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RESUMO 

 
Os naturalistas europeus Johann Baptist Ritter von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius 
realizaram uma viagem ao Brasil que foi registrada em um Diário de Viagens composto por 
três volumes, intitulado “Reise in Brasilien”. No presente trabalho, organizado no formato 
multipaper, apresentamos e discutimos os resultados de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo 
geral foi analisar e propor contribuições para o ensino de Biologia a partir dos relatos dos 
naturalistas Spix e Martius. O estudo é fundamentado no paradigma Interpretativista, 
tratando-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, com seleção, categorização e análise 
de conteúdo (BARDIN, 1979). A fonte principal para coleta de dados foi o segundo volume da 
“Reise in Brasilien” (Viagem pelo Brasil), intitulado “Através da Bahia” (edição de 1938), o 
qual registra a passagem de Spix e Martius pela Bahia, em 1818.  Também foram consultados 
trabalhos de diversos autores que analisaram a viagem de Spix e Martius ao Brasil, entre os 
anos de 1817 e 1820, acompanhando a comitiva que trazia a arquiduquesa Leopodina para o 
casamento com o príncipe Pedro de Alcântara. A Missão Austríaca trouxe diversos cientistas e 
artistas europeus motivados pelo conhecimento da natureza tropical e da população local, além 
dos costumes e do potencial econômico das terras brasileiras. A análise do contexto da viagem 
e da época dos naturalistas europeus possibilitou a organização de um quadro explicativo do 
cenário científico e histórico que influenciou Spix e Martius no século XIX. Esse conhecimento 
pode contribuir para um ensino de biologia contextualizado e guiado pela história da ciência. A 
análise da obra “Através da Bahia” identificou diversas passagens que podem ser usadas no 
ensino de biologia, atendendo a algumas de suas subdivisões: botânica, zoologia, ecologia e 
etnobiologia, além de outras, como microbiologia e paleontologia, que poderão ser objeto de 
outros estudos futuros. A análise dessa obra e de outras vinculadas a essa expedição ao Brasil 
também possibilitou a produção de um recurso didático (um E-book), que servirá de suporte 
para uma sequência de atividades sugeridas para o ensino de biologia, abordando diversos 
conteúdos. Finalmente, a partir de informações a respeito dos conhecimentos tradicionais da 
época dos naturalistas e de suas aplicações no ensino de biologia, foi possível refletir sobre a 
formação de professores sensíveis à diversidade cultural, tão presente nas salas de aula.   
 
 
Palavras-chave: Naturalistas no Brasil; visão de ciência; ensino de biologia; história da  
                            ciência; formação docente. 
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ABSTRACT 

 
European naturalists Johann Baptist Ritter von Spix and Carl Friedrich Philipp von 

Martius made a trip to Brazil that was recorded in a diary composed of three volumes, entitled 
“Reise in Brasilien”. In the present work, organized in multipaper format, we present and 
discuss the results of a qualitative research whose general objective was to analyze and propose 
contributions to the teaching of biology from the reports of naturalists Spix and Martius. The 
study is based on the Interpretativist paradigm, dealing with documentary and bibliographic 
research, with selection, categorization and content analysis (BARDIN, 1979). The source for 
data collection was the second volume of the “Reise in Brasilien” (Viagem pelo Brasil), entitled 
“Através da Bahia” (1938 edition), which records the passage of Spix and Martius through 
Bahia, in 1818. Several other works about Spix and Martius's trip to Brazil, which occurred 
between 1817 and 1820, were analyzed, accompanying the expedition that brought Princess 
Leopodina to her wedding with Prince Pedro de Alcântara. The Austrian Mission brought 
several European scientists and artists motivated by the curiosity about tropical nature and local 
population, in addition to the habits and the economic potential of Brazilian lands. The analysis 
of the context of travel and the time of European naturalists made it possible to organize an 
explanatory table of the scientific and historical scenario that influenced Spix and Martius in 
the 19th century. This knowledge can contribute to a contextualized teaching of biology guided 
by the history of science. The analysis of the work “Através da Bahia” identified several 
passages that could be used in the teaching of biology, thinking of some of its subdivisions: 
botany, zoology, ecology and ethnobiology, in addition to others, such as microbiology and 
paleontology, which may be the object of other future studies. The analysis of this work and 
others linked to that expedition to Brazil also enabled the production of a didactic resource (an 
E-book), which will support a sequence of various-content activities suggested for biology 
teaching. Finally, based on information about the traditional knowledge of the time of the 
naturalists and its applications in the teaching of biology, it was possible to reflect on the 
formation of teachers sensitive to cultural diversity, which is so present in the classrooms. 

 

Keywords: Naturalists in Brazil; vision of science; biology teaching; history of science;        
teacher training. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 “A verdadeira viagem de 
descobrimento não consiste em 
procurar novas paisagens, mas em ter 
novos olhos”.  

 Marcel Proust 

1 Justificativa e problemática da pesquisa 

O presente estudo foi desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC), da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em convênio com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Vitória da Conquista.  

O interesse pelo tema da pesquisa surgiu a partir dos diálogos ocorridos no Grupo de 

Investigações em Etnobiologia e Ensino de Ciências (GIEEC) da Universidade Estadual de 

Feira de Santana - Bahia, Brasil (UEFS), coordenado pela professora Geilsa Costa Santos 

Baptista, que tem como principal foco de pesquisa o diálogo intercultural no ensino de ciências. 

O interesse pelo trabalho dos naturalistas surgiu também a partir da experiência da autora, como 

professora da área de Biologia junto ao IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia). Assim, tendo lido a obra “Através da Bahia”, dos naturalistas Spix e 

Martius, título do excerto sobre a Bahia, traduzido por Manoel Augusto Pirajá da Silva e Paulo 

Wolf, com notas do primeiro, publicado em 1916, com várias edições, tendo sido a edição de 

1938 a utilizada neste trabalho, esses diálogos impulsionaram reflexões que deram origem aos 

seguintes questionamentos: - Como os relatos dos naturalistas Spix e Martius, contidos na obra 

“Através da Bahia”, poderiam contribuir para uma contextualização do ensino de biologia 

pautada na história da ciência? - Qual a importância dessa contextualização para o ensino da 

Biologia nas escolas? Estas foram as questões que orientaram a pesquisa a que se refere este 

trabalho.  

 Partindo do pressuposto de que os relatos dos naturalistas tiveram grande importância na 

descrição da natureza e da vida social no Brasil, levantamos a hipótese de que os relatos de Spix 

e Martius mostram uma visão acerca do mundo natural e da ciência numa determinada época 

(1817-1820), visão esta que fornece informações para um ensino de biologia contextualizado 

na história da ciência.  

 Além disso, analisando outras pesquisas relacionadas ao tema, foi observado que existe 

uma lacuna no estudo da passagem de Spix e Martius pelo território baiano, havendo poucas 

obras que abordam esta parte da viagem dos naturalistas. Sobre a referida questão, há ainda um 

universo a ser explorado sob diversos pontos de vista, seja na historiografia, na economia, no 
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ensino e nas mais diversas áreas da ciência, como geologia, física, pedologia, geografia, cultura, 

música e outras.  

 Do ponto de vista historiográfico, existe ainda um vazio a respeito do olhar dos 

naturalistas sobre o Nordeste, conforme afirmam Aguiar e Costa (2012, p. 6).  

Sem embargo, uma vasta historiografia tenha-se debruçado sobre o estudo de 
tais narrativas a respeito de alguns espaços biogeográficos do país, 
principalmente da região central da Mata Atlântica e do bioma Cerrado 
localizado no Planalto Central, no que se refere às Capitanias do que hoje 
chamamos de Nordeste, o trabalho ainda, em grande medida, está por fazer. 
Esparsos trabalhos acadêmicos, para além da historiografia tradicional, têm 
sido elaborados com o intuito de atentar para o olhar que esses naturalistas e 
viajantes direcionavam à paisagem litorânea e sertaneja dessa região. 

 Junto a essa preocupação, é importante salientar que a obra de Spix e Martius carece, de 

acordo com Aguiar e Costa (2012), de maior exploração, pela riqueza documental que apresenta 

sobre o Brasil, sob diversos aspectos. 

 Esta obra, até o momento, permanece pouco explorada pela historiografia, sendo mais 

citada em trabalhos de etnologia e de história das ciências médicas no Brasil, mesmo sendo 

Martius um dos viajantes mais conhecidos em termos de produção documental sobre o Brasil. 

Poucos trabalhos se destacaram na análise de seus textos, como é o exemplo da vasta pesquisa 

de análise da obra Viagem pelo Brasil, pela historiadora Karen Macknow Lisboa (1997). 

 A intenção aqui é remontar a visão dos naturalistas Spix e Martius sobre a região da Bahia, 

pois “a experiência de viagem, metáfora constante nas narrativas de Martius, pode ser encarada 

como uma das chaves possíveis para a construção de sua imagem do Sertão.” (AGUIAR; 

COSTA, 2012, p. 6). Também foi observada uma carência de exploração da obra de Spix e 

Martius do ponto de vista didático, especialmente no ensino de ciências e, especificamente, de 

biologia, apesar de tal obra ser considerada uma rica fonte de informações nas diversas áreas 

das ciências. 

 A escolha da obra de Spix e Martius se deve ao destaque desses naturalistas no estudo do 

território brasileiro, no século XIX. Correa (1997, p. 156) afirma que "É de absoluto consenso 

na historiografia das expedições científicas oitocentistas que os bávaros Spix e Martius foram 

os mais significativos naturalistas-viajantes que visitaram o país naquele período [...]”. 
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2 Objetivos 

 

Geral: Analisar e propor possibilidades de contextualização de conteúdos de biologia, 

considerando a história da ciência, a partir dos relatos dos naturalistas Spix e Martius. 

 

Específicos:  

 Descrever e interpretar as visões de ciência e do trabalho científico baseadas 
nos relatos dos naturalistas Spix e Martius, quando estes vieram ao Brasil, bem 
como as implicações que tais visões teriam na atualidade para o ensino de 
biologia. 
 

 Apresentar fragmentos da obra “Através da Bahia” que sirvam de apoio ao 
ensino contextualizado de biologia. 

 

 Apresentar uma sequência de atividades que sirva de apoio ao ensino de 
biologia, elaborada com base em um livro eletrônico (E-book), produzido a 
partir da pesquisa sobre a passagem dos naturalistas Spix e Martius pela Bahia. 

 

 Evidenciar como os naturalistas tratam os conhecimentos tradicionais na obra 
“Através da Bahia”, de Spix e Martius, e como tais conhecimentos podem 
contribuir para a formação do professor de biologia atento à diversidade 
cultural. 

 

3 Organização da tese 

Para a apresentação da tese, em vez de utilizar o formato tradicional de organização de 

teses, optamos pelo formato “multipaper”. Neste formato, o corpo da dissertação ou da tese 

toma a forma de uma combinação de artigos de pesquisa(s). Segundo Barbosa (2015, p. 353): 

Neste formato, o futuro pesquisador já precisa lidar com uma modalidade de 
relatório de pesquisa predominante – o artigo – que todos nós temos que 
produzir como participantes da comunidade científica. Trata-se, portanto, de 
oferecer ao mestrando ou doutorando uma socialização antecipada com um 
fazer que é próprio do trabalho do pesquisador. 

Watson e Nehls (2016) acreditam que seja mais difícil retrabalhar o formato de uma 

dissertação tradicional em um formato para publicação. 

Duke e Beck (1999, p. 33) afirmam que duas questões devem ser consideradas na escolha 

de dissertações alternativas: a primeira é verificar se o formato da dissertação facilita a 

divulgação do trabalho para o público; a segunda questão é verificar se o formato escolhido 

ajuda a preparar os candidatos para a escrita de trabalhos científicos. 
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Frank e Yukihara (2013) entendem que uma das opções para estruturar este formato de 

relato de pesquisa é quando a tese propõe estudar um determinado problema e cada artigo 

atende a um dos objetivos específicos da tese, que por sua vez atendem ao objetivo geral desta. 

Esses autores denominam esta abordagem de “artigos verticais ou sequenciais”, uma vez que 

cada artigo aborda um novo problema e objetivos específicos baseados nos resultados do artigo 

precedente. Neste caso, os resultados parciais de cada artigo vão conduzindo ao resultado final 

desejado para atender ao objetivo geral. Podemos dizer que há um entrelaçamento entre os 

artigos, ao mesmo tempo em que há uma certa independência entre os mesmos. É importante 

salientar que alguns trechos se repetem no decorrer do trabalho, e isso não constitui um defeito, 

mas um traço característico do formato multipaper, devido a um certo grau de interdependência 

entre os artigos.  

Diversos autores apontam vantagens e desvantagens, tanto do formato tradicional de 

teses, quanto do formato multipaper. Duke e Beck (1999), por exemplo, defendem a adoção do 

formato multipaper, argumentando que os formatos tradicionais não oferecem prática suficiente 

para o formato de escrita que os estudantes deverão dominar após a conclusão de seu curso de 

pós-graduação.  

Considerando as vantagens da tese multipaper, adotamos este formato, com a seguinte 

estrutura de organização das partes que compõem esta tese: 

O Artigo 1, que tem como título “As visões de ciência na época dos naturalistas Spix e 

Martius no século XIX e possibilidades de contextualização no ensino da biologia”, foi 

desenvolvido a partir do primeiro objetivo específico, que é o de descrever e interpretar as 

visões da ciência e do trabalho científico baseadas nos relatos dos naturalistas Spix e Martius, 

quando estes vieram ao Brasil, bem como as implicações que tais visões teriam na atualidade 

para o ensino de biologia. A visão de ciência existente na época, acreditamos, apresenta 

possibilidades de abordagem no ensino de biologia, articulado com a história da ciência. A 

questão que norteia o primeiro artigo é a seguinte: quais as visões de ciência e do trabalho 

científico nos relatos de Spix e Martius e as implicações que tais visões teriam na atualidade 

para o ensino de biologia? Para atender a esse objetivo, utilizamos estudos de diversos autores 

a respeito dos naturalistas e, principalmente, o diário de viagem de Spix e Martius na passagem 

deles pela Bahia, exposto na  obra “Através da Bahia”. Como produto das ideias discutidas 

nesse artigo, elaboramos um quadro analítico, composto por categorias que procuram expressar 

a visão de ciência da época, a partir de análise de conteúdo (Bardin, 1979). Em seguida, 

identificamos, na obra dos naturalistas, citada anteriomente, trechos que corroboram a visão de 
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ciência demonstrada no quadro. Após as discussões das citações da obra “Através da Bahia”, 

procuramos refletir como as análises feitas podem contribuir para o ensino de biologia, 

utilizando a história da ciência. 

O Artigo 2, “Analisando possibilidades para o ensino de biologia a partir de relatos da 

viagem dos naturalistas Spix e Martius à Bahia”, foi guiado pela seguinte questão de pesquisa: 

que conhecimentos encontrados na obra “Através da Bahia”, podem ser utilizados para o 

incremento de conteúdos das aulas de biologia?  

Esse artigo utilizou a pesquisa documental para a coleta de dados, a partir da obra 

“Através da Bahia”. Os dados foram selecionados, analisados e categorizados em três grandes 

subáreas da biologia: botânica, zoologia e ecologia, de acordo com o método de análise de 

conteúdo proposto por Bardin (1979). Foram propostas algumas possibilidades de ensino, tendo 

como base os conteúdos da disciplina “biologia”, que é oferecida na Educação Básica. 

Artigo 3: “Imagens e narrativas de naturalistas europeus sobre o Brasil, como um 

recurso para o ensino de biologia contextualizado”. Este artigo tem como objetivo a elaboração 

de uma sequência de atividades, produzida a partir da pesquisa sobre a passagem dos 

naturalistas Spix e Martius pela Bahia, e de um livro eletrônico (E-book) que sirva como suporte 

à sequência de atividades proposta.   

O recurso didático (E-book) foi produto desta pesquisa e está disponível no apêndice desta 

tese. A ideia é, posteriormente, disponibilizar o E-book na Internet, para que este possa ser 

utilizado tanto por professores, quanto por estudantes. O recurso abrange conteúdos de 

Botânica, Zoologia e Ecologia, priorizando a linguagem visual, com a utilização de imagens 

extraídas de diversas obras vinculadas à viagem pelo Brasil, todas de autoria dos alemães 

Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius. A partir da produção do livro 

eletrônico, foi elaborada a sequência de atividades que sirva de apoio ao diálogo e 

contextualização dos conteúdos científicos nas aulas de biologia.            

Artigo 4: Tem como título “Conhecimentos tradicionais nas descrições dos naturalistas 

Spix e Martius: possibilidades para a formação docente em biologia,”, cujo objetivo é 

evidenciar como os conhecimentos tradicionais acerca das plantas e animais, descritos na obra 

“Através da Bahia”, dos naturalistas Spix e Martius, podem contribuir para a formação do 

professor de biologia que seja sensível à diversidade cultural.  

Com esse objetivo, parte-se do pressuposto de que, na obra citada, existe o diálogo com 

outras formas de saberes. Esse artigo é, portanto, norteado pela seguinte questão: De que 

maneira os conhecimentos tradicionais descritos pelos naturalistas Spix e Martius, na passagem 
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pela Bahia, em 1818, poderiam contribuir para a formação docente em biologia, no sentido de 

investigar e compreender os conhecimentos tradicionais relacionados com as plantas e os 

animais daquela época? 

Para atender a esse objetivo, utilizamos a pesquisa documental como estratégia de 

investigação, e a análise de conteúdo de Bardin (1979) para a análise dos dados. 

Por fim, as considerações finais de todo o trabalho, onde apresentamos a síntese dos 

resultados dos quatro artigos, bem como as contribuições de cada um deles para o ensino de 

biologia. 
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ARTIGO I 

As visões de ciência na época dos naturalistas Spix e Martius (século XIX) e 
possibilidades de contextualização no ensino de Biologia 
 
RESUMO 
 
 Apresentamos os resultados de uma pesquisa documental que tem como objetivo descrever e 
interpretar algumas visões de ciência e do trabalho científico baseadas nos relatos dos 
naturalistas Spix e Martius, bem como as implicações que tais visões teriam na atualidade para 
o ensino de Biologia. O trabalho baseia-se na obra “Através da Bahia”, que relata a passagem 
desses naturalistas pelo território baiano, no período de 1817 a 1820. Foram extraídos trechos 
da obra e, a partir destes, geradas algumas categorias temáticas, sobre as quais foi feita uma 
análise de conteúdo (BARDIN, 1979). As percepções dos naturalistas Spix e Martius nos 
oferecem um quadro geral da visão de ciência da época, visão esta que poderá ser importante 
para um ensino de biologia pautado na história da ciência. Mas o professor de biologia, ao 
trabalhar algumas temáticas a partir dos relatos de Spix e Martius, necessita colocá-los no seu 
devido contexto histórico, não disseminando uma visão detratora do trabalho desses naturalistas 
e, ao mesmo tempo, não ressaltando apenas os pontos positivos da obra desses pioneiros da 
ciência nem omitindo temas polêmicos, que tiveram origem na ciência Iluminista e que 
precisam ser tratados no ensino de biologia. Nesse trabalho de geração de categorias a partir da 
visão de ciência no contexto de Spix e Martius, foi possível identificar algumas possibilidades 
de contribuições da obra desses naturalistas para o ensino de biologia.  
 
