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Apresentação
 

Olá, querida leitora e querido leitor,
 

Antes de iniciar a leitura do nosso livro, gostaríamos de nos
apresentar e o propósito dessa obra. Em breve seremos
professoras e professor de Ciências e Biologia. E ser professor
exige muito estudo e dedicação. Esse livro é resultado do
trabalho desenvolvido no contexto de nossa formação na
licenciatura em Ciências Biológicas. Ele nasce graças ao
trabalho de parceria desenvolvido entre a Faculdade de
Educação e o Jardim Botânico, bem como de nosso interesse
em contar, a partir de uma perspectiva decolonial, a história
da região onde hoje se localiza o nosso Jardim. Você sabe o
que é a perspectiva decolonial? Uma perspectiva em que o
narrador não é mais o homem branco, que colonizou o Brasil,
e que produziu uma versão destorcida da nossa história.
Queremos contar essa história a partir de uma leitura étnico-
racial, que denuncia o crime que foi a escravização dos povos
negros e indígenas e anuncia o quanto suas culturas
contribuíram, e ainda contribuem, para a construção do
nosso país. Adotamos o gênero texto literário para alcançar e
encantar o leitor infanto Juvenil com essa história, que
também aborda a importância da conservação de
remanescentes de Mata Atlântica, como é o Jardim Botânico.

 Desejamos uma leitura prazerosa e educativa para você. 
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é sua signatária. Assim, entendo que cabe a todos
e todas emprenhar-se na luta antirracista  e
contar histórias afrocentradas é um importante
caminho.
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Olá! Meu nome é Ca, Ca
de Café!

 apenas os meus amigos
me chamam assim. mas,

Como agora vou te
contar a minha história,
já te considero minha

amiga e meu amigo. 
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Hoje, Eu moro no
Jardim Botânico da

UFJF.
mas, para eu estar
aqui, muita coisa já

aconteceu...
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Para começar a te
contar minha história,

vamos começar
fazendo uma viagem

no tempo até o
continente africano.

Exatamente até o ano
de 573, ou seja, muito,
muito tempo atrás, 

 
é nesse ano que os

cientistas encontraram
os primeiros registros 
 sobre pessoas bebendo

café... 
 

hummm.. 3



Isso aconteceu na
região onde fica a

etiópia.
um pastor de

cabras descobriu
que meus frutos

eram comestíveis. 
 
 

Ele notou que as
cabras que comiam

esses frutos
ganhavam muita

energia! 

 Foi assim que
meus frutos
começaram a
ser usados

para fazer o
café. 

 
"Trem bão", não

é mesmo?!
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Mas c
omo sua

fa
míli

a veio

parar a
qui n

o

Brasil, 
ca?

Então,

acomodem-se

que lá vem

mais história.
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Agora vamos sair da
etiópia e seguir viagem até

o ano de 1727. 
Foi por essa época que A
minha família foi trazida

por portugueses
colonizadores a essa

terra, que hoje
chamamos de brasil. 

Foi uma viagem longa, mas
adoramos nossa nova

casa. 

Já estamos aqui

faz tempo, não é?
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bem, É preciso dizer que nem tudo
nessa história é bonito de contar.

pelo contrário.
 

Nessa época Os portugueses
colonizadores arrancaram as

Árvores das matas, inclusive as que
ficavam antigamente aqui no Jardim

botânico, Snif...  

7

em seu lugar
plantaram muitos e
muitos pés de café,

graças ao trabalho
duro realizado por

pessoas
escravizadas

trazidas, contra a
sua vontade, de
toda a África.



é preciso lembrar que A
cultura tão rica e bonita

dessas pessoas contribuiu para
o desenvolvimento de técnicas
que, até hoje, são usadas para

cultivar os pés de café.  na
verdade, sem toda essa

cultura, não haveria o brasil
como o conhecemos hoje!
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ah, gosto que me enrosco de
contar histórias, hahaha... 
 essas que conto, ouvi da
vovó e da mamãe e elas

ouviram das vovós e mamãe
delas. Aprendi algumas
histórias com cientistas

também. 

você lembra que eu disse
que os portugueses

chegaram ao brasil? na
verdade eles invadiram, pois

por aqui já viviam muitos
povos indígenas. 

