela minha querida

Embaúba. Por que você e sua mamãe não
fazem um lanche nas jabuticabeiras? Ouvi
dizer que elas estão cheias de frutinhas.

Chico Jacu: Humm eu adoro
jabuticabas! Vamos, mamãe?
Obrigado, tia Nina Preguiça!
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Chico Jacu: Nossa, como está
fresquinho aqui! E olha, mamãe,

quanta jabuticaba!

Maria Jacu: Sim, meu menino! Vamos pousar
aqui nesses troncos e pegar umas para comer.

Chico Jacu: Vamos!

Maria Jacu: Você reparou que esse clima fresquinho daqui, na
verdade está no Jardim todo?

Chico Jacu: Olha, é verdade, mamãe. Só naquela
parte do lago que é mais quente.



26

Maria Jacu: Muito bem, querido! Nas áreas de pouca árvore,  o clima
fica bem mais quente. E, quando estamos em um lugar de muitas

árvores, fica mais fresco. Isso nos diz muito sobre a importância da
conservação das florestas. Além disso, você acha que iriam ter tantos

animais se não tivesse essa mata?

Chico Jacu: A onça pintada também não teria aparecido!

Maria Jacu: Exatamente. A conservação das florestas é
fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos, assim
temos um ar fresco e bastante água, inclusive para os humanos.
Nem todos se importam em preservar a natureza. Por isso, cada

vez mais, precisamos de pessoas que defendam muito esses
espaços como o Jardim Botânico. Agora me passa umas

jabuticabas aí, você está comendo tudo sem mim!

Chico Jacu: Obrigado pelo
passeio, mamãe! Eu

adorei e quero voltar aqui
muitas vezes! Viva o

Jardim Botânico!



Os personagens da nossa história:Os personagens da nossa história:

Chico e Maria Jacu: os Jacus (ou Jacuguaçu) são aves de
médio porte muito comuns na América Central e do Sul. 

Ana Bromélia: planta símbolo do Jardim Botânico da UFJF, seu
nome científico é:

José Café: é um arbusto cujas sementes preparam o famoso
café. Tem grande importância comercial e histórica.

Lupita Ráfia: uma palmeira africana (planta exótica) que
possui uma das maiores folhas que existem!

Juçara Palmeira: ou palmeira-juçara, é nativa da Mata
Atlântica e está ameaçada de extinção.

Capi Capivara: é um mamífero herbívoro e também o maior
roedor do mundo!

Ybirá Pau-Brasil: árvore típica da Mata Atlântica, foi muito
explorada no período colonial. Do tronco era extraído um
corante avermelhado e hoje sua madeira é utilizada na
produção de arcos de violinos.

Nina Preguiça: mamífero conhecido por seus movimentos
lentos, possuem longas garras e passam praticamente o
tempo todo em árvores.
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Portea petropolitana.



Página 16: piquete

Página 7: Casa de Educação Ambiental
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Página 12: Casa Sede e árvore Liquidambar

Locais e outros seres do Jardim:Locais e outros seres do Jardim:
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Foto: site do JB-UFJF

Foto: arquivo pessoal

Foto: site do JB-UFJF

Foto: arquivo pessoal



Locais e outros seres do Jardim:Locais e outros seres do Jardim:

29

Página 19: Laboratório Casa Sustentável (LCS)

Página 19: Administração

Página 19: Centro de Pesquisa
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Locais e outros seres do Jardim:Locais e outros seres do Jardim:
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Páginas 21, 22 e 23: Embaúba

Página 24: Marca da pata da Onça Parda

Páginas 25 e 26: Alameda das Jabuticabeiras
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