Palavras-chave: Naturalistas no Brasil; Visão de Ciência; Ensino de Biologia; História da   

Ciência. 
 
ABSTRACT  
 
We present the results of a documental research that aims to describe and interpret some views 
of science and scientific work based on the reports of naturalists Spix and Martius, as well as 
the implications that such visions would have at present for the teaching of Biology. The work 
is based on the book "Através da Bahia", which reports the journey of these naturalists through 
the Bahian territory, in the period from 1817 to 1820. Excerpts from the work were extracted 
and, from these, some thematic categories were generated, on which a content analysis was 
carried out (BARDIN, 1979). The perceptions of naturalists Spix and Martius offer us a general 
picture of the view of science at the time, a view that could be important for a Biology teaching 
based on the History of Science. But the Biology teacher, when working on some themes from 
the reports of Spix and Martius, needs to place them in their proper historical context, not 
disseminating a detractor view of the work of these naturalists, and at the same time, nor 
highlighting only the positive points of the work of these pioneers of science neither omitting 
controversial themes, which had their origin in Enlightenment science and which need to be 
addressed in the teaching of Biology. In this work of generating categories from the vision of 
science in the context of Spix and Martius, it was possible to identify some possibilities of 
contributions of the work of these naturalists to the teaching of Biology. 
 
Keywords: Naturalists in Brazil; Science Vision; Teaching of Biology; History of Science. 
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1 INTRODUÇÃO  

Para contextualizar a visão de ciência no século XIX, é importante traçar um perfil dos 

naturalistas, cuja obra é objeto desse estudo, suas histórias de vida, seus anseios e crenças. 

Afinal, quem foram Spix e Martius? 

Johann Baptist Ritter von Spix nasceu em Höchstadt an der Aisch (Baviera, Alemanha), 

no dia 9 de fevereiro de 1781, e faleceu em Munique, em 15 de maio de 1826. Spix percorreu 

diversos caminhos antes de se dedicar às ciências naturais. Seu pai era um cirurgião, e Spix 

dedicou-se, em 1804, à medicina. Mas, antes disso, ele estudou inicialmente filosofia, depois 

teologia, mas abandonou o seminário mais tarde. Foi chamado para a Universidade de Munique, 

em 1811, e dedicou-se à zoologia. Em 1812, passou a fazer parte do grupo de cientistas de 

Munique. Spix conheceu Martius em 1812, quando este tinha apenas dezoito anos. A viagem à 

América do Sul foi planejada em 1815, reunindo-se mais tarde à comitiva científica que 

acompanhou a Princesa Leopoldina ao Brasil. Spix, ao retornar à Europa, em 1820, estava com 

a saúde muito abalada, provavelmente devido a doenças tropicais contraídas na Amazônia, e 

veio a falecer seis anos após seu retorno.  

Devido à sua morte, Spix não pôde estudar todo o acervo coletado em sua viagem pelo 

Brasil. Sua bibliografia, por isso, está muito aquém de sua real produção e de seu verdadeiro 

valor científico (AUGEL, 1980; LISBOA, 1997). Quando o rei da Baviera solicitou a 

organização da expedição pela América, em 1815, a direção do empreendimento fora confiada 

a Spix. Na época, ele tinha trinta e dois anos de idade. 

Karl Friedrich Phillip von Martius nasceu na cidade bávara de Erlangen (Alemanha), 

em 17 de abril de 1794, falecendo no dia 13 de dezembro de 1866, em Munique. Martius 

também se formou em medicina, porém dedicou-se à botânica. Começou como estudante em 

Munique, a convite de Spix, e ocupou, depois, cargos importantes, como adjunto da Academia 

de Ciências e coadministrador do Jardim Botânico. No período anterior à viagem ao Brasil, 

Martius dedicou-se à classificação das plantas do Jardim Botânico de Munique. Ao voltar da 

viagem pelo Brasil, Martius foi nomeado professor de botânica e dedicou-se ao estudo dos 

resultados de sua viagem, contando com a colaboração de uma equipe de cientistas. (AUGEL, 

1980; LISBOA, 1997).  

De volta a Munique, Spix e Martius dedicaram-se à elaboração do relato de viagem e aos 

estudos de zoologia e botânica. O primeiro volume de “Reise in Brasilien” foi lançado em 

1823. O segundo volume foi editado em 1828, e o terceiro, em 1831. Spix morreu em 1826, 
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tendo participado apenas de um terço da narrativa, porém Martius assumiu Spix como coautor 

na totalidade da obra (LISBOA, 1997, p. 55). 

O Brasil, desde os primórdios da sua colonização, é objeto de cobiça e exploração de 

outros países com o propósito de conhecer o território brasileiro, catalogar plantas e animais, 

estudar comunidades tradicionais e, principalmente, identificar as nossas riquezas e as 

possibilidades de explorá-las. O novo mundo desperta o interesse de comerciantes e a 

curiosidade de cientistas. Aguiar e Buriti (2009, p. 348) afirmam que: 

Desde o século XVI registra-se a presença de viajantes estrangeiros no Brasil. 
Seus relatos constituem mais de 260 obras, em várias línguas, onde são 
tratados os mais diversos assuntos, como os habitantes, a vida social, usos e 
costumes, a natureza e outros assuntos de interesse dos países europeus e das 
academias. A partir do século XIX, com a abertura dos portos brasileiros às 
nações amigas, em 1808, decretada por D. João VI, houve um incremento das 
relações comerciais e o aumento da presença estrangeira no país. 

As viagens eram motivadas não apenas pelo interesse econômico, mas ainda pelo espírito 

de aventura, pela curiosidade e pela fama, além do entusiasmo do público europeu em relação 

à chamada “Literatura de Viagem”, muito em voga na Europa do século XIX. Augel (1980, 

p.5), em seu estudo sobre visitantes estrangeiros na Bahia oitocentista, afirma que “esse tipo de 

literatura constituiu, em parte, um elemento de relevância prática, tanto do ponto de vista 

político como militar, para os avanços do imperialismo combatente na Europa sobre os demais 

continentes.” 

Havia distinção entre os relatos de viagem em forma de diário de uma excursão, escritos 

para o público em geral, e os diários com fins científicos, como é o caso dos relatos dos 

naturalistas Spix e Martius. Tais diferenças nos advertem que qualquer observador, por mais 

imparcial que pareça ser, reflete em sua obra um conjunto de valores pessoais, frutos de sua 

visão de mundo, da camada social à qual pertence, de seu país de origem e de sua cultura. Diante 

do exposto, o presente artigo busca responder à seguinte questão: quais as visões de ciência e 

do trabalho científico nos relatos de Spix e Martius e as implicações que tais visões teriam na 

atualidade para o ensino de biologia?  

A preocupação com esse tema justifica-se pela necessidade de tornar as aulas de 

ciências/biologia mais interessantes, contextualizadas na “história da ciência”, a qual é 

concebida, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, como “corpo de 

conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação 

de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente.” 

(HOUAISS, 2001, p. 715).  
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Com este artigo, pretendemos elucidar as especificidades do pensamento dos naturalistas 

Spix e Martius, no contexto histórico do início do século XIX. A escolha desse tema também 

foi respaldada na observação de que, apesar de a obra de Spix e Martius já ter sido tratada pela 

historiografia e, em parte, por alguns estudos que têm a literatura de viagem como objeto de 

pesquisa, foram encontrados poucos trabalhos que analisassem especificamente a utilização 

dessa obra no ensino de biologia.  

Neste estudo, o objetivo é reunir fragmentos de percepções da natureza, englobando áreas 

como botânica, zoologia, ecologia, origem da diversidade de seres vivos, origem da espécie 

humana e outros assuntos de interesse da biologia que ocupavam grande parte da atenção dos 

naturalistas. Tais percepções nos oferecem um quadro geral das visões de ciência da época 

(século XIX), visões estas que, acreditamos, traz implicações para o ensino de biologia 

ministrado atualmente nas escolas. 

Este artigo é parte integrante da tese de doutorado intitulada “Narrativas de naturalistas 

europeus e seus contributos para o ensino de biologia contextualizado: um olhar no brasil 

do século XIX”, tendo como objetivo descrever e interpretar as visões de ciência e do trabalho 

científico baseadas nos relatos dos naturalistas Spix e Martius, quando estes vieram ao Brasil, 

bem como as implicações que tais visões teriam na atualidade para o ensino de biologia. 

2. A visão de ciência na época da viagem de Spix e Martius ao Brasil 

Qual a visão de ciência na época da viagem ao Brasil, feita pelos naturalistas Spix e 

Martius? Que tipos de pensamentos nortearam o trabalho desses naturalistas? As respostas a 

essas questões nos instigam a “desenhar” um quadro do contexto histórico, científico e cultural 

da época. 

[...] as expedições englobam um período fascinante e significativo da história 
da ciência, em geral, e da história natural, em particular. Essa época teve início 
no final do século XVII, com a crescente tendência pós-medieval de apoiar a 
investigação “neutra” e racional dos fenômenos da natureza. Os cientistas, 
sobretudo os naturalistas, que outrora trabalhavam isolados, começaram a se 
organizar, com a fundação de sociedades como a Royal Society (1660), na 
Inglaterra, e a Académie des Sciences, na França”. (RICE, 2007, p. 324). 

A análise das narrativas dos naturalistas deve ser feita à luz da ciência e dos costumes da 

Europa do século XIX, para que possamos adentrar no universo desses viajantes e 

contextualizar a viagem, evitando anacronismos. A respeito dessa questão, Augel (1980, p. 18) 

esclarece que: 

As narrativas e testemunho dos viajantes, sofrendo o natural crivo do 
etnocentrismo, da deformação advinda da distância cultural, do choque 
inevitável de valores, representam uma fonte de conhecimento da realidade de 
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uma época, realidade que foi captada e reproduzida por observadores fortuitos, 
de passagem, mesmo que essa passagem se tenha prolongado, mas 
observadores alheios a ela. 

De acordo com Monteiro (2011) as expedições naturalistas fazem parte do período das 

luzes e do cientificismo, sendo que a ciência Iluminista ofereceu diversas contribuições nos 

campos da filosofia, literatura, ciência e nas artes e ultrapassou as fronteiras europeias. Surgiu 

a ideia de um novo homem, vivendo sob uma nova ordem das coisas e guiado por um novo 

espírito – o espírito das luzes. Esse período oferece ao ser humano uma nova visão de si mesmo 

e do mundo ao seu redor (MONTEIRO, 2011). Esse movimento intelectual e filosófico 

caracterizou-se pela importância dada à razão, a qual encaminharia o homem à sabedoria e o 

conduziria à verdade. 

Segundo Lahuerta (2006) é no século XVIII, o ‘século das luzes’, que tem início uma 

nova concepção de ciência, que vem acompanhada do racionalismo, lançando as bases 

sistemáticas da exploração científica da natureza. O trabalho desses naturalistas, portanto, 

objetivava conhecer, recolher, catalogar e sistematizar o mundo natural (CARVALHO, 2014). 

No entanto, é preciso considerar que, ao mesmo tempo que o ideal da Ilustração norteava os 

objetivos desses naturalistas, esse ideal vem impregnado por uma visão de mundo povoada de 

ideias românticas (SOARES, 2013). O Romantismo alemão, nesse contexto, é considerado por 

Guimarães (2016, p. 2) como um movimento contrário ao Iluminismo: 

O Movimento Romântico pode ser considerado como a forma mais radical de 
contra-Iluminismo, em sua recusa da universalidade, objetividade, 
racionalidade, bem como da proposta de solução total e permanente para os 
problemas humanos e dos métodos racionais determinados nas Luzes. 

Guimarães (2016, p. 2) ainda apresenta outras características do Romantismo, 

conceituando-o como “uma doutrina evanescente, que deseja ‘ressacralizar’ a vida e, também, 

é contrário ao discurso lógico e da razão, pois se pretende atingir a uma verdade ainda que 

inacessível ao racional, por meio da intuição mística, ou seja, através do mergulho do homem 

em si e no Universo.”. 

Beluzzo (1996, p. 16-17) explica a trajetória do conhecimento científico, até alcançar o 

conhecimento “enciclopédico”, com a consequente necessidade de ordenar e classificar todo o 

mundo natural que norteava o trabalho dos naturalistas:  

No século XIX, as idealizações paradisíacas, visões da floresta frequentada 
pelo homem “natural”, são novamente revividas por artistas românticos, em 
reedições dos mitos de origem. No curso de quatro séculos, a visão territorial 
e a paisagem impõem-se como representações privilegiadas. [...] O prestígio 
do tema natural se deve, principalmente, à reconstrução da ideia de natureza a 
partir do século XVI, através da arte e da ciência, quando tem início o projeto 
enciclopédico. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, os viajantes buscam 
agrupar os seres da natureza, em ordens científicas de conhecimento do 
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universo.  O domínio natural é constituído com ajuda de um inventário de 
figuras recortadas dos três reinos naturais, desenhadas de modo a serem 
discernidas por suas formas matematicamente proporcionadas e passíveis de 
comparação, uma com a outra, num grande quadro cumulativo.  

Se, inicialmente, as expedições eram ocasionais e o conhecimento do mundo se devia 

tanto a comerciantes como a militares e missionários, o século XVIII inaugura um estilo de 

viagem característico, que se estende por todo o século XIX: as expedições motivadas por 

razões científicas, realizadas, em sua maioria, por naturalistas, como é o caso da viagem de Spix 

e Martius ao Brasil (LISBOA, 1997). Esse novo estilo de viagem exigia que a natureza fosse 

dissecada, sendo os naturalistas guiados por uma visão enciclopedista. A visão “enciclopedista” 

exigia uma ordem na natureza, classificando e nomeando os seres. Para isso foi necessária uma 

padronização do sistema taxonômico. De acordo com Lisboa (1997, p. 68), a partir de 1750,  

[...] o Systema Naturae do naturalista sueco Lineu sobrepôs-se aos demais, 
vindo a ser norma para a taxonomia do mundo natural. A classificação lineana 
agrupou os organismos de acordo com os caracteres constantes, sendo os 
órgãos reprodutores os mais importantes. A nomenclatura é binomial, em 
latim, e apresenta o gênero e a espécie dos indivíduos pertencentes aos reinos 
animal, vegetal e mineral. E, mais que classificar a natureza de uma maneira 
artificial, a taxonomia de Lineu permitiu a nomeação dos seres com base no 
visível, respeitando uma estrita ordem descritiva.   

As viagens passam a ser um recurso utilizado pelos Estados e pelas academias, como 

forma de explorar e adquirir conhecimento. Surgem as grandes viagens que, em nome da ciência 

e sustentadas por interesses econômicos e expansionistas, cruzam os oceanos.  Lisboa (1997, p. 

35-36), resume os objetivos das expedições:  

Os navios tornaram-se verdadeiras estações das academias e traduzem o 
espírito sistematizador da Encyclopédie. Deveriam fazer observações 
astronômicas, oceanográficas, geológicas, botânicas, zoológicas, 
antropológicas, sociais, religiosas, econômicas e históricas. A bordo encontra-
se vasta gama de instrumentos de medição e observação, aparelhos para 
análises químicas, microscópios para examinar minerais, plantas e animais, e 
uma biblioteca contendo relatos de viagem, mapas, catálogos classificatórios 
de fauna e flora. Viaja-se em equipe. Os resultados das expedições foram 
acolhidos pelo saber enciclopedista, interagiram com os interesses 
expansionistas dos monarcas e da burguesia. Também estimularam o 
pensamento filosófico, além de terem suscitado novos assuntos em conversas 
de salões ilustrados e aquecido o mercado editorial. 

 Mas, além dos instrumentos de medição e observação que deveriam constar na expedição 

dos naturalistas, era imperativo a presença dos ilustradores, profissionais especializados na arte 

de registrar as paisagens, plantas, animais e cenas da vida cotidiana das colônias. Os ilustradores 

de história natural eram indispensáveis no registro e na divulgação dos temas relacionados à 

natureza, representando aspectos das diferentes paisagens e das espécies. A missão austríaca de 

1817, por exemplo, trouxe um conjunto de artistas destacados para estudar o país, integrando 
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também a Expedição, o pintor, aquarelista, gravador e desenhista, Thomas Ender (1793-1875), 

que permaneceu no Brasil por dez meses, sendo responsável por pinturas de panoramas do 

litoral e cenas urbanas; retratou igrejas, edifícios públicos e praças (THOMAS Ender - 

ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2021). O pintor, desenhista e gravador Johann Moritz 

Rugendas (1802 –1858), incentivado pelos relatos de viagem dos naturalistas alemães Spix e 

Martius, e pela obra do pintor austríaco Thomas Ender, também veio ao Brasil em 1822, como 

desenhista documentarista da Expedição do cônsul da Rússia Grigory Ivanovitch Langsdorff 

(JOHANN Moritz Rugendas - ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2021). 

É importante ressaltar que as imagens de “Reise in Brasilien” resultam de mãos artísticas, 

que não são necessariamente as dos naturalistas Spix e Martius, mas muitas vezes de pessoas 

que sequer conheciam o Brasil (LISBOA, 1997). A partir do novo sistema de classificação 

desenvolvido por Carl von Linné (1707 – 1778), as pranchas científicas tornam-se cada vez 

mais ricas em detalhes e em grau de complexidade, incluindo caracteres morfológicos internos 

e externos, exigindo cada vez mais técnica dos desenhistas, sob a supervisão dos pesquisadores 

(ORMINDO, 2018). É importante lembrar que os desenhistas, em sua maioria, não eram 

naturalistas, por isso dependiam da orientação do cientista para a produção das imagens.  