Nessa época quem morava
Nessa região do Jardim

botânico eram os povos
indígenas Coroados e Puris. 

você lembra que eu disse que os
portugueses chegaram ao

brasil? 
na verdade, eles invadiram, pois
por aqui já viviam muitos povos

indígenas. 
Nessa época, quem morava

Nessa região do Jardim botânico
eram os povos indígenas

Coroados e Puris. 
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MAs os brancos colonizadores, não
respeitaram esses povos. Pelo contrário,
dividiram suas terras e doaram pedaços

para pessoas ricas.  
 

uma dessas terras, por exemplo, era a
região onde ficava a Fazenda da Tapera, 

Bem aqui, no lugar que hoje está
localizado o nosso o Jardim Botânico. 

 
a mata foi destruída e substituída por

muitas plantações de café. Foi assim que
minha família veio parar por aqui. 

 

você deve está se perguntando
O que aconteceu com os 

coroados e Puris.  
a verdade é que a maioria foi
morta. Os brancos também
tentaram escravizá-los. 

Os que sobreviveram foram
expulsos de suas terras. 
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Ei, Vamos agora, em nossa
viagem, avançar no tempo...

Muitos anos depois, um alemão,
chamado Detlef Krambeck,
comprou uma parte dessas

terras. 
É O sobrenome da família do

Detlef, QUE nomeia a nossa tão
importante mata do krambeck!

olá! nós somos os
primeiros Krambeck
que passaram poraqui!
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quando Detlef Krambeck morreu, seus filhos
continuaram a cuidar do sítio.

 

 em 1924, os Irmãos Krambeck compraram
outro pedaço de terra - o Sítio do Retiro

Velho, 
já não havia mais plantações de café por
essa região.  eles produziam couro. Por

isso, resolveram cultivar as acácias negras. 

Oi, Ca! eu sou a acácia
negra. nessa época uma
substância retirada da

minha casca era utilizada 
 para curtir o couro!

calma, vou explicar! Era
utilizada Para deixá-lo

mais resistente.

13
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deixa, agora, eu contar para você sobre uma outra pessoa muito importante, o Pedro krambeck,  filho do  detlef.

14



pg

ele foi muito amigo da
natureza, 

 
Pedro e sua famíliacultivaram muitas espécies deplantas que moravam aqui,mas que tinham sido cortadasquando a fazenda produzia

café.
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Nossa, minha família ficou tão feliz em poder
dividir essa terra com novos amigos como O
JATOBÁ, O abacateiro, O PAU FEERO, A CANELA

AMARELA, O jequitibá VERMELHO, O PAU JACARÉ E
O MULUNGU, a sapucaia.

COM A MATA CRESCENDO NOVAMENTE, OS AMIGOS
ANIMAIS também COMEÇARAM A VOLTAR. vIERAM

Os jacus, as preguiças, e as capivaras.
EITA, ALEGRIA!

sem CONTAR QUE DEIXAMOS DE SENTIR AQUELE
CALORÃO. com A MATA ALTA, ATÉ O AR FICOU MAIS

FRESQUINHO.
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Aliás, você sabe de onde vem a água que
os moradores de juiz de fora bebem?

ela vem da represa doutor João
PeNIdo.

Imagina O por que estou contando isso
a você? 

 
quando a área da represa foi inundada,
os animais que ali viviam foram buscar
abrigo na região da fazenda do Pedro,
onde estavam crescendo felizes muitas

espécies de plantas.
 

Demais, não é mesmo?!
 Veja como é importante conservar a

natureza.
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Bem, aconteceu que um homem,
chamado José soares de Azevedo,
comprou um sitio muito perto da

região que Pedro estava
reflorestando: o sítio malícia. José

queria construir várias casas!
 

Pedro não deixou. Ele comprou o sitio
de José e ajudou mais uma vez a

conservar a natureza nessa região
que conhecemos como a mata do

krambeck. 
 

Ufa!! eu e meus amigos respiramos
aliviados. 
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Mas o nosso sossego não durou. em 2003, uns 
homens ricos e poderosos queriam construir 

um condomínio de luxo na área do sítio malícia. Já, viu, não ia sobrar nem um pedacinho de 
verde, nem bicho, nem ar fresquinho. toda essa 
beleza, que tanto nos alegra, ia desaparecer totalmente.  contudo a floresta tem muitos amigos. Muitos 

grupos começaram a se organizar para evitar 
essa tragédia, inclusive a universidade federal de juiz de fora.
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depois de muita luta e negociações,
em 2010, a UFJF comprou a região

do sítio malícia para criar o nosso
jardim botânico.

você nem imagina a festa que
fizemos por aqui... hahahaha

 
 

finalmente, protegidos!
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A criação do Jardim Botânico e da mata
do krambeck foram Na verdade, uma

grande conquista para toda cidade, que
ganhou uma área dedicada a

conservação da natureza, lazer,
entretenimento, pesquisa científica e

educação ambiental. 

 
E por falar nisso,

vamos precisar

encerrar a nossa

conversa, porque tem

mais uma escola

chegando.  
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