No século XIX, é inegável a importância da ilustração para a ciência, quando ocorre a 

produção de inúmeros álbuns ilustrados de história natural, em consequência do advento da 

gravura ocorrido no Renascimento, no século XV. O século XIX foi o período com a maior 

produção de álbuns de viajantes e de história natural, todos ilustrados, despertando curiosidade 

e interesse por meio das gravuras (ORMINDO, 2018, p. 67).  

Segundo Carvalho (2014, p. 167-68), além dos interesses puramente científicos, as 

viagens dos naturalistas também tinham como objetivo interesse econômicos: 

Com a abertura dos portos, em 1808, a riqueza natural do Brasil se tornou foco 
de interesse de outras nações europeias, que além do mérito científico 
almejavam a exploração dos produtos naturais para fins econômicos. Isso 
estava de acordo com os preceitos iluministas, uma vez que a ciência 
setecentista investiu na natureza de caráter utilitário, no qual o homem através 
do conhecimento seria capaz de valer-se dos elementos da natureza para fins 
terapêuticos e econômicos.  

É necessário destacar a importância da obra do naturalista Alexander von Humboldt para 

a maioria dos estudiosos da natureza que visitaram a América. Alexander von Humboldt 

realizou uma viagem aos trópicos que durou cinco anos, no final do século XVIII.  Spix e 

Martius filiaram-se ao pensamento naturalista de Humboldt e ao de Johann Wolfgang von 

Goethe, com a sua sugestão de unir “ciência e poesia”. Eram também influenciados pela 

Naturphilosophie (filosofia da natureza) de Schelling (LISBOA, 1997).  
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Segundo Lisboa (1997), Humboldt começou suas viagens com Georg Forster, e com ele 

aprendeu sua concepção totalizante da natureza. Forster influenciou Humboldt na sua forma de 

observar o mundo, considerando aspectos filosóficos e sociopolíticos. “Em Ansichten der Natur 

(Quadros da Natureza), de 1807, seu primeiro ensaio sobre a viagem de cinco anos pela 

América, Humboldt anuncia um novo estilo de descrição de viagens científicas, que ‘tende a 

uma prosa poética’, tocando o ‘sentimento e a fantasia.’” (LISBOA, 1997, p.40). Para 

Humboldt, a contemplação do particular se daria sempre na sua relação com o todo. Para 

transmitir a totalidade harmônica inerente à natureza, o naturalista investe no poder da palavra 

(LISBOA, 1997).  

Para Goethe, a natureza e o espírito representavam “um lado evidente do divino”, 

difundindo a ideia da natureza teofânica (que manifestava Deus em forma visível ou captada 

pelos sentidos humanos) entre os poetas e pensadores românticos.  

Baseando-se na concepção organicista da natureza, inaugurada por Herder, 
Goethe considerava o mundo natural um “grande animal vivo, um organismo 
que jamais poderia ser traduzido matematicamente”, opondo-se dessa maneira 
a qualquer “tendência mecanicista”. A “visão poética e o trabalho científico 
deveriam coincidir, formando uma única ideia”. (LISBOA, 1997, p. 40).  

Um fato relevante para o cumprimento das exigências da “ciência enciclopedista” do 

século XIX foi a visão generalista que ainda permeava a formação do cientista naquela época. 

A formação acadêmica do naturalista permitia-lhe discutir sobre os mais diversos assuntos. A 

ciência ainda não havia alcançado, nesse período, um grau elevado de                                    

especialização. Para Lisboa (1997, p. 23): 

[...] A incipiente especialização da ciência permite aos acadêmicos Spix e 
Martius abraçar amplo campo de interesses. Guiados pela convicção de que 
os “descobrimentos” feitos na viagem estenderiam o “círculo da ciência 
humana”, investigam não somente a história natural, mas também o “estado 
de civilização” [...] tanto dos aborígenes como dos outros habitantes do 
Brasil”. [...] A narrativa de Spix e Martius revela uma larga profusão de temas: 
assuntos econômicos, políticos, sociais, históricos, etnográficos e, 
evidentemente, naturalistas são tratados conforme o deslocamento físico pelo 
país segundo o que os nossos viajantes captam com o seu olhar.  

Kuri (2018) chama a atenção para o fato de que a visão organicista da natureza, em que 

tudo está interligado, coincide hoje com o que denominamos de “visão ecológica”, ou “visão 

sistêmica”, compreendendo os seres vivos e suas relações com o ambiente. É importante 

lembrar que, a despeito do fato de o termo “Ecologia” ter sido cunhado pela primeira vez em 

1866, pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel, os naturalistas Spix e Martius, em 1817, já 

demonstravam certa compreensão das relações estabelecidas entre os seres vivos, e destes com 

o ambiente.    
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A viagem de Johann Baptist von Spix e de Carl Friedrich Philipp von Martius 
ao Brasil e os trabalhos científicos dela decorrentes são um marco 
fundamental para o conhecimento da flora e da fauna brasileiras. A botânica 
para Martius incluía a taxonomia, com a descrição e a classificação das 
espécies vegetais, mas também a compreensão dos lugares habitados pelas 
plantas, numa visão que hoje em dia chamaríamos de ecológica. Ele via a 
natureza como um todo orgânico, no qual cada detalhe vegetal deveria ser 
compreendido em função da paisagem em que se inseria. Os homens e animais 
também faziam parte das paisagens e se integravam ao mundo vegetal. Essa 
visão orgânica resulta principalmente da história natural nos moldes do 
viajante Alexander von Humboldt (1749-1832), que, além de poeta, estudou 
a metamorfose das plantas (KURY, 2018, p. 77). 

Segundo Augel (1980, p. 52) “Nenhuma expedição científica teve no Brasil o sucesso, a 

importância, a repercussão e o resultado da empreendida pelos naturalistas Spix e Martius, nos 

anos de 1817 a 1820.”. 

Enfatizando a importância dos naturalistas para a ciência, Rice (2007, p. 10), afirma que 

“A coragem dos desbravadores estabeleceu as bases da taxonomia, da genética, da evolução e 

da deriva continental, teorias que mudaram nossa forma de pensar a respeito de nós mesmos, 

do planeta em que vivemos e do papel que exercemos na conservação da espécie”.  

 
3 METODOLOGIA 
 

A pesquisa é baseada nos relatos de dois naturalistas alemães, Carl Friedrich Philipp von 

Martius e Johann Baptist von Spix, feitos durante a visita deles ao Brasil, no período de 1817 a 

1820. Tais relatos deram origem a um diário de viagens intitulado originalmente “Reise in 

Brasilien” (Viagem pelo Brasil), composto por três volumes e publicado entre os anos de 1823 

e 1831. 

A primeira edição da tradução brasileira de “Viagem pelo Brasil” foi promovida pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para a comemoração do seu centenário, no ano de 

1938. Mas antes, em 1916, Manoel Augusto Pirajá da Silva, naturalista, médico e pesquisador 

brasileiro, e Paulo Wolf, traduziram para o português a parte que diz respeito à Bahia (volume 

2º, da página 594 a 766), com a publicação da obra “Através da Bahia” – fragmentos da obra 

“Reise in Brasilien”, publicado pela Imprensa Oficial do Estado, num volume único com 230 

páginas. Neste trabalho, utilizaremos a terceira edição da obra “Através da Bahia”, do ano de 

1938. No presente estudo serão extraídos e analisados trechos que reflitam a visão de ciência 

da época de Spix e Martius, ou seja, do início do século XIX, que possam ser utilizados para o 

ensino de biologia alicerçado na história da ciência.  

Este artigo utilizou o método qualitativo, tendo como procedimento de coleta de dados a 

pesquisa documental, elegendo como fonte principal de pesquisa a obra “Através da Bahia”, 
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dos naturalistas Spix e Martius. A análise da obra feita por outros autores também serviu como 

fonte de pesquisa, especialmente as obras de Karen Lisboa (1997) e de Moema Parente Augel 

(1980).  

A pesquisa tem seu fundamento no paradigma Interpretativista. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, com seleção, análise e categorização dos conteúdos. 

Na sistematização e análise dos dados, foi utilizado o método da análise de conteúdo de 

Bardin (1979), que o define como “um conjunto de técnicas de análise de comunicações.” 

(BARDIN, 1979, p. 31). Segundo Bardin (1979, p. 38) “a intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).” 

Após as seleções dos textos, foi elaborado um quadro resumo, baseado na literatura sobre 

o tema, com algumas visões de ciência na época da viagem de Spix e Martius e os principais 

eventos que influenciaram essa visão. Na impossibilidade de abordarmos a respeito de todas as 

correntes de pensamento científico da época, restringimos a pesquisa apenas a alguns pontos 

mais extremos dessa vasta gama de ideias que povoavam a ciência iluminista. A partir das 

informações mais relevantes, foram criadas algumas categorias temáticas. Após a 

sistematização dessas categorias, procedeu-se a análise e interpretação de alguns trechos da 

obra “Através da Bahia”, destacando algumas possíveis contribuições para o ensino de 

biologia.  

A interpretação dos dados se deu através da inferência (indução) a partir dos fatos. Bardin 

(1979, p. 137) afirma que “a análise de conteúdo constitui um bom instrumento de indução para 

se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de inferência ou 

indicadores; referências no texto) [...]”. A partir da indução, procedeu-se o diálogo com a 

literatura pertinente aos temas em questão, a saber: viajantes naturalistas, a passagem de Spix 

e Martius pela Bahia, história da ciência e ensino de biologia. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No quadro 1, construído a partir do estudo de alguns autores a respeito da ciência e dos 

naturalistas dos séculos XVIII e XIX, buscamos delinear alguns conflitos que nortearam o 

contexto histórico que influenciou a viagem de Spix e Martius ao Brasil e também as ideias que 

estavam em evidência após o retorno deles à Europa. 
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Quadro 1 - Síntese da complexidade teórica que embasava o pensamento de naturalistas, no início 
do século XIX, a partir de algumas obras de Referência 

CARACTERÍSTICAS 
(Categorias) 

INFLUÊNCIA 1 INFLUÊNCIA 2 

1 - MODOS DE PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

“Saber de gabinete” (o coletor e o 
analista não são a mesma pessoa). 

 GEORGES CUVIER 

“Trabalho de campo” 
(Empirismo). 

HUMBOLDT 

2 – MÉTODO  Colecionismo  Nascente ciência metódica; 
escritos com base em algum 
método científico (Método 
sistemático da História Natural). 

3 - MOVIMENTO 
INTELECTUAL, CULTURAL E 
FILOSÓFICO (Sentimento x 
Razão) 

Visão Iluminista: “Natureza 
dessacralizada”. 

RAZÃO 

Ideias românticas. 

 
APROXIMAÇÃO ENTRE 
CIÊNCIA, ARTE E 
SENTIMENTO 

4 – VISÃO DO CONTINENTE 
AMERICANO (influências de 
outros naturalistas) 

Visão difamadora do continente  
Americano. 

BUFFON, RAYNAL E 
CORNELIUS DE PAUW 

 Visão positiva da América. 

 
GOETHE, HUMBOLDT E 
SCHELLING 

5 – RELAÇÃO COM A 
NATUREZA 

Utilidade da Natureza (fonte de 
riquezas científicas e econômicas). 

 
Utilitarista 

Visão mecanicista reducionista 

Naturgefühl  (relação afetiva com 
o seu objeto de estudo). 

Pensamento marcado pela 
“Filosofia da Natureza”. 
“Sentimento de natureza”.  

Visão organicista (sistêmica). 

6 – VISÃO DE NATUREZA 

 

Conhecimento enciclopédico 
(Vários campos do saber); Visão 
sistematizadora da natureza 
(Enciclopedista – construir um 
conhecimento universal a partir do 
estudo da natureza); 

A natureza estava desordenada 
(impulso nominalista); 
Catalogação e categorização de 
todo o mundo natural. 
Especialização. 

Visão do todo (holística); 
“Quadros da natureza” de 
Humboldt. 

 

 

Insegurança quanto a possíveis 
descobertas de novas 
características que reorientariam a 
classificação. 

7 - “VOCAÇÃO 
CIVILIZATÓRIA” 

Os depreciadores enfatizam as 
diferenças existentes na América 
do Sul, excluindo-a do 
“progresso” da humanidade. 

Entusiastas imaginam uma 
América (do Sul) que está para se 
“inserir na História Universal”, 

8 – HISTÓRIA DA VIDA NO 
PLANETA 

Surgimento de algumas ideias de 
ruptura com a interpretação bíblica 
e com a crença da imutabilidade da 
natureza (perspectiva de que as 
espécies não são imutáveis). 

As espécies eram entidades 
constantes e independentes do 
tempo (Fixismo). 

Ideia de natureza teofânica (que 
revelava a divindade - Goethe); 
Concepção panteísta da natureza, 
segundo a qual Deus é o conjunto 
de tudo quanto existe. 
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9 - ORIGEM E 
CLASSIFICAÇÃO DO SER 
HUMANO 

A força divina teria criado o 
homem e a mulher 
simultaneamente em vários pontos 
da Terra (Goethe). Isso explicaria 
a diversidade da espécie humana. 

 
 

As sistematizações do final do 
século XVIII partiam, em sua 
maioria, do pressuposto 
monogenista – origem única da 
humanidade (baseado no texto 
bíblico). 

Immanuel Kant - classifica a 
espécie humana pela diferença das 
tonalidades epidérmicas. Os pais 
bíblicos como os únicos 
ascendentes das quatro raças: 
Branca, amarela, negra e 
vermelha. 

Blumenbach concorda com Kant 
quanto ao fato de que uma 
distinção somente pode basear-se 
em características físicas. 
Considera também a 
regionalidade.  

“Racismo da Ilustração”: 
Misturando aspectos físicos, 
caracteres inatos e traços culturais, 
os filósofos do século XVIII 
criaram uma série de 
classificações, hoje consideradas 
equivocadas, dos tipos humanos, 
como, por exemplo, as de Buffon 
e Lineu. 
 

11 - FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DA 
PAISAGEM NATURAL (na raiz 
do romantismo) - Conforme 
Giulio Carlo Argan (2010) 

Sentimento do trágico (Estética do 
sublime) = pavores infernais. 

 
BUFFON 

Estética do pitoresco (natureza 
agradável e generosa) = deleite 
paradisíaco 

ROUSSEAU 

12 - MISCIGENAÇÃO A miscigenação resultaria em 
degeneração biológica e num 
“prejuízo inimaginável da história 
e particularidade nacional.”  
(BUFFON) 

A miscigenação seria a máquina 
propulsora para o progresso (SPIX 
E MARTIUS). 

13 - INTERESSES NA 
EXPEDIÇÃO (financiamento da 
viagem) 

 Interesses Particulares Interesse público (patrocínio de 
monarcas). 

Fonte: SILVA, M. L. S. (2019) – Adaptado a partir de LISBOA (1997) 

A partir da análise do quadro acima, podemos perceber que os naturalistas Spix e Martius 

se viam mergulhados em um universo de ideias, às vezes opostas, que circulavam nos meios 

científico, artístico e cultural do século XIX. Eles “transitavam” de uma concepção para outra, 

muitas vezes se contradizendo nos próprios relatos. A obra deles é marcada por antagonismos 

que refletem as inseguranças, incertezas, subjetividades e visões de ciência da época.  

Os trechos abaixo, extraídos da obra “Através da Bahia”, nos oferecem alguns exemplos 

dessa visão antagônica, na qual a paisagem dos trópicos, ora é repleta de esplendor, ora é 
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aterrorizante. No parágrafo 1 nos deparamos com uma visão de encantamento com a paisagem 

da Bahia, nos arredores de Salvador; já no parágrafo 2 percebemos uma visão de 

desapontamento com a paisagem do interior da Bahia e do homem sertanejo: 

1: “Os arredores da Bahia são ricos de lindas paisagens. O terreno acidentado do 

promontório, revestido de férteis plantações, eleva muitas vezes o espírito pelo espetáculo que 

oferece sobre a imensa superfície do Oceano.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 195).  

2: “Pequena cabana imunda, cercada de maltratada plantação de bananeiras, uma roça 

de feijão e mandioca, algumas cabeças de gado e alguns cavalos magros, que por si mesmo 

devem manter-se: eis a mais alta aspiração dessa gente rústica.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 

38). 

Sobre essas dualidades encontradas na obra de Martius, Reinaldo (2014, p. 134) nos 

esclarece que: “[...] Na obra de Martius o que percebemos é que se por um lado existe um 

cientista atento aos paradigmas de seu tempo, por outro há um indivíduo que se espanta, que se 

afrouxa, que se alarga e que escreve e desenha poeticamente sobre essa vertigem.”. 

A seguir, analisamos alguns trechos da obra “Através da Bahia”, embasando algumas 

características mencionadas na tabela acima, de acordo com as categorias destacadas.  

Categoria 1: Quanto aos modos de produção do conhecimento na época (“Saber de gabinete” 
ou “trabalho de campo”?) 

A respeito dos modos de produção do conhecimento da época, a obra de Spix e Martius 

nos revela a ideia desses naturalistas sobre o assunto:  

Outro fenômeno das florestas, que novamente nos chamou a atenção, foi o 
agudo ziozar de uma grande cigarra (Tettigonia tibicen, Fabr.), que se 
pode comparar ao som das pequenas cornetas de Nuremberg, que servem 
de brinquedo às crianças. Esse ruído não provém do atrito das asas, mas da 
dilatação e contração, determinadas por meio de fortes feixezinhos 
musculares, de um aparelho próprio, em forma de tambor, situado no abdômen 
do animal. (SPIX; MARTIUS, 1938 p. 221-22, grifo nosso). 

Grandes cigarras, aos milhares, nos ensurdeciam com seu chiado alto e 
monótono, através do qual, finalmente, ouvimos, perto de Vila Velha, o 
cachoar do rio Brumado, torrente clara, que corre para confluir com o rio 
de Contas. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 28, grifo nosso). 

Observamos que os naturalistas destacam o fato de “sentir o som” de uma cigarra, do 

“cachoar do rio Brumado” e a visão da “torrente clara” do mesmo rio. Em todos esses relatos 

há um forte apelo aos sentidos, ou seja, para Spix e Martius, a experiência do contato direto 

com a natureza, é algo insubstituível para um naturalista. Esta é uma das diferenças entre o 

naturalista que vai in loco sentir o seu objeto de estudo, do naturalista “de gabinete”, que analisa 

as coleções coletadas por outras pessoas, em laboratórios e bibliotecas. O especialista em 
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estudos etnológicos, Cornelius de Pauw, por exemplo, foi considerado um grande especialista 

a respeito dos índios americanos, propagando uma visão preconceituosa do continente, embora 

nunca tenha vindo às Américas. 

A respeito do contato direto com o objeto de estudo, Mamedes (2016, p. 5) nos esclarece 

que “o cientista romântico que se torna um viajante é aquele que produz o conhecimento 

diretamente no local de estudo e, além de olhar com os olhos, procura sentir com o próprio 

corpo a multiplicidade de reações causadas entre o contato com o objeto.” 

Quanto ao modo como o conhecimento científico era produzido no século XIX, a 

historiadora Lorelay Kury afirma que as concepções sobre o modo de fazer ciência que 

privilegiam o trabalho de campo ou o “saber de gabinete” coexistem e disputam espaço na 

academia (KURY, 2001). De um lado, havia naturalistas que defendiam o pensamento de 

Georges Cuvier (1769-1832), que acreditava que o registro in loco distrairia o pesquisador e o 

afastaria da sistematicidade que o objeto requeria, e, do outro, pesquisadores que seguiam 

Alexander von Humboldt, para quem a experiência de estar na natureza, vivenciando as 

impressões estéticas, fazem parte da atividade científica. Segundo Reinaldo (2014, p. 116), para 

aqueles que defendiam o “saber de gabinete”,  

Viajar, além dos perigos ligados às precárias condições de transporte e ao risco 
de contrair doenças tropicais, era desaconselhável, uma vez que não havia 
unanimidade quanto à valorização do cientista-viajante junto à comunidade 
acadêmica.  

Spix e Martius privilegiam a experiência na natureza, recusando o papel de pesquisador 

de gabinete. A produção científica de Spix e Martius tem início no lombo de mulas, nomeadas 

por eles de “navios do deserto”, e “na flutuação das canoas, que adentram os rios brasileiros. 

Nesta aventura, eles enfrentam todo tipo de adversidades, como chuvas e sede, febres, insetos, 

cobras e noites no sereno.” (REINALDO, 2014, p. 117). 

Numa passagem pelo sertão baiano, os naturalistas confessam que “era natural que nesses 

apuros dirigíssemos toda a atenção para os nossos navios do deserto, que faziam água, bem 

como para a conservação das cargas.” (SPIX, MARTIUS, 1938, p. 43). A expressão “navios 

do deserto, que faziam água” faz referência a um “navio” que está sendo invadido pela água, 

sob risco de afundar. Trata-se, portanto, de uma metáfora utilizada pelos naturalistas para 

mostrar a preocupação deles com os animais de carga (burros), de suma importância na viagem, 

que estavam sob risco de morrerem de fome, castigados pela seca. O termo “navios do deserto” 

é atribuído aos camelos, que adquire semelhante importância no ambiente desértico. 
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Categoria 2: Quanto ao método (“colecionismo” ou “ciência metódica”?) 

Quanto à origem do conhecimento, Spix e Martius transitam entre o “Colecionismo” 

europeu de peças exóticas e obras de arte da Antiguidade, aos escritos com base em algum 

método científico. Na ciência Iluminista, não era suficiente apenas colecionar e expor as 

“peças” nos “Gabinetes de Curiosidade”, existentes desde o início do século XVI na Itália 

(SOUZA, 2009, p. 3). Süssekind (1990, p. 116), afirma que cabia aos naturalistas a escolha de 

roteiro imperioso, paisagem útil, classificações, notas, desenhos feitos de 
imediato. Nada de apenas passar pelos lugares. Era preciso aumentar sempre 
as coleções, tentar instruir eventuais colaboradores na preparação de vegetais 
e animais para os futuros estudos de História Natural, apresentar sugestões 
para o país — desde agrícolas a educativas ou literárias [...]. 

Alguns trechos da obra “Através da Bahia” refletem essa necessidade de colecionar, com 

a preocupação de levar exemplares da natureza observada, para estudos posteriores. Mas o 

colecionismo, por si só, não exigia uma metodologia específica, nem análises criteriosas do 

objeto. A grande preocupação do colecionismo era a exposição das peças coletadas, atendendo 

à curiosidade do público. No trecho abaixo, Spix e Martius lamentam a falta de tempo de 

“colecionar as plantas”, quando da passagem pela serra do Sincorá: 

Com grande pesar de só muito ligeiramente termos podido observar esta 
interessante região, descemos, a custo a ladeira de leste, em forma de terraço, 
ornada de magníficas flores alpinas e, nem ao menos tivemos tempo de 
colecionar as plantas, que constituem uma flora muito particular na 
cordilheira. (SPIX; MARTIUS, 1938, P. 41, grifo nosso).  

Mas as coleções, para os naturalistas Spix e Martius tinham um significado muito mais 

amplo do que no século XVI, sendo que, muito além da exposição das peças em museus e 

academias europeias, era importante a classificação e a caracterização de cada “exemplar”, bem 

como a descrição da paisagem do local onde fora coletado.  

Havia ainda a preocupação de enviar, sempre que oportuno, todo o material colecionado 

para a Europa, antes mesmo de iniciar um novo trecho da viagem: 

Preparamos nossa partida, entregando o material de História Natural, até 
aquela ocasião colecionado, numa quantidade considerável de caixas, aos 
cuidados dos Srs. Meuron e Schlüter, a fim de ser remetido para Hamburgo 
(SPIX; MARTIUS, 1938, p. 253, grifo nosso). 

O colecionismo, ainda muito presente no século XIX, divide espaço com a nascente 

ciência metódica e as descobertas precisavam ser embasadas no método sistemático da História 

Natural, onde toda a natureza precisava ser dissecada, classificada, explicada e dominada.  

Na passagem dos naturalistas pelo sul da Bahia, as observações que eles fazem sobre os 

vagalumes demonstra a necessidade de detalhar e buscar respostas para a ciência da época: 

Com particular beleza e brilho apareciam os vagalumes (Elater phosphoreus 
e noctilucus, Fabr.), que, de vez em quando, enxameiavam ao redor de nós, 
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principalmente quando cessava de chover. Esses animais podem aumentar ou 
diminuir a luz fosforescente, que se irradia de dois pontos amarelados do 
tórax, ora brilhante e avermelhada, ora pálida, como o luar. Transfixados por 
alfinete, conservam o brilho, por espaço de cinco a oito dias, até morrer. 
Abrindo estes pontos amarelos, o Dr. Spix convenceu-se de que a 
fosforescência emanava de um pequeno saco, situado no tórax, cheio de 
substância sebácea, semelhante ao fósforo derretido, sobre a qual se espalham 
os ramos das traquéias do inseto. Ele é de opinião que os animais, por meio 
das traquéias, fazendo entrar correntes de ar, podem, voluntariamente, 
aumentar ou diminuir a luz.  
As pesquisas do Dr. Spix pareciam evidenciar não haver relações entre o órgão 
da fosforescência e os órgãos genitais (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 221). 

Apesar da necessidade do uso da razão como o principal instrumento de compreensão da 

natureza, com a utilização de uma ciência metódica, para Spix e Martius a racionalidade divide 

espaço com o sentimento na descrição e análise científica da natureza. 

Categoria 3: Influências de movimentos intelectuais, culturais e filosóficos da época (“visão 
iluminista” ou “ideias românticas”?)    

Spix e Martius vivem o seguinte paradoxo: precisam atender às exigências da ciência 

Iluminista, que visa à “neutralidade”, à dessacralização da natureza e à objetividade das 

observações e dos relatos; mas, ao mesmo tempo, são influenciados pelas ideias românticas, 

misturando em seus relatos “ciência e poesia”. 

Soares (2013, p. 4) afirma que, como naturalistas herdeiros do Iluminismo, Spix e Martius 

almejam multiplicar o conhecimento científico, atendendo aos ideais da ciência Iluminista. Mas 

tal desejo era incompreensível para os habitantes do “Novo Mundo”. Numa passagem de Spix 

e Martius pelo arraial de Feira de Sant’anna, no trajeto para visitarem o meteorito Bendegó, os 

naturalistas expuseram o motivo da viagem, mas os sertanejos do local, desconfiados, acharam 

que eles estavam mesmo procurando riquezas minerais na região.  Nem mesmo o intérprete se 

deu por satisfeito com a justificativa: “Como acreditar que por causa de besouros e plantas, 

possa alguém se expor a morrer de sede? Estes senhores procuram os blocos de prata de Monte 

Santo e, sem dúvida, não suportariam os incômodos de uma tal viagem.” (SPIX; MARTIUS, 

1938, p. 282-283).  

Quanto à influência da Visão Iluminista, na passagem de Spix e Martius pelo Recôncavo 

baiano, eles lamentam o fato de que entre os moradores do local, era raro o gosto pelas ciências: 

“Como em todas as cidades comerciais, aí são insignificantes os esforços literários e raros os 

homens que, com prazer e vocação, se dedicam às ciências.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 119). 

A Visão romântica é perceptível em vários trechos da obra “Através da Bahia”, como 

por exemplo, no encantamento expresso durante a passagem dos naturalistas pelo sul da Bahia: 

“A posição da Vila de São Jorge dos Ilhéus é muito graciosa; a ponta de terra arenosa, em cuja 
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margem ocidental está edificada, é ornada de viçoso e ondeante coqueiral, imprimindo essa bela 

palmeira, como sempre, especial encanto à paisagem.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 198). 

Novamente na região de Ilhéus, observamos uma narrativa carregada de romantismo e 

expressão dos sentidos: 

Por entre densos bosques de aninga, chegamos à superfície espelhante do lago, 
situado entre montanhas cobertas de sombrias florestas.  
Desembarcamos numa clareira, onde caudalosa fonte, precipitando-se sobre 
largos socalcos, espalhava agradável frescura.  
Em frente, despenhava-se outra cascata, em forma de véu, por sobre um muro 
de granito de cem pés de altura (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 213). 

Soares (2013, p. 5) explica essa dicotomia, representada pela objetividade exigida pela 

ciência da época e pelo romantismo na narrativa de Spix e Martius: “A um só tempo, Spix e 

Martius procuram conferir à sua narrativa um caráter de veracidade e prazer da paisagem, resultando 

deste esforço a preocupação com os apontamentos diários do que era capturado pelo olhar armado pela 

ciência e pela sensibilidade romântica.” 

Categoria 4: Visão do continente americano (visão positiva ou difamadora?) 

Quanto à visão do continente americano e de seus habitantes, os naturalistas convivem 

com pontos de vista diversos a respeito do “Novo Mundo”, a exemplo das visões propagadas 

por Buffon, Raynal e De Pauw, que primava por uma tradição difamadora da natureza e do 

habitante natural do continente. Outros cientistas da época, no entanto, questionavam tal visão; 

é o caso de Herder, Rousseau e, especialmente, Humboldt e Hegel, que apresentavam, em seus 

relatos, visões positivas a respeito do continente americano. Devemos compreender a visão de 

Spix e Martius à luz desse debate. Eles, como bons seguidores de Humboldt, preferem adotar 

uma visão positiva da América, porém não se pode esquecer que, no contexto da época, também 

sofriam certa influência de pensamentos contrários. 

Vejamos alguns trechos da obra, nos quais tais influências são claras. Abaixo, podemos 

perceber um trecho na região de Juazeiro, onde os autores reconhecem a importância do rio São 

Francisco, retratando uma visão positiva da paisagem do continente americano:  

A própria região em que nos achávamos exercia influência reconfortante 
sobre o nosso espírito, pois o majestoso São Francisco espalha todos os 
benefícios de um grande rio e, ainda mais, lembra aos viajantes alemães o 
Reno, lá onde ele sai dos montes que o constringem, deslizando da cidade de 
Bona, através de férteis planícies. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 342, grifo 
nosso). 

No trecho abaixo, na passagem de Spix e Martius pela Vila do Rio de Contas, os 

naturalistas ficam surpresos ao encontrar uma pessoa com instrução clássica no sertão baiano, 

exprimindo uma percepção detratora do continente americano. No trecho seguinte, eles usam a 
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expressão “difamado clima tropical”, deixando bem evidente a visão pessimista que era comum 

na Europa, a respeito do Brasil: “O professor de latim (professor régio de latim), homem de 

erudição verdadeiramente clássica, provava que os frutos do espírito também amadurecem 

no difamado clima tropical.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 35, grifo nosso).  

Saindo da Vila do Rio de Contas, ao passarem por uma região da caatinga, os naturalistas 

criticam o fato de, apesar de terem uma terra rica em recursos minerais e vegetais, os sertanejos 

viverem numa miséria absoluta e ainda se considerarem num estado de conforto: “O fato de 

procurar na população de tão opulenta terra tais recursos, pareceria incrível, se não nos 

tivéssemos convencido da miséria em que geralmente vivem os sertanejos dessas regiões, 

que, entretanto, se consideram em bem-estar.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 37, grifo nosso).  

Categoria 5: Visão de natureza (utilidade ou afetividade?)  

Quanto à visão de natureza, Spix e Martius recebem influência da visão utilitarista da 

época, mas também estão mergulhados no Naturgefühl (sentimento de natureza), demonstrando 

uma relação de afeto com a natureza, uma clara influência de Schelling e de Humboldt, 

destacando que este último foi precursor desse modo de olhar a natureza, sendo o primeiro a 

mesclar descrições científicas da natureza com um discurso estético (CARVALHO, 2014, p. 

170). 

Carvalho (2014, p. 168) destaca que “a partir do século XIX houve uma intensificação 

dessas redes de informação com o escopo de mapear as riquezas naturais e estudar suas 

possíveis utilizações”. Nos trechos que seguem é perceptível a atenção que estes naturalistas 

também dedicavam à observação de potenciais riquezas do continente. Lembrando que um dos 

objetivos da viagem desses naturalistas era a descoberta de riquezas minerais, na passagem por 

Brumado, Spix e Martius deduzem que existe ouro na região, a partir das formas das plantas e 

dos montes: “Já pelas formas destas plantas era possível deduzir a existência de ouro nessas 

montanhas. Mais decisiva ainda se torna a analogia, quando, mais minuciosamente, se observa 

a formação dos montes.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 30, grifo nosso). 

Em uma clara demonstração da visão utilitarista da natureza, na região de Ilhéus, os 

naturalistas salientam que um alemão, Sr. Weyll, teve coragem de se estabelecer na região (a 

qual chamam de “ermo”), e só agora consegue lucrar com sua atividade. Também fica evidente 

a derrubada da floresta, com o objetivo de cultivo e as dificuldades enfrentadas pelo agricultor, 

devido ao grande diâmetro do tronco das árvores e aos “animais indesejados”, que “perseguem” 

as plantas: 

Grandes extensões de florestas foram derrubadas, queimadas e plantadas 
de milho, arroz e cana de açúcar. [...]  
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Só agora lograra verificar a imensa floresta que chamava sua, da qual 
esperava o lucro de sua atividade, após muitos anos de contínuos cuidados 
e reiterados sacrifícios. A vegetação, pelo vigor do solo novo e virgem, luta 
contra a ação do homem. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 208-209, grifo nosso). 

A busca por plantas medicinais também era objeto de grande interesse por parte dos 

naturalistas e esteve presente nas expedições científicas dos séculos XVIII e XIX. Os benefícios 

econômicos das plantas do “Novo Mundo” em terras europeias e a busca pela construção do 

conhecimento universal fez com que Spix e Martius reservassem espaço em seus diários para 

os medicamentos naturais (CARVALHO, 2014, p. 169). 

Spix e Martius experimentaram nos trópicos, além de uma natureza extremamente rica 

do ponto de vista utilitarista, também se depararam com uma natureza que pode causar enorme 

prazer. Essa experiência advém do “sentimento da natureza”, que era, no entender desses 

naturalistas, imprescindível para investigar os objetos da história natural na sua totalidade, ou 

seja, respeitando as inter-relações existentes na natureza (LISBOA, 1997, p. 97). Esse 

pensamento demonstra claramente a influência que Humboldt e Goethe exerciam na visão 

desses naturalistas. 

A obra Viagem pelo Brasil é um exemplo de como uma narrativa científica e 
fortemente influenciada pelos preceitos iluministas pode também ser 
considerado um trabalho poético, mesmo que mediado pela razão. Esta obra é 
fruto da síntese entre o saber científico e o Naturgefühl evocado pela beleza 
natural das paisagens (CARVALHO, 2014, p. 172). 

A natureza também pode ser vista, não apenas como uma fonte de riquezas e utilidades, 

mas como fonte de prazer. A seguir, apresentamos alguns trechos de “Através da Bahia” em 

que o “sentimento de natureza” é expresso pelos naturalistas. Ao sair de Salvador, em um navio, 

com destino a Ilhéus, Spix e Martius experimentam o verdadeiro “sentimento da natureza” 

(Naturgefühl) e relatam a paisagem em uma linguagem carregada de poesia: 

A cidade iluminada, as luzes cintilantes, esparsas na costa de Itaparica e os 
contornos flutuantes do litoral multiforme se irmanava, formando um belo 
quadro da noite, que, pelas toadas longínquas das cantilenas dos pescadores, 
logra não somente vida, mas ainda magia capaz de recordar cenas semelhantes 
na Europa (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 196). 

Podemos observar no parágrafo acima, que tudo de bom e belo que os naturalistas 

encontravam no Brasil, os remetia à Europa, que era o referencial deles de um “lugar ideal”. 

Ao longo da leitura dos relatos, foram verificados outros trechos em que essa visão se repete. 

No caminho para a Vila do Rio de Contas, mais uma vez os naturalistas são tomados pelo 

“sentimento da natureza”, ao mesmo tempo que demonstram a preocupação com o retorno para 

Salvador, visto que o caminho se apresentava hostil, devido à seca: 

A lua aparecia no firmamento de colorido violáceo intenso e iluminava, com 
extraordinário brilho, as montanhas, Serra da Vila Velha. Podíamos 
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facilmente distinguir os seus audaciosos contornos e no lindo vale, os grupos 
de árvores, cobertas de flores, que exalavam delicioso perfume. Essa 
passagem súbita de região estéril, queimada, para uma alegre paisagem 
primaveril, devia atuar, tanto mais agradavelmente sobre nosso espírito, 
quanto pelas experiências feitas e pelas informações dos habitantes, não 
devíamos esperar, até à Bahia, vestígio algum de natureza reanimada. (SPIX; 
MARTIUS, 1938, p. 27). 
 
 

Categoria 6: Tipos de conhecimento (Enciclopédico ou Sistêmico?) 

No Iluminismo o conhecimento era pautado no “Enciclopedismo francês”, dividindo o 

mundo natural em diversas áreas, na tentativa de abarcar vários assuntos para promover um 

“conhecimento universal”. Humboldt e seus seguidores, porém, buscavam integrar os diversos 

conhecimentos numa visão do todo, onde tudo estaria interligado. A natureza, nessa concepção, 

é vista como um organismo vivo. Atendendo a essa visão enciclopedista, segundo Lisboa (1997, 

p. 33), “Os naturalistas aprofundaram os temas da história natural: botânica, zoologia, 

geografia, mineralogia, paleontologia, astronomia, meteorologia.”  

Na obra “Através da Bahia” encontramos diversos trechos em que os autores expressam 

a visão “enciclopedista” da época, com o desejo de classificar e nomear todos os seres, além de 

buscar informações a respeito das mais diversas áreas da ciência. Soares (2013, p. 4) afirma que 

“os viajantes parecem tomados por uma espécie de fúria classificatória, que fica explícita na 

definição da flora da caatinga”, conforme o trecho abaixo: 

A imburana (Bursera leptopholes, Mart.) as barrigudas (Chorisia ventricosa 
et Mart e Pourretia tuberculata, M.) os paus de rato, dos sertanejos da Bahia 
(Caesalpinia glandulosa, microphylla, M.), a catinga de porco (Caesalpinia 
porcina, M.), a caranguda (Caesalpinia acinaciformis, M.) o pau ferro 
(Caesalpinia ferrea, M.), muitas especies de mulungú (Erythrina), uma 
anonacea, (Annona obsufolia, M.) diversas capparidéas (Capparides), o 
imbuseiro (Spondias tuberosa, Arr) e grande quantidade de euphorbiaceas, 
são as que mais contribuem para a caracterização fisionômica dessas caatingas 
(SPIX; MARTIUS, 1938, p. 44-45). 

Lahuerta (2006) afirma que os naturalistas estão imbuídos da ideia de que a natureza se 

encontrava desordenada, cabendo-lhes seu enquadramento. Era necessário dar nomes aos seres 

e, para isso, a taxonomia de Carl Linné, ou Lineu, representava uma grande referência para 

qualquer trabalho científico. Seria possível, a partir dessa taxonomia, classificar qualquer ser 

vivo. De acordo com Souza, “estabelecer classes e categorias tornava-se um impulso 

generalizado nos meios científicos da Europa, pois se acreditava que nomeando se conhecia o 

objeto. Nomear tornava-se uma forma de apropriação.” (SOUZA, 1995, p. 177).  

Com relação ao sistema de classificação dos seres vivos, Spix e Martius seguem o sistema 

lineano, com o seu Systema Naturae. Mas o próprio Martius, numa carta enviada a Goethe, 
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demonstra sua incerteza quanto à pretensão da ciência de classificar todos os seres, e quanto 

aos critérios dessa classificação.  

Martius, em uma carta endereçada a Goethe, faz uma reflexão sobre as 
ambições sistematizadoras da história natural, em especial da botânica, que 
considerava um cálculo de “dimensões irracionais”. Escreve Martius: 
“diferenciamos gêneros, espécies, organizamos classificações, e acreditamos 
ter feito muito quando indicamos a todos da arca de Noé o seu lugarzinho no 
nosso esquema”. E se esse discernimento for em vão, pergunta-se, dadas as 
possíveis descobertas de novas características que reorientariam a 
classificação? Para responder à indagação, lança mão de sua concepção de 
natureza: o que importa, conclui, é perceber o espírito da natureza, que 
justamente não pode ser guarnecido por diagnóstico algum. [...] (LISBOA, 
1997, p. 75). 

No trecho seguinte, vê-se uma mescla da visão “Enciclopedista” com a visão totalizante 

da natureza. Ao mesmo tempo em que os autores dão o nome científico, de acordo com a 

classificação lineana das espécies, vemos também a preocupação em falar do comportamento 

da espécie e da relação desta com a natureza: 

Muitos frangos d’água, garças, mergulhões, etc. (Gallinula martinicensis, 
Ardea virescens, Plotus melanogaster e outros) dão vida às matas.  
A vida tranqüila e o modo de viver dessas espécies de aves estão de acordo 
com o caracter selvagem da solidão. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 206). 

Seguindo os preceitos da “visão enciclopedista”, os naturalistas tratam dos mais diversos 

assuntos, como podemos verificar nos trechos abaixo, desde temas relacionados à agricultura, 

ao comércio, até à ecologia e outros. No parágrafo abaixo, por exemplo, interessados em 

descrever a economia da região da Chapada Diamantina, na Bahia, Spix e Martius relatam a 

respeito da cultura do algodão em Caetité: 

Cayteté (Caeteté ou Vila Nova do Príncipe), semelhante a Minas Novas, pelo 
clima e vegetação, vem, há vinte anos, explorando, em grande escala, a cultura 
do algodão e se tornou, por isso, um dos mais ricos logradouros do sertão 
baiano. Existem, aí, atravessadores que, anualmente, remetem para a Bahia 
mais de mil animais com cargas (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 22). 

A despeito da “visão enciclopedista”, Spix e Martius, como bons seguidores de 

Humboldt, possuem uma visão sistêmica da natureza, considerando sempre as interações que 

ocorrem no mundo natural. Essa visão pode ser considerada primariamente uma “visão 

ecológica”, mesmo que o termo “Ecologia” só viesse a ser cunhado em 1866, pelo zoólogo 

alemão Ernst Haeckel. Vejamos um exemplo no trecho seguinte: 

Íamos largar do porto de Barcellos, quando nossos índios, que já haviam 
tomado os remos, subitamente deixaram a canoa com grande alarido e 
correram em perseguição de um animal, que apareceu entre os mangues.  Era 
um guaximim (Procyon cancrivorus, Ill.), que costuma espiar as praias, à 
tardinha, para pegar os camarões e caranguejos, que na baixa mar ficam entre 
as raízes dos mangues do litoral. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 247). 



40 
 

Esta cena se passa no sul da Bahia, onde Spix e Martius avistam um guaxinim, e no relato 

eles destacam o hábito alimentar desses animais, nos mostrando que eles já possuíam, ainda 

que intuitivamente, uma visão ecológica. O parágrafo também nos revela que, além de 

classificar, eles estavam preocupados com as relações que o animal estabelecia com outras 

espécies, descrevendo uma cadeia alimentar e os hábitos de vida de algumas espécies do litoral 

baiano. 

Categoria 7: Vocação civilizatória 

A “vocação civilizatória” é um aspecto muito abordado pelos naturalistas. O europeu 

(considerado o modelo de civilização) tinha o interesse em transformar os habitantes do “Novo 

Mundo” em “seres civilizados”, tendo como parâmetro de perfeição o modelo europeu. Ao 

acompanhar uma procissão religiosa pelas ruas de Salvador, os naturalistas utilizam uma 

metáfora do “espelho mágico”, para expressar a estranheza que lhes causa a diversidade da 

população local:  

Como em um espelho mágico, vê o observador admirado passarem diante de 
seus olhos, representantes de todos os tempos, toda a história da evolução do 
gênero humano, com os seus mais elevados ideais, suas lutas, seus grãos de 
progresso e de decadência e este espetáculo único, que mesmo Londres e Paris 
não podem oferecer, aumenta ainda de interesse, considerando-se o que 
poderá trazer o quarto século, para um país, que em três séculos apenas, pôde 
assimilar todas as orientações e graus de educação, pelos quais o gênio da 
humanidade conduziu o Velho Mundo, através de milênios! (SPIX; 
MARTIUS, 1938, p. 123-24). 

A metáfora do “espelho mágico” pode ser interpretada da seguinte forma: [...] “o Brasil 

– na condição de praticamente ex-colônia – deveria refletir a imagem projetada pela Europa. 

No entanto a adjetivação de ‘mágico’ alude a certa desordem ou mesmo deformação do que o 

‘gênio da humanidade’ foi capaz de criar.” (LISBOA, 1997, p. 138). Na canção “Sampa”, de 

autoria de Caetano Veloso (1992), há uma frase que diz “[...] é que Narciso acha feio o que 

não é espelho”. Talvez essa frase expresse bem o sentimento dos dois naturalistas diante da 

população baiana, com aparência e costumes próprios, tão diferentes dos europeus. Os 

naturalistas também deixam transparecer, no parágrafo acima, uma certa hierarquia que eles 

estabelecem em relação aos diferentes grupos humanos que eles veem passar na cidade de 

Salvador. 

Ao observarem alguns escravos reunidos nos chafarizes de Salvador, os naturalistas 

acreditam que a vinda de europeus e africanos para o Brasil contribuiria para a civilização 

desses povos e do país como um todo.  

Nos chafarizes da cidade reúnem-se, muitas vezes, magotes de escravos. Não 
é sem certo interesse que o filantropo observa esses infelizes, filhos de um 
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continente longínquo, destinados a fecundar com o seu suor a terra do novo 
continente.  
Que estranha sorte esta no desenvolvimento da humanidade! Os filhos da 
Europa e da África são obrigados a modificar um terceiro continente, com 
isso, a si próprios e a sua pátria! (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 137). 

Essa consciência de ser europeu e de pertencer a um mundo por eles denominado de 

“civilizado” os faz sentirem-se agredidos por esses que representavam a diversidade cultural 

brasileira. O termo “Selvageria” é utilizado como adjetivo para a América, especialmente para 

os negros e para os índios (LISBOA, 1997, p. 135). Selvagens eram chamados todos aqueles 

que não viviam de acordo com as normas da cultura europeia. Essa postura é resultado de uma 

visão etnocêntrica. 

Na região de Ferradas (distrito de Itabuna), Spix e Martius encontram um aldeamento 

indígena, organizado por um sacerdote do Convento dos Capuchinhos, na Bahia. Os naturalistas 

confessam que o porte nobre do frei o realçava com “um ser de espécie elevada”, e mais ainda, 

que os esforços desse sacerdote eram no sentido de “elevar os decaídos filhos da América à 

condição de homem”. 

Fr. Ludovico Liorne  
Seu porte nobre o exalçavam como um ser de espécie mais elevada sobre os 
tímidos selvagens, que pela confiança nele depositada, se preparavam para 
receber as primeiras centelhas dos sentimentos religiosos. Se tais meios de 
humanizar não atingirem à meta, então se deve desesperar, em geral, da 
possibilidade de elevar à verdadeira condição de homem, esses decaídos 
filhos da América. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 226, grifo nosso).  

 Ainda se referindo ao Frei Ludovico Liorne, os naturalistas comentam: 

Ele nos relembrava a ideia da humanidade em todo o seu esplendor, o que 
em vão buscávamos nos seus tutelados [...] (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 235, 
grifo nosso). 

 Os naturalistas Spix e Martius deixam explícito que o ideal de civilização deles era obtido 

quando se alcançava o padrão europeu. No parágrafo acima, eles lamentam o fato de, mesmo 

com grande esforço do religioso, os indígenas não conseguirem atingir a verdadeira “condição 

humana”. Chico Buarque, na canção “Fado Tropical”, composta em 1973, expressa muito bem 

esse sentimento do colonizador europeu em relação à população da nascente nação brasileira: 

“Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal; ainda vai tornar-se um imenso Portugal!”. O 

ideário do colonizador português era realmente transformar os hábitos, os costumes, a língua e 

a cultura da população colonizada nos padrões europeus da época.  

Na Bahia, os viajantes tiveram a oportunidade de conhecer um aldeamento de indígenas 

habitantes entre o Rio de Contas e o rio Pardo, que era dirigido por um missionário capuchinho, 

instruindo os índios nas doutrinas da fé católica e na agricultura. No entanto, para Spix e Martius 

o progresso desses índios (Camacans) eram insignificantes, apesar dos esforços do missionário. 
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Diante de algumas histórias que foram relatadas aos naturalistas, eles acreditavam que havia 

pouca esperança desses indígenas deixarem o seu estado de “selvageria”, tornando-se 

“humanizados”. Eles chegam a considerar que não haveria nenhum princípio de “humanidade” 

nesses indígenas: 

Ainda assim, quão insignificantes nos pareceram os progressos dos Camacans 
na cultura, quando o digno missionário nos desenrolou, diante dos olhos, o 
quadro de sua vida e de suas ações!  
Havia poucas semanas que uma mulher, na raiva do ciúme, matara o próprio 
filho; outra exumara os restos mortais do filho muito querido, há poucos meses 
falecido, raspara os ossos, cozinhara as partes carnosas, bebera o caldo e, de 
novo, enterrara os ossos limpos, envolvidos em folha de palmeira. (SPIX; 
MARTIUS, 1938, p.  226). 

De acordo com Norbert Elias (1994, p. 24), o conceito de civilização “expressa a 

consciência que o ocidente tem de si mesmo. [...] Ele resume tudo em que a sociedade ocidental 

dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais antigas ou a sociedades 

contemporâneas ‘mais primitivas’". Portanto, o termo “civilização” torna-se um conceito 

relativo ao considerarmos que é, na verdade, a expressão de pontos de vista diferentes a respeito 

da própria cultura. 

Categoria 8: História da vida no planeta 

Em relação ao surgimento de novas espécies, o que predominava na visão de ciência da 

época era a crença na imutabilidade dos seres vivos, sendo as espécies consideradas como 

entidades constantes e independentes do tempo. A teoria da evolução por seleção natural foi 

criada em 1859, por Darwin/Wallace, porém já havia alguns cientistas que questionavam a 

imutabilidade das espécies.  

Em Monte Santo, Spix e Martius receberam peças de restos de animais, que segundo eles, 

seriam antediluvianos - muitas vértebras dorsais e falanges de um mastodonte. Isso expressa a 

crença desses naturalistas nos relatos a respeito do dilúvio, de acordo com a narrativa bíblica: 

De maior interesse para o naturalista são os restos de animais antediluvianos, 
que se encontram à superfície da terra ou enterrados na areia, em diversos 
lugares, no distrito da vila, mais frequentemente no rio Santo Antônio e em 
suas proximidades, perto da fazenda do Bom Jesus dos Meiras, oito léguas 
distantes. Dizem que foram encontrados ali: um dente, pesando 8 libras, e um 
osso de 5 pés de comprimento, que serve de pia de fonte. [...] A lenda do 
encontro do grande dente, já mencionada, deixa, porém, uma dúvida sobre se 
os restos antediluvianos desta região provêm de mamute ou de mastodonte. 
(SPIX; MARTIUS, 1938, p. 34). 

O escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) publicou em 1790 o livro 

“A metamorfose das plantas”, o qual exerceria grande influência no pensamento dos 

naturalistas Spix e Martius. Dijigov (2020) afirma que essa obra sugeria que 
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todas as estruturas botânicas, da raiz aos frutos, são metamorfoses de um único 
órgão basal. Contradizendo as teorias da época, Goethe sugeriu que todos os 
vegetais compartilhariam uma estrutura primordial e a metamorfose desse 
protótipo vegetal dava origem aos diferentes órgãos da planta, em diferentes 
condições de desenvolvimento. 

Embora adeptos da ideia de “metamorfose das plantas”, Spix e Martius não tinham uma 

visão propriamente evolucionista, transitando entre as ideias fixista e transformacionista. O 

transformacionismo se baseia nos pressupostos de que um determinado objeto sofre mudanças, 

e tais mudanças são contínuas e graduais. Lisboa (1997, p. 76) resume o turbilhão de ideias que 

povoava os pensamentos desses naturalistas:  

Apesar de, em meados do século XVIII, o pensamento naturalista apresentar 
tendência para temporalizar a natureza, foi no início do Oitocentos que a 
história natural assumiu uma versão cronológica, abrindo o terreno para uma 
perspectiva evolucionista, que, mais tarde, rompe definitivamente com o 
dogma bíblico. Spix e Martius valorizaram a visão organicista da natureza, 
difundiram a doutrina da metamorfose das plantas e dos animais e aderiram a 
concepções vitalistas, holísticas, transformacionistas e panteístas da natureza. 
(LISBOA, 1997, p. 76). 

Podemos perceber nas ideias de Spix e Martius, alguns lampejos de ideias evolucionistas. 

Spix, por exemplo, absorveu as ideias transformacionistas de Lamarck, quando de sua 

passagem por Paris. Tais ideias “respaldaram a concepção de uma natureza dotada de 

temporalidade, em confronto com as interpretações fixistas que dominavam no século XVIII. 

No entanto Spix não viveu o suficiente para acompanhar o que o século XIX superou 

definitivamente.” (LISBOA, 1997, p. 73). 

Categoria 9: Origem e classificação do ser humano 

Se a natureza dos trópicos atraía a pesquisa naturalista, da mesma forma o elemento 

humano das Américas era objeto de investigação e curiosidade por parte dos europeus. A 

maioria das ideias do final do século XVIII partiam do pressuposto monogenista, ou seja, 

acreditavam na origem única da humanidade baseada nos relatos bíblicos, a partir de um único 

casal: Adão e Eva. Em contraposição, Goethe defendia que a força divina teria criado o homem 

e a mulher simultaneamente em vários pontos da Terra. Dessa forma, seria mais lógico 

compreender a diversidade da espécie. Martius era adepto da ideia monogenista, influenciado 

pela religião, pois se negava a ir contra as Escrituras Sagradas (LISBOA, 1997, p. 141). Porém, 

em certos relatos desses naturalistas, observamos algumas contradições em relação à origem 

única da humanidade, especialmente quando se referem aos negros e aos índios, aproximando 

suas crenças de concepções poligenistas. Sobre esse assunto, Lisboa (1997, p. 141) afirma que 

[...] as enormes particularidades que Spix e Martius enxergam nos negros, 
quanto à cor da pele e do cabelo, ao formato do crânio, à expressão do 
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semblante e do corpo, os fazem duvidar da mesma origem. Nesse sentido, os 
autores contrariam a concepção monogenista, que sustentava a origem única 
das raças humanas.  

A crença na narrativa bíblica, da criação do ser humano a partir dos pais bíblicos da 

humanidade, sofria certa influência da ideia da “grande cadeia do ser”. Oriunda da filosofia 

grega antiga (Platão) e do cristianismo medieval, essa ideia considerava que os diferentes tipos 

derivados do casal bíblico, eram tidos ou como mais próximos da perfeição do Éden (o europeu) 

ou como produto da degeneração (negros e índios, no caso do continente americano). Spix e 

Martius acreditavam que por não serem dotados de “perfectibilidade”, a “raça americana” nada 

mais era que um “ramo atrofiado, no tronco da humanidade”, cujas “altas flores e frutos” são 

incapazes de produzir (SPIX; MARTIUS, 1981, v. III, p. 47-8). 

As classificações do ser humano do século XVIII se baseavam na mistura de aspectos 

físicos e comportamentais, uma “teoria das raças” criada pelo Iluminismo. Tais classificações 

hoje são consideradas equivocadas, até mesmo porque do ponto de vista biológico, se chegou 

à conclusão da inexistência de raças para a espécie humana contemporânea.  Porém, embora 

não mais utilizado nas ciências biológicas, esse conceito ainda é usado nas ciências sociais, 

como uma construção social, como forma de privilegiar culturas, línguas, crenças e 

determinados grupos (AZEREDO, 1991).  

O “Racismo da Ilustração” influenciou muitos cientistas, promovendo um debate que 

deixou suas marcas na sociedade até os dias atuais. De acordo com Lineu, conforme descrito 

na “Encyclopaedia of the Social Sciences” (SELIGMAN; JOHNSON, 1985, p. 26), a espécie 

Homo sapiens, é dividida em seis subgrupos: Homo ferus (selvagem), H. americanos, H. 

europaeus, H. asiaticus, H. afer (negro) e H. monstruosus. Não foi encontrado nenhum 

representante do Homo ferus, tornando difícil a sua caracterização.  No grupo dos monstros 

integravam-se os gigantes da Patagônia, os hotentotes, os índios canadenses e os chineses. É 

interessante ressaltar que, segundo a classificação de Lineu, a descrição de cada raça deveria 

unir características físicas e traços mentais, sendo estes últimos incluídos como características 

biológicas. E. Leach (1985) apud Lisboa (1997, p. 139-140) exemplifica alguns dos parâmetros 

que eram utilizados por Lineu para classificar a espécie humana: 

Lineu, por exemplo, define o europeu como “claro, sanguíneo, robusto; 
cabelos lisos, olhos azuis; gentil, arguto, inventivo; completamente vestido; 
governado por leis”. A variedade africana conhecia-se pelas seguintes 
características: “negro, fleumático, relaxado; cabelo preto e crespo; pele fina; 
nariz achatado, lábios carnudos; as mulheres sem pudor, com seios 
proeminentes; astuto, indolente, negligente; untando-se com gordura; 
governado pelo capricho”.  
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Blumenbach divide a humanidade nas raças mongólica, caucásica, malaia, americana e 

etiópica, divergindo, porém, em relação à formação racial. Martius era influenciado por Karl 

Friedrich Blumembach, que havia sido seu professor e marcara profundamente sua formação 

com as ideias da frenologia, doutrina segundo a qual as faculdades e aptidões mentais de uma 

pessoa eram indicadas pela forma e protuberâncias do crânio. Mas em relação à formação das 

raças, Spix e Martius concordavam com Lineu, ao incluir características comportamentais para 

classificar o ser humano. Martius dedica páginas e páginas de seus escritos à associação entre 

clima, humores, tendências psicológicas e aspectos anatômicos na constituição das “raças” 

humanas (AGUIAR E COSTA, 2012, p. 2). Lisboa (1997, p. 139-140) nos dá uma ideia dessas 

discussões na Alemanha, nos anos setenta do século XVIII:  

[...] Immanuel Kant e Johann Friedrich Blumenbach definem a utilização do 
conceito de raças para a antropologia. Kant acha que só é possível classificar 
a espécie humana pela diferença das tonalidades epidérmicas. Os pais bíblicos, 
que já traziam em si de forma latente a diversidade, foram os únicos 
ascendentes das quatro raças: a branca, a amarela, a negra e a vermelha. 
Fatores climáticos e o isolamento geográfico influenciaram nas variações da 
espécie. Nesse processo, Kant introduz um princípio da hereditariedade para 
a elaboração de uma teoria das raças.  

Blumenbach concorda com Kant quanto ao fato de que uma distinção somente poderia 

basear-se em características físicas, mas defendia que a regionalidade também deveria ser 

considerada. Partindo desse princípio, Blumenbach apresenta cinco tipos raciais: os caucásicos 

(“brancos”), que seriam a raça original; os mongóis (“amarelos”) e os etiópicos (“negros”) 

seriam uma degeneração da raça original. Os americanos (índios) e os malaios seriam raças 

“transitórias.” (LISBOA, 1997, p. 140). Mais tarde, a forma do cabelo, a cor, a forma do nariz 

e o formato do crânio tornaram-se os critérios primários pelos quais as raças humanas eram 

distinguidas.  

Blumenbach era considerado uma autoridade no campo da anatomia craniana comparada, 

deduzindo, após o exame do crânio de um índio botocudo, que se tratava de uma “espécie de 

elo perdido entre o orangotango e o homem”. Com essa afirmação, ele nega a humanidade aos 

botocudos, também conhecidos como aimorés, povos indígenas que viviam no sul da Bahia e 

na região do vale do rio Doce.  Spix e Martius também levantam essa dúvida sobre a 

humanidade dos indígenas. Havia, portanto, uma diferenciação entre os “antropóides” e os 

“humanos”. Esse debate no século XVIII entre as ideias de Kant e de Blumenbach, 

considerando as raças como um processo temporal, abriu caminho para uma teoria da evolução 

biológica, pois nesse processo, Kant introduz um princípio da hereditariedade para a elaboração 

de uma teoria das raças (LISBOA, 1997, p. 140-141).  
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Outro cientista do século XIX que participou do debate a respeito das “raças” humanas 

foi o naturalista francês Georges Louis Leclerc, o conde de Buffon.  

Buffon partia do princípio de que o fator principal para determinar a cor da 
pele é o clima. Escalonando a espécie humana em branca, amarela, parda e 
negra, considera a coloração da tez, isto é, todos os tipos que não são brancos, 
como uma degeneração física, que estaria intimamente ligada a uma 
inferioridade cultural, frequentemente igualada à estupidez e à barbárie. Nessa 
ordem hierárquica, o homem das zonas temperadas, especialmente o europeu 
do norte, era visto como o mais belo, o mais claro e mais bem-formado, dentre 
todos os demais. (LISBOA, 1997, p. 139).   

Em algumas passagens na leitura de “Através da Bahia”, é possível identificar o 

“Racismo da Ilustração”. Os autores, por exemplo, criticam o fato de o “mulato” (hoje 

considerado um termo pejorativo, pois na etimologia da palavra, acredita-se que esta seja 

derivada do termo “mula ou burro”, animal híbrido geneticamente), reivindicar maior 

consideração do que lhe era devida: 

Uma circunstância esquisita, observada em todo o Brasil, é que o mulato vê 
na sua mestiçagem direito a maior consideração do que a devida aos seus 
talentos e profissão, enquanto que um adágio muito generalizado nada 
reconhece de útil e proveitoso em qualquer cruzamento com sangue 
indígena (SPIX; MARTIUS, 1938, p.  38, grifo nosso). 

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p. 1975), dentre os 

diversos significados para o termo “mulato”, uma das definições apresentadas é a seguinte: 

“Que ou aquele que é filho de pai branco e de mãe preta (ou vice-versa).” Porém, outra 

definição, no mesmo dicionário seria: “que ou aquele que não apresenta traços raciais definidos; 

mestiço de negro, índio ou branco, de pele morena clara ou escura.” (grifo nosso). 

  Recorremos à versão original de “Reise in Brasilien” (Edição de 1828, p. 607), para 

averiguarmos a tradução diretamente do idioma alemão. O termo “indígena” em alemão é 

“amerikanischem”, traduzido como “americano selvagem”, que seria correspondente a 

“indígena” para os naturalistas. Portanto, provavelmente os naturalistas entendiam que o 

“mulato’ seria proveniente da miscigenação de brancos com indígenas.  

 Na vila da Pedra Branca, Spix e Martius ao se referirem aos índios Cariris e Sabujás, 

lamentam o fato desses indígenas não terem conseguido desenvolvimento intelectual, apesar de 

suas relações com os brancos. Os autores associam até mesmo a fisionomia “mesquinha” ao 

estado de “decadência moral” desses nativos: 

Como aconteceu com os Coroados, suas relações com os brancos, em 
dependência muito grande, não exerceram influência favorável sobre o 
desenvolvimento intelectual, nem nobilitaram a expressão da fisionomia.  
São indolentes, preguiçosos e visionários, indiferentes a iniciativas outras 
que não as paixões baixas. A fisionomia mesquinha revela esse estado de 
decadência moral. (SPIX; MARTIUS, 1938, p.  50, grifo nosso). 
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O objeto principal dessas investigações era a ampliação do conhecimento das “raças 

humanas”. O pensamento naturalista, na sua ânsia de classificar e ordenar a natureza, buscava 

colocar a diversidade da espécie humana numa ordem taxonômica. 

Categoria 10: Formas de representação e interpretação da paisagem natural 

Quanto às formas de representação e interpretação da paisagem natural, dentro do sentido 

estético do historiador e teórico italiano de arte, Giulio Carlo Argan, Spix e Martius oscilam 

entre duas visões: a “estética do sublime”, que vê a natureza como algo trágico, a ser temido, 

despertando sentimentos de desolação, morte, desacomodação, estranhamento e grandiosidade 

violenta que chega a esmagar o ser humano; e a “estética do pitoresco”, que vê a natureza 

sempre alegre, generosa, paradisíaca (REINALDO, 2014, p. 130).  

Nas artes plásticas, o sublime se reconhece em expressões que, embora muito 
diferentes, têm pontos comuns. As cores são desbotadas e os gestos 
excessivos. O inóspito é retratado, são paisagens selvagens, penhascos e 
árvores retorcidas que muito se afastam da natureza domesticada dos jardins 
do pitoresco. [...] Contemporânea do sublime, a estética do pitoresco ressalta 
imperfeições em cenas repletas de detalhes curiosos, próximos de uma 
natureza que nada tem de hostil, mas que é agradável e generosa. 
(REINALDO, 2014, p. 130). 

Em vários trechos da obra “Através da Bahia”, podemos verificar essa dicotomia (visão 

do trágico e visão do paraíso). Segundo Soares (2013, p. 6), “ao atravessarem o sertão da Bahia, 

os naturalistas deixam registradas impressões que se aproximam mais do infernal do que do 

‘prazer da paisagem’”. Dentro da “estética do sublime”, como exemplo, podemos citar os 

seguintes trechos: 

“O viajor, que durante os meses secos conduzir numerosa tropa de burros, através do 

sertão da Bahia, pela estrada que tomamos, jamais terá certeza de alcançar, com um animal 

sequer, o fim da viagem.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 18, grifo nosso). 

“Os habitantes dessa região triste cuidam, principalmente, da criação de gado vaccum e 

cavallar.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 19, grifo nosso). 

Aí chegamos à entrada da caatinga, cuja travessia devia ser muito perigosa 
e terrível, segundo as narrativas dos sertanejos. 
Até Maracás, vinte léguas do nosso pouso, não era possível esperar nem água, 
nem forragem. A situação era verdadeiramente desesperadora e havia 
perigo imediato de ficarmos para a bagagem nesse triste deserto e 
morrermos todos, à falta de alimento. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 42, grifo 
nosso).  

“As caatingas próximas ao Rio São Francisco tinham “aspecto outoniço, onde as únicas plantas 

verdes eram hastes carnosas de Cereus, algumas Caparidáceas e Janiphos cobertos de espinhos 

cáusticos.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 19, grifo nosso).  
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Nos relatos dos naturalistas sobre o sertão baiano, “a ausência de água e a possibilidade 

de falta de comida, o calor insuportável e opressivo, a vegetação da caatinga que parecia 

estarrecida pelo sopro da morte coloca os naturalistas numa atitude de assombro.” (SOARES, 

2013, p. 8).   

Em contraposição à “estética do sublime”, em muitos momentos na viagem “Através da 

Bahia”, nos deparamos com a “estética do pitoresco”: 

Cinco dias depois da nossa partida de Malhada achávamo-nos perto de Pajeú 
sobre a última cadeia dessa montanha de granito, de cuja altura, na parte 
chamada Serra da Gamaleira, gozamos, satisfeitos, a vista de alegres 
planícies verdes (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 21, grifo nosso). 

Quando depois de um dia de viagem, ao norte do Rio Seco, galgamos um 
monte de granito, coberto de verde espesso, mudou-se sucessivamente a 
cena, para grande satisfação nossa.  
Havia chovido e a vegetação, já mais fresca pela proximidade do mar, 
aparecia-nos em verdadeiro esplendor de primavera (SPIX; MARTIUS, 
1938, p.  49, grifo nosso). 

Às vezes, nos relatos dos dois naturalistas, percebemos em alguns trechos, uma mistura 

dos dois estilos: a natureza trágica e, ao mesmo tempo, alegre, como nos parágrafos abaixo: 

Uma vez que essa terrível tempestade nos impediu de partirmos, pela 
madrugada, do Porto de São Félix, julgamos recompensados com a viagem 
que fizemos pela manhã, gozando o espetáculo das lindas margens do 
Paraguaçu, que se estendiam diante de nós, iluminadas pela mais 
brilhante luz do sol (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 57, grifo nosso). 

Inúmeras são as formas de plantas sarmentosas de hastes retas ou 
serpentiformes, de gravatás, de áruns, de fétos e de magníficas orquídeas, que 
cobrem os altos troncos nos lugares úmidos.  
Tais formas fantásticas, muitas vezes enganadoras excitam a imaginação 
do viajante e, não raro, incutem um sentimento de medo, para o qual 
predispõe o tétrico silêncio das matas (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 218, grifo 
nosso). 

Categoria 11: Miscigenação 

A respeito do processo de miscigenação, o qual cedo ou tarde ocorreria no Brasil, Spix e 

Martius são defensores da ideia de que “a miscigenação seria a mola propulsora para o 

desenvolvimento”. Em oposição ao pensamento de Buffon, que acreditava que “a miscigenação 

resultaria em uma degeneração biológica”. 

De acordo com Martius, “o português se apresenta como o mais poderoso e 
essencial motor” (1845, p.2), enquanto as demais raças, pretensamente 
inferiores, teriam reagido com os lusitanos, criando algo inédito. Sob este 
aspecto, ele ainda acrescentaria que há uma tendência de que, com o tempo, 
estas características trazidas de etnias inferiores sejam absorvidas pelo 
“sangue português” e assim sejam elevadas às classes superiores. (AGUIAR 
E COSTA, 2012, p.3). 



49 
 

 Novamente, observamos o preconceito dos naturalistas em relação ao negro e ao índio, grupos 

que eles consideravam inferiores, e que seriam absorvidos pelo “sangue português”, considerado um 

povo “superior”. Essa suposta “absorção” deveria ocorrer tanto em relação aos aspectos físicos, 

promovendo um “branqueamento” da população, quanto nos aspectos culturais, em que as outras etnias 

deveriam ser moldadas ao padrão de civilidade europeia. 

Categoria 12: Interesses na expedição (financiamento da viagem) 

Quanto aos interesses das expedições naturalistas, na época havia viajantes que tinham 

interesses particulares, com o objetivo de obtenção de status, reconhecimento, fama ou 

publicações da “literatura de viagem” para um público leigo. Em contraposição, existiam os 

interesses públicos nas viagens, que tinham como ideia principal a utilidade da natureza, a 

ascensão das academias de ciências, enfim, o conhecimento das novas terras e o que de útil elas 

poderiam oferecer ao explorador europeu. No trecho seguinte, os naturalistas falam sobre “o 

dinheiro”, vindo da Baviera, para a continuação da viagem: “O dinheiro necessário para a 

continuação da viagem havia chegado depois da nossa volta de Ilhéus e só nos não apareceu o 

desenhista, cuja vinda da Baviera nos tinha, entretanto, sido anunciada em diversas cartas.” 

(SPIX; MARTIUS, 1938, p. 253). 

Os naturalistas também se referem às “cartas de recomendação” do governo, para que 

eles pudessem transitar facilmente por todo o território: “O real governo luso-brasileiro havia 

mandado com a superior liberalidade, com que auxiliava todos os passos da nossa expedição, 

cartas de recomendação aos governadores das diferentes Províncias, por onde devíamos 

passar.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 251-52, grifo nosso).  

O grande interesse na viagem de Spix e Martius era “projetar a Real Academia de 

Ciências de Munique ao mesmo patamar de instituições científicas de outros países como 

França, Inglaterra e Áustria, que já contavam com um lugar de destaque no campo científico 

internacional.” (CARVALHO, 2014, p. 167). 

4.1 Etnocentrismo e escravidão na visão de Spix e Martius - uma breve reflexão  

Para a abordagem dos relatos dos naturalistas, é preciso entender que os homens que os 

produziram são sujeitos dotados de ideias preconcebidas e referenciais culturais próprios. Os 

viajantes estrangeiros procediam de meios culturais diferentes dos existentes em território 

brasileiro no século XIX, tendo a Europa como referência. Soares (2013, p. 3) explica esse 

universo de Spix e Martius: 

Estranha e complexa é a relação entre a mirada do viajante e aquilo que ele 
visualiza, nomeia e institui enquanto objeto. As percepções humanas não são 
discursos neutros, portanto o “olhar” dos naturalistas bávaros trazem régua e 
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compasso do seu universo simbólico de origem; suas concepções de natureza, 
de sociedade, de política, etc, são índices que apontam para certas condições 
de possibilidades históricas. As molduras que limitam seus modos de ver e 
dizer vinculam-se aos condicionamentos culturais que informaram sua época.  

Vale ressaltar que a visão etnocêntrica não é exclusiva do europeu, mas uma característica 

humana universal. É necessário lembrar, porém, que os europeus, motivados pela sua visão 

etnocêntrica, chegaram ao extremo de destruir e exterminar culturas inteiras da face da terra. A 

visão etnocêntrica não pode ser usada, por exemplo, para justificar o genocídio dos índios 

causado pela conquista espanhola e portuguesa na América (LISBOA, 1997). A mesma autora 

nos relata um episódio ocorrido com alguns índios (Figuras 1 e 2) que, apesar de parecer 

perfeitamente “normal” para a época, se apresenta como absurdo ao nosso olhar:   

E ainda na herança do que fizeram muitos dos primeiros conquistadores, 
viajantes e navegadores que estiveram no Brasil, Spix e Martius levaram 
quatro índios como “peças vivas” para seus gabinetes naturalistas. Dois 
morreram na travessia, os outros, uma menina miranha e um rapaz juri, 
sucumbiram logo após a chegada a Munique, em pleno inverno. Essa atitude, 
naquele período, não contradizia a “ética” dessas missões. No entanto, ela 
deixa entrever, o quanto esses europeus, seguros de sua superioridade “racial”, 
achavam que os aborígenes eram meros “selvagens”, “semi-humanos”, e que, 
em nome da história natural, poderiam ser arrancados de suas aldeias e de sua 
cultura, e, simplesmente, servir como objeto de estudo (LISBOA, 1997, p. 69-
70).  

 
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No século XIX e até no início do século XX era comum a exposição de pessoas vivas, 

que eram apresentadas pelos europeus como selvagens e exóticas, constituindo os chamados 

“zoológicos humanos”. Eram verdadeiros espetáculos, muito populares na Europa nesse 

Figura 1: Retrato da índia miranha, 
litografia colorida à mão. 

Figura 2: Retrato do índio juri, litografia 
colorida à mão. 

Fonte: SPIX, MARTIUS, Atlas zur 
Reise in Brasilien, 1823, p. 16 

Fonte: SPIX, MARTIUS, Atlas zur 
Reise in Brasilien, 1823, p. 15 
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período, os quais serviam tanto para atender à curiosidade do público leigo, quanto para as 

pesquisas de antropólogos renomados, dando suporte à “teoria das raças”, ao racismo científico.   

De acordo com Vieira, (2019, p. 123) “muitos membros das diversas trupes morriam 

durante as viagens ou ao longo das turnês de apresentações”. Essas turnês duravam em média, 

de um a dois anos, apresentando-se em eventos como, exposições, circos, museus, teatros e até 

mesmo zoológicos.  

 Arteaga (2010, p. 273-274)) atribui às ciências naturais, mais especificamente à biologia 

humana, a responsabilidade de dar o suporte teórico que justificava esse tipo de “espetáculo” 

utilizando seres humanos.    

[...] muito além das ciências sociais e da antropologia cultural do século XIX, 
foram as ciências naturais, dotadas de uma linguagem e de um método 
praticamente blindados de qualquer crítica "extra-científica", que fizeram do 
estigma racial dogma verdadeiramente inquestionável no final do século XIX. 
Para além da etnologia eurocêntrica da época, bem como do chamado 
darwinismo social, cabia à própria biologia humana - especificamente, através 
de seu discurso sobre a evolução diferencial das raças - dar seu mais sólido 
suporte teórico ao racismo em que se sustentava esse tipo de exibição de seres 
humanos considerados "inferiores". 

Segundo Lisboa (1997, p. 49), Spix e Martius e todos os outros viajantes do século XIX 

não tinham condições históricas para perceber o significado da diversidade cultural (LISBOA, 

1997, p. 49), por isso, os naturalistas estranhavam os costumes dos povos indígenas, dos 

escravos e do próprio português habitante do Brasil. Havia grande dificuldade em se colocar no 

lugar do outro, elemento essencial ao estudo de outras culturas. 

Alguns trechos de “Através da Bahia” mostram claramente essa visão etnocêntrica dos 

naturalistas. Como exemplo, ao visitarem o mercado do peixe em Salvador, Spix e Martius se 

sentem “afugentados” ao se depararem com a falta de higiene do local.  

Alguns passos adiante encontramos o mercado de peixe. Não é tão fartamente 
provido como o do Rio de Janeiro. O aspecto imundo afugenta logo o europeu 
susceptível, que, para qualquer parte que se volte, no ajuntamento do povo na 
praia, sentirá ofendidos o olfato e o sentimento moral.  O europeu deve 
pôr, à margem, certas exigências, quando se achar em contato com as 
diversas outras raças humanas. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 103, grifo 
nosso). 

Em passagem pela Bolsa ou Casa do Comércio, os naturalistas mais uma vez usam como 

parâmetro a Europa, para tecerem elogios à limpeza do local: 

Chegamos à Bolsa. Aí encontramos asseio europeu, na sala artisticamente 
decorada e forrada de madeiras preciosas [...] (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 
103-04, grifo nosso). 

Na Vila do Rio de Contas os naturalistas ficam surpresos ao encontrarem uma população 

dotada de educação e riquezas, tão diferente do restante do interior da Bahia: 
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A vila do Rio de Contas deve ter 900 habitantes, porém, toda a diocese 
governada pelo vigário geral de Jacobina, aí domiciliado, conta 9.000.  
Como o clima pouco favorece a agricultura, a exploração das minas de ouro e 
o comércio são os mais importantes ramos de indústria dos habitantes, que 
pela educação e opulência se distinguem do resto da população do interior 
da Bahia. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 35, grifo nosso). 

Sobre a escravidão no Brasil, é perceptível que Spix e Martius são, de certa forma, 

omissos em relação à questão. Em alguns relatos, eles chegam a afirmar que a escravidão no 

Brasil não é tão penosa, como se pensa na Europa: “As condições sociais desses escravos não 

são absolutamente tão tristes, como se pensa na Europa. Não sofrem falta de alimentação, 

vestem-se tanto quanto exige o clima e, raramente, são sobrecarregados de trabalhos.” (SPIX; 

MARTIUS, 1938, p. 138-139). Em outro trecho os naturalistas, ao se referirem a escravos que 

quando velhos e incapazes de trabalhar, são alforriados e abandonados à própria sorte, eles 

afirmam: 

Afora este caso, todavia raro, para honra dos brasileiros, goza o escravo, 
despreocupadamente, entre o trabalho e o descanso, de uma sorte, que é 
preferível, sob muitos pontos de vista, ao estado de inquietação anárquica 
e indigência, em que vive na sua pátria, aviltada pelos perversos artifícios 
dos europeus.  
Aqui ele goza a vida e, em geral, não é a escravidão que lhe tortura a alma, 
mas a separação dos parentes e o tratamento desumano, durante o 
transporte, horrores aos quais infelizmente sucumbe grande número destas 
infelizes vítimas. (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 139-140, grifo nosso). 

Spix e Martius consideram a escravidão no Brasil como uma oportunidade de 

“aperfeiçoamento moral” para os escravos, visto que estes estavam livres da “idolatria de sua 

pátria” e “em estado de segurança e tranquilidade” no Brasil. 

Muitos escravos reconhecem o valor do aperfeiçoamento moral, que lhes 
pode advir da luz do cristianismo. Disso dão provas indubitáveis, muitas 
vezes comoventes, recordando-se com medo pueril e piedoso da idolatria 
de sua pátria e respeitando o seu estado de segurança e tranquilidade, sob 
a garantia de certas leis, embora ainda muito restritivas. (SPIX; MARTIUS, 
1938, p. 140-41, grifo nosso). 

Porém, de maneira contraditória, Spix e Martius, em alguns momentos, reconhecem a 

situação penosa de “alguns” escravos na Bahia: 

Nas cidades, acham-se em situação muitíssimo triste os que devem trazer, 
diariamente, aos senhores, uma certa quantia (cerca de 240 réis), porque são 
considerados como capital em ação e os senhores não os poupam, querendo, 
dentro de um curto prazo, resgatar o capital adiantado, com os respectivos 
juros. Pesa-me dizer que tais escravos, às vezes, quando velhos e incapazes 
de trabalhar, são alforriados e, assim, entregues ao desamparo. (SPIX; 
MARTIUS, 1938, p. 139, grifo nosso). 

Os próprios naturalistas afirmam, em determinado momento, que a “civilização europeia 

havia semeado destruição no Novo Continente”. Spix e Martius ficam satisfeitos com a 
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“bondade” de um ancião religioso com os nativos, admitindo, diante das maldades que eles 

testemunharam do europeu em relação aos negros e aos indígenas no Brasil, que “tais fatos 

diminuíam a aversão que sentíamos à influência da Europa no Novo Continente, onde a nossa 

civilização semeou tantos elementos de destruição.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 235). A 

análise dos trechos acima, nos leva a refletir a respeito da dualidade em que viviam os 

naturalistas, ora achando que os escravos e os indígenas tinham uma vida satisfatória e que 

estavam passando por um processo de “civilização” aqui no novo continente, ora reconhecendo 

os maus tratos e a destruição que o colonizador europeu imprimiu nesses povos. 

Mamedes (2016, p. 1) afirma que “para entendermos Spix e Martius, precisamos colocá-

los em seu devido contexto temporal e espacial e analisar as suas formações culturais.” Para 

Reinaldo (2014, p. 134), “[...] As produções de cientistas ou de artistas apresentam ‘verdades’ 

que serão sempre provisórias e (novamente) indistintamente seja o conhecimento produzido 

pela arte ou o produzido pela ciência será sempre fruto de sistemas de crenças.”  

É importante pensar que esse tipo de ambiguidade também pode fazer parte do fazer 

científico. Sendo o conhecimento dinâmico, muitas vezes o pesquisador se vê enraizado em 

mais de uma forma de pensar, o que não significa uma depreciação do conhecimento científico, 

mas de certa forma, um enriquecimento das ideias. Dificilmente um pensamento, uma teoria 

vem totalmente “pura”, livre de influências de outros pensadores ou mesmo de outras teorias. 

Como afirma Reinaldo (2015, p. 134) “O naturalista e a natureza como seu objeto de pesquisa 

são inteligências que se contaminam.” 

4.2 Implicações da visão de ciência do século XIX no ensino de biologia  

A partir da noção das ideias que circulavam no meio acadêmico na época dos naturalistas 

Spix e Martius, surge o questionamento: - De que maneira a visão de ciência descrita na obra 

de Spix e Martius, poderia enriquecer as aulas de Biologia? De que maneira alguns dos temas 

tratados podem ser inseridos no ensino de Biologia atualmente? Carneiro e Gastal (2005, p. 38) 

afirmam que  

apesar do reconhecimento quase consensual sobre a necessidade de 
abordagem histórica dos conteúdos da Biologia, falta ainda um maior número 
de estudos que possibilitem uma avaliação sobre se e como essa perspectiva 
histórica têm sido efetivamente trabalhada em sala de aula, e em que 
contextos. 

Em outro trabalho, as mesmas autoras citadas analisaram a concepção de História da 

Biologia veiculada em alguns livros didáticos do Ensino Médio e outros utilizados em 
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universidades, em cursos de formação de professores. Elas observaram que, nos livros 

analisados, há uma ausência do contexto histórico mais amplo:  

Passa a ideia de que a ciência é hermética, que não sofre influência dos 
aspectos socioculturais de sua época. Em todos os exemplos mencionados não 
se encontram referências ao contexto histórico-social em que trabalhavam os 
cientistas, à influência das ideias vigentes à época em outros campos do 
conhecimento nem às influências e implicações políticas das ideias que 
estavam sendo geradas pela ciência. (CARNEIRO; GASTAL. 2005, p. 38). 

Na perspectiva de inserir a história da ciência, considerando o contexto dos naturalistas 

alemães Spix e Martius, no século XIX, tentaremos aqui abordar alguns aspectos que podem 

servir como ponto de partida para diálogos nas aulas de biologia, tomando como referência o 

Quadro 1, com as categorias da complexidade teórica que povoava o pensamento dos 

naturalistas. 

 Quanto à categoria 1, que relata os modos de produção do conhecimento na época 

(“Saber de gabinete” ou trabalho de campo”), traduzindo isso para o ensino de biologia, um 

dos problemas que muitos docentes e alunos apontam é a carência de aulas práticas nessa 

disciplina. Mas, Pérez et al. (2001, p. 130) afirmam que apesar da “importância dada à observação e à 

experiência em geral, o ensino é puramente livresco, sem trabalho experimental”, ou é “centrado apenas 

na experimentação, de forma ateórica, esquecendo-se dos conteúdos.” Ou seja, nas aulas de biologia é 

preciso encontrar o ponto de equilíbrio entre essas estratégias de ensino, para não termos um curso 

puramente teórico, sem experimentação, nem puramente experimental, com deficiência teórica. 

Na época de Spix e Martius, é compreensível a necessidade que eles viam no trabalho de 

campo, visto que o objeto de estudo era a natureza de um continente desconhecido, considerado 

“novo” para o europeu e com uma natureza peculiar. No entanto, a viagem exigia uma variedade 

de estudos teóricos, recorrendo os naturalistas à leitura do trabalho de diversos autores sobre a 

natureza dos trópicos, tanto antes quanto depois da viagem, para classificar e caracterizar todo 

o material visto ou coletado. Portanto, é importante que o professor esclareça os estudantes 

sobre a importância do empirismo para os naturalistas, e que atualmente, ainda exerce grande 

importância para a ciência, porém o aprendizado teórico também é importante. 

Na categoria 2, referente à forma de sistematização e divulgação do conhecimento na 

época (“colecionismo” ou “ciência metódica”), vimos que os naturalistas se dividem entre a 

herança do colecionismo europeu do século XVI, que consistia apenas na exposição de peças 

em museus, e a ciência metódica, que estava em seu início, e exigia a publicação de escritos 

com base em algum método científico, o método sistemático da história natural. Segundo 

Portocarrero (2000, p. 129), “a história natural deve constituir uma língua complexa e bem feita, 
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como busca o cartesianismo, para dominar o visível por intermédio de um sistema de signos 

capaz de representar, ao mesmo tempo, as coisas e a própria capacidade de representar.” 

No ensino de Biologia é necessário desmitificar na visão dos estudantes, como também 

dos futuros docentes, a crença em “um suposto método científico, único, algorítmico, bem 

definido e quiçá, mesmo, infalível.” (PÉREZ et al., 2001, p. 126) Ainda segundo esses autores, 

um “método” não pode ser concebido como um conjunto de regras perfeitamente definidas, que 

deve ser aplicado de uma forma mecânica e independentemente do domínio investigado.  

   A categoria 3 se refere à influência da visão Iluminista e do romantismo no trabalho dos 

naturalistas. No ensino de biologia, é importante esclarecer a importância do Iluminismo para o 

desenvolvimento da ciência, porém Spix e Martius nos mostram que é impossível se desvincular 

completamente dos sentimentos e da influência da cultura no trabalho científico, contrariando 

os preceitos de racionalismo e neutralidade exigidos pela ciência ilumunista. No ensino de 

Biologia, é importante dialogar com os estudantes a respeito da pretensa “neutralidade da 

ciência”, e de como se torna impossível para o cientista se colocar alheio ao contexto em que 

está inserido. Pérez et al. (2001, p. 133) refere-se a esse tipo de pensamento do professor, como  

[...] uma visão deformada que transmite uma imagem descontextualizada, 
socialmente neutra da ciência: esquecem-se as complexas relações entre 
ciência, tecnologia, sociedade (CTS) e proporciona-se uma imagem 
deformada dos cientistas como seres “acima do bem e do mal”, fechados em 
torres de marfim e alheios à necessidade de fazer opções. (grifo dos autores) 

A categoria 4 trata das visões referentes ao continente americano no contexto dos 

viajantes: visão difamadora ou positiva. No ensino de biologia, é importante evitar uma visão 

deturpada sobre determinadas regiões, valorizando alguns lugares em detrimento de outros, 

especialmente em situações envolvendo a natureza ou o saber produzido em um certo local ou 

por determinado grupo. Essa visão detratora de algumas regiões, seja do ponto de vista físico 

ou cultural, contribui para a ideia preconceituosa de julgar que alguns povos, formas de 

conhecimento ou ecossistemas são inferiores a outros.  

Tal visão deturpada pode ser extrapolada até mesmo para alguns biomas brasileiros, 

considerados como ecossistemas “menos importantes”, “menos belos” e por isso, são 

minimamente contemplados por programas de conservação, recebendo pouca atenção do poder 

público em termos de investimentos, e podendo ser explorados até a exaustão, causando 

prejuízos irreversíveis à biodiversidade. A ideia, por exemplo, de que a caatinga é um bioma 

desprovido de belezas naturais, devido à falta de chuva, à paisagem árida, levou a uma 

despreocupação em relação a esse bioma, extremamente explorado, e com poucas áreas de 

preservação. O mesmo acontece com o bioma cerrado. 
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Na categoria 5, que trata da relação com a natureza, percebemos que dois pensamentos 

disputam espaço na academia: primeiro, uma relação utilitarista, em que a natureza é concebida 

como fonte de riquezas científicas e econômicas, e a segunda marcada pelo “sentimento de 

natureza”, com a qual o naturalista mantem uma relação afetiva.  

Na obra de Spix e Martius identificamos claramente as duas visões. No ensino de 

biologia, é importante ressaltar que essa visão unicamente utilitarista da natureza deixou como 

herança um planeta desgastado pelo uso excessivo dos recursos naturais, vistos apenas como 

recursos econômicos, desrespeitando os limites de resiliência do meio ambiente e deixando 

consequências catastróficas.  

Na categoria 6 temos a concepção do conhecimento na época de Spix e Martius. De um 

lado, o saber enciclopédico, vislumbrado pelo Iluminismo, segundo o qual a natureza estaria 

desordenada e precisava ser classificada, nomeada, categorizada.  Para isso, ocorre o advento 

de diversos campos do saber, com o surgimento cada vez maior das especializações da ciência. 

Mas, paradoxalmente, para serem capazes de atender às exigências do conhecimento 

enciclopédico, Spix e Martius precisavam de uma compreensão global dos fenômenos. Esse 

conhecimento pode ser denominado como holista, globalizante, integral, totalizante ou 

sistêmico. Graças a essa capacidade de perceber a natureza de forma abrangente, esses 

naturalistas foram capazes de cumprir a missão tão complexa a eles confiada na expedição. 

A Real Academia de Ciências encarregou-os de problemas científicos, tanto dentro das 

especialidades deles, como em tudo o que estivesse ao alcance de suas observações, 

fornecendo-lhes os recursos necessários para o cumprimento de tais incumbências.  

Em consequência desse encargo, foram recomendados os dois assuntos, - 
zoologia e botânica -, aos viajantes, como dever principal; ao mesmo tempo, 
porém, deviam cuidar dos outros ramos científicos, tanto quanto o tempo e as 
circunstâncias permitissem. (SPIX; MARTIUS,1981, v. I, p. 26). 

O trabalho dos naturalistas não se limitava à zoologia e à botânica. Deveriam contemplar 

outros ramos das ciências naturais: na mineralogia, deveriam estudar a natureza do solo, o 

quadro geológico das formações montanhosas, ocorrência de ouro, diamantes, outras pedras 

preciosas e de fósseis. No domínio da física, deveriam observar as variações diárias da bússola, 

os fenômenos elétricos segundo os graus de latitude e longitude, os mares, a atmosfera, o clima, 

a pressão atmosférica, as correntes, as marés etc. Para atender às áreas de história e de filosofia-

filologia, deveriam estudar as diversas línguas, o folclore, os mitos e tradições históricas, 

inscrições, moedas, ídolos e tudo que pudesse esclarecer o estado de civilização e história dos 

povos nativos e dos outros habitantes do Brasil. Também deveriam documentar tudo o que dizia 

respeito à topografia e geografia do Brasil, ainda tão pouco conhecidas. Caberia ainda aos 
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naturalistas Spix e Martius “enviar remessas de exemplares dos produtos naturais de todos os 

reinos, as coleções da Academia, como melhor prova das observações feitas.” (SPIX; 

MARTIUS, 1981, v.1, p. 21). 

A respeito da necessidade de classificação da natureza, uma das exigências da visão 

enciclopedista, sabemos que é algo extremamente importante para a biologia, mas é necessário 

que se dialogue com os estudantes, explicando que a classificação dos seres vivos é algo 

dinâmico e deve refletir a história da vida no nosso planeta. A classificação atualmente procura 

estabelecer as relações filogenéticas (de parentesco) entre os seres vivos.  

É importante também destacar que no ensino de biologia talvez precisemos retomar essa 

visão sistêmica da época dos naturalistas, ainda que reconheçamos a importância da 

especialização para a ciência. Às vezes falta o diálogo da biologia com outras disciplinas, como 

a química e a física; por vezes, falta diálogo entre os conteúdos dentro da própria biologia, 

quando o aluno não consegue perceber a conexão entre os níveis de organização dos seres vivos 

ao estudar ecologia, ou mesmo a interdependência entre os vários sistemas que compõem o 

corpo humano. 

 A categoria 7 trata da Vocação civilizatória que os europeus nutriam em relação ao povo 

brasileiro. Nesse cenário despontam duas correntes: uma de entusiastas, que imaginavam uma 

América do Sul inserida na “História Universal”, e outra de depreciadores, que excluem o 

“Novo Mundo” do progresso da humanidade. 

 No ensino de biologia, especialmente quando este ocorre em comunidades tradicionais, 

como camponeses, ribeirinhos, indígenas, quilombolas e outras comunidades, é comum o 

professor querer impor o conhecimento da ciência ocidental, às vezes depreciando o 

conhecimento local. Dessa forma, mesmo que não intencionalmente, acabam se comportando 

como os colonizadores, com o ideal civilizador para as populações tradicionais. O 

conhecimento da etnobiologia pode servir de “ponte” para que haja um diálogo entre esses 

diferentes saberes, sem sobreposição de um sobre o outro. A etnobiologia é definida por Posey 

(1987, p. 15) como “o estudo do conhecimento e das conceituações desenvolvidas por qualquer 

sociedade a respeito da biologia. Em outras palavras, é o estudo do papel da natureza no sistema 

de crenças e de adaptação do homem a determinados ambientes.”   

Na categoria 8, que trata da história da vida na Terra, uma das concepções era a de que 

as espécies eram entidades constantes e independentes do tempo (ideia fixista). Toda a vida 

existente no planeta teria sido criada por Deus (natureza teofânica) e Deus seria o conjunto de 

tudo quanto existe na natureza (panteísmo). Spix e Martius eram adeptos desse pensamento, 

embora sofressem também outras influências a respeito desse assunto, como as ideias do 
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escritor alemão Goethe, que com a sua obra “A metamorfose das plantas”, já apresentava 

alguma noção de temporalidade na natureza, questionando o Fixismo, o que abriu caminho para 

a teoria da Evolução das espécies.  

 No ensino de biologia, é comum o professor se deparar com diferentes visões acerca do 

surgimento da vida no planeta. Os estudantes, influenciados sobretudo pela religião, com 

frequência se opõem à teoria da evolução, mesmo sendo esta a base de toda a biologia. Como 

bem afirma o biólogo ucraniano da primeira metade do século XX, Dobzhansky (1973), “Nada 

em biologia faz sentido exceto à luz da evolução.”  Este foi o título de um artigo, no qual 

Dobzhansky fala a respeito da “importância da evolução como uma teoria unificadora para a 

biologia, teoria que explica tanto a diversidade como a unidade das formas de vida no planeta.” 

(SCARPA; SILVA, 2013, p. 136). 

 Como deve proceder o professor em situações dessa natureza? El-Hani e Bizzo (2002) 

nos advertem que é importante fazer a distinção entre a compreensão de um conceito ou de uma 

teoria científica por um estudante, e a aceitação do conceito ou da teoria como verdadeira. 

Dentro desse contexto, El-Hani e Bizzo (2002, p. 59) sugerem que 

Um estudante pode compreender de maneira precisa, por exemplo, a teoria 
neodarwinista da evolução, mesmo que não acredite nela. Diante de possíveis 
conflitos entre as visões de mundo dos estudantes e as concepções científicas 
na sala de aula, usualmente mais multiculturais do que reconhecemos, não nos 
parece que a estratégia de forçar os estudantes a assumirem uma posição 
quanto às suas crenças, indo além dos compromissos com a compreensão, seja 
a mais apropriada. O reconhecimento e a explicitação de domínios particulares 
do discurso nos quais as concepções científicas e as idéias dos alunos têm, 
cada qual no seu contexto, alcance e validade dão vez a uma estratégia que 
nos parece mais adequada. 

 Na categoria 9, sobre a origem e classificação dos seres humanos, encontramos de um 

lado, a crença de que a humanidade teria uma origem única (pressuposto monogenista, 

conforme o texto Bíblico), e de outro, a ideia de que Deus teria criado o homem e a mulher 

simultaneamente em vários pontos da Terra (de acordo com Goethe).  

Uma das dificuldades que o professor se depara com frequência ao tratar sobre a origem 

do homem, são os pontos de vista contrários à teoria da evolução, especialmente no que se 

refere à origem simiesca do ser humano. Tais rejeições decorrem sobretudo por questões 

religiosas e preconceitos arrigados na sociedade em geral. Segundo El-Hani e Mortimer (2007), 

a compreensão, e não necessariamente a mudança de crença, deve ser o objetivo da educação 

científica, na busca de uma ética para lidar com as diferenças culturais, segundo a qual a 

educação científica deve ser marcada pelo diálogo e pelo confronto de argumentos.  
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No que diz respeito à classificação dos seres humanos, no início do século XIX uma linha 

de pensamento misturava aspectos físicos, caracteres inatos e traços culturais para classificar 

as raças humanas (Buffon e Lineu). Já uma segunda visão classificava a espécie humana pela 

diferença das tonalidades epidérmicas (Kant) ou por características físicas em geral 

(Blumenbach). Spix e Martius concordavam com as ideias deste último, porém também 

utlizavam aspectos comportamentais na classificação dos grupos humanos. 

O tema do “racismo científico” é de extrema importância para o diálogo com os 

estudantes nas aulas de biologia, devendo ser tratado à luz da história da ciência. Sabe-se hoje 

que não existem “raças humanas” para a biologia, embora esse conceito ainda exista como uma 

construção social, como forma de privilégio de determinados grupos.  Nesse aspecto, podemos 

dizer que a ciência ajudou, de certa forma, na construção de concepções preconceituosas sobre 

a “superioridade” de alguns povos sobre outros. Segundo Pena e Birchal (2006, p. 15): 

Três linhas separadas de pesquisa molecular fornecem evidências científicas 
sobre a inexistência de raças humanas. A primeira é a observação de que a 
espécie humana é muito jovem e seus padrões migratórios demasiadamente 
amplos para permitir uma diferenciação e consequentemente separação em 
diferentes grupos que pudessem ser chamados de “raças”. A segunda é o fato 
de que as chamadas “raças” compartilham a vasta maioria das suas variantes 
genéticas. A terceira é a constatação de que apenas 5-10% da variação 
genômica humana ocorre entre as “raças”. As evidências levam à conclusão 
de que raças humanas não existem do ponto de vista genético ou biológico.  

Mas essa ausência de diferenças significativas que justifiquem a existência das raças na 

espécie humana não foi suficiente para que esse conceito deixasse de existir no tecido social, 

como sinônimo de supremacia de determinados grupos dominantes sobre outros, considerados 

culturalmente “inferiores”. Na visão de Munanga (2004, s. p.), 

A invalidação científica do conceito de raça não significa que todos os 
indivíduos ou todas as populações sejam geneticamente semelhantes. Os 
patrimônios genéticos são diferentes, mas essas diferenças não são suficientes 
para classificá-las em raças. O maior problema não está nem na classificação 
como tal, nem na inoperacionalidade científica do conceito de raça.  
[...] A classificação da humanidade em raças hierarquizadas desembocou 
numa teoria pseudocientífica, a raciologia, que ganhou muito espaço no início 
do século XX. Na realidade, apesar da máscara científica, a raciologia tinha 
um conteúdo mais doutrinário do que científico, pois seu discurso serviu mais 
para justificar e legitimar os sistemas de dominação racial do que como 
explicação da variabilidade humana. 
[...] Alguns biólogos antirracistas chegaram até sugerir que o conceito de raça 
fosse banido dos dicionários e dos textos científicos. No entanto, o conceito 
persiste tanto no uso popular como em trabalhos e estudos produzidos na área 
das ciências sociais. Estes, embora concordem com as conclusões da atual 
Biologia Humana sobre a inexistência científica da raça e a inoperacionalidade 
do próprio conceito, eles justificam o uso do conceito como realidade social e 
política, considerando a raça como uma construção sociológica e uma 
categoria social de dominação e de exclusão. 
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Nas aulas de biologia, é imprescindível tratar de temas como preconceito, racismo e 

eugenia, especialmente pelo fato de que tais questões foram legitimadas por movimentos 

nacionalistas, como no caso do nazismo e do fascismo, e vêm sendo ressuscitadas por 

determinados grupos na sociedade atual. Segundo Munanga (2004), o conceito de raça como é 

empregado hoje, nada tem de biológico, apenas ideológico. 

Na categoria 10, temos as formas de representação e interpretação da paisagem natural. 

Dentre essas formas, Spix e Martius se dividem entre a “estética do sublime”, que via a natureza 

como algo trágico, que causava pavor; e a “estética do pitoresco”, que via uma natureza 

agradável e paradisíaca. 

Spix e Martius, em passagem pela região do município de Maracás, ao adentrarem a 

caatinga, relatam: “A própria região, uma floresta sem vida e árida, fitava-nos como uma 

miragem horrível de aniquilamento gradual.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 42, grifo nosso). 

Este parágrafo é um bom exemplo da visão trágica que os naturalistas tinham a respeito da 

caatinga, seguindo, nesse caso, a “estética do sublime”.  

Ao utilizar fragmentos da obra dos naturalistas, como o citado acima, é importante que o 

professor explique essas descrições dentro do contexto da época, para evitar a propagação de 

ideias preconcebidas sobre uma certa região ou um determinado bioma. Isso se torna ainda mais 

essencial se estamos trabalhando em comunidades inseridas em ambientes de difícil acesso, e 

sujeitos a adversidades climáticas, topográficas, hidrográficas e outras. 

A categoria 11 trata do tema “miscigenação”. Buffon e seus seguidores acreditavam que 

a mistura de raças resultaria num “prejuízo inimaginável da história e da particularidade 

nacional”. Seguidores de Buffon também acreditavam que a miscigenação poderia ter como 

consequência a degeneração da prole. Muitos europeus acreditavam que a miscigenação poderia 

se tornar uma ameaça para os brancos. Spix e Martius tinham uma visão mais otimista a respeito 

desse assunto, pertencendo ao grupo daqueles que achavam que a miscigenação seria a máquina 

propulsora para o progresso. Porém, esses naturalistas consideravam os portugueses como uma 

“raça superior” aos demais povos existentes no Brasil (negros e índios). Portanto, para eles a 

grande vantagem da miscigenação seria o fato de que as características dessas etnias 

consideradas inferiores seriam absorvidas pelo “sangue português”, promovendo dessa forma, 

um suposto “melhoramento racial”. 

Nas aulas de biologia, é papel do professor mostrar aos estudantes a importância da 

miscigenação do ponto de vista biológico e dialogar sobre o etnocentrismo e o “racismo 

científico” reinantes no século XIX, responsáveis por uma série de ideias absurdas e carregadas 

de preconceitos, que às vezes ainda persistem em nossa sociedade. Sob a perspectiva biológica, 
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a miscigenação é algo extremamente positivo, pois leva à variabilidade, e a diversidade genética 

é indispensável à sobrevivência de qualquer espécie.  

Na categoria 12 temos a origem do financiamento das expedições científicas do século 

XIX, sendo que tanto ocorriam financiamentos particulares, a exemplo de aventureiros que 

patrocinavam as próprias expedições para o conhecimento da natureza de terras distantes; havia 

também as expedições de interesse público, patrocinadas geralmente por monarcas e pelas 

academias de ciência da época. A viagem de Spix e Martius ao Brasil se enquadra nesta segunda 

alternativa.  

Nas aulas de biologia, trazendo esse assunto para o contexto atual, podemos dialogar 

sobre o financiamento da pesquisa científica. É importante refletir com os alunos a respeito dos 

interesses que movem os setores público e privado ao investirem em determinado projeto, 

lembrando que tais interesses têm relação direta com a qualidade de vida da população como 

um todo, especialmente em assuntos estratégicos, como os que envolvem questões de saúde, 

meio ambiente e novas tecnologias. 

Diante de tudo o que foi exposto nas categorias elencadas acima, é necessário que o 

professor esteja atento a uma questão especial, ao abordar assuntos relacionados à história da 

ciência: trata-se de evitar a análise ou o julgamento de conceitos e ideias de uma determinada 

época, utilizando critérios da atualidade (anacronismo). Um exemplo disso é  

o caso de procurar em pesquisadores mais antigos conceitos que foram 
desenvolvidos muito depois. Por exemplo, tentar associar o conceito de gene 
construído pela biologia molecular após 1930, com o trabalho de Mendel. [...] 
O ideal seria que o historiador da ciência procurasse se familiarizar com a 
atmosfera da época que está estudando sem perder de vista o que veio depois, 
baseando-se, portanto, numa História da Ciência diacrônica (Martins, 2005, p. 
314). 

 Por outro lado, existem fatos que são inaceitáveis em qualquer época, especialmente em 

situações que ferem a dignidade e os direitos humanos. Na visão do biólogo Ernst Mayr (1990, 

p. 306), na história da ciência não há razão para que erros de autores anteriores não devam ser 

apontados, visto que autores atuais também apontam os erros de seus pares em trabalhos 

científicos. Em relação à história da ciência, o que não deve haver é o escarnecimento de 

trabalhos científicos de uma determinada época, a partir de comparações com a visão científica 

atual. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisar a visão de ciência de Spix e Martius, no início do século XIX, época da 

viagem desses naturalistas ao Brasil, podemos observar as seguintes características: 
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Havia interesses dos países europeus e das Academias que financiavam as viagens. Tais 

interesses consistiam em descobrir riquezas e explorar a biodiversidade do Novo Continente e 

expandir as academias de ciências dos países europeus, visto que, nessa competição, o 

conhecimento das novas terras representava poder; além disso, produzir a “literatura de 

viagem”, que estava em moda na Europa, relatando as aventuras dos viajantes no Novo 

Continente. Isso pode influenciar no ensino da biologia que se pretenda contextualizado na 

história da ciência, desfazendo um mito fortemente difundido entre os estudantes – o da 

neutralidade da ciência. Se as descobertas científicas são financiadas, seja pelos Estados, pelas 

Academias e, principalmente pela iniciativa privada, existem em jogo interesses de poder, lucro 

e reconhecimento. Além do mais, é preciso levar em consideração a própria subjetividade do 

cientista, que é um sujeito repleto de valores, dentro de um determinado contexto histórico.  

Nas concepções científicas dos naturalistas Spix e Martius, verificamos aspectos 

positivos e negativos, julgados a partir dos relatos desses naturalistas e do contexto da época. É 

preciso valorizar o trabalho incansável desses viajantes, que enfrentaram todos os tipos de 

situações adversas, para conhecer a natureza do território brasileiro, e que até hoje serve de 

apoio à ciência atual. Mas também cabe ao professor salientar aspectos que faziam parte da 

visão científica do início do século XIX, que hoje são inaceitáveis para a ciência moderna, como 

é o caso do etnocentrismo, do racismo, dos preconceitos e da escravidão. Nesse diálogo, é 

preciso ter o cuidado de não cair em anacronismos, que consiste em atribuir a uma época ou a 

um personagem, ideias e sentimentos que são de outra época.  

Investigar o passado, baseado no que se aceita atualmente, ignorando o contexto da época, 

não proporciona maior clareza à análise da História da Ciência. Não devemos criticar autores 

antigos utilizando argumentos e fatos muito posteriores, de época e contexto diferentes, pois 

devemos levar em consideração que “suas idéias eram plausíveis em relação aos conhecimentos 

disponíveis em seu tempo.” (MARTINS, 2005, p. 317). Portanto é preciso situar os naturalistas 

Spix e Martius no seu devido contexto histórico, não disseminando uma visão detratora do 

trabalho deles, como também não destacando apenas pontos positivos da obra desses pioneiros 

da ciência, omitindo-se a discutir temas hoje polêmicos relativos à visão desses cientistas. 

Entendemos que na abordagem desses temas nas aulas de biologia, considerando a história da 

ciência, só existe um caminho, que é o diálogo.   

Outro aspecto observado na obra de Spix e Martius, é que o trabalho deles reflete 

dualidades que, na verdade, não são defeitos, mas representam a própria dialética do ser 

humano, que dificilmente apresenta uma visão única sobre todos os aspectos de determinada 

realidade. 
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Outro ponto importante é que, apesar de no início do século XIX já existir espaço para as 

especializações da ciência, nos naturalistas Spix e Martius encontramos indivíduos que, sendo 

a zoologia e a botânica, respectivamente, suas especialidades, não perderam a visão do todo, a 

visão totalizante, que todo cientista deve possuir, para enxergar o conhecimento sempre 

interligado a outras áreas, visto que, na ciência, dificilmente os problemas podem ser resolvidos 

isoladamente, especialmente nas ciências da natureza. A natureza é um todo indivisível, e as 

especializações nunca podem trabalhar na solução dos problemas da humanidade de forma 

isolada.   

A respeito da importância da contribuição do trabalho dos naturalistas para a ciência, 

acreditamos que o maior legado que esses viajantes nos deixou foi a descoberta de uma natureza 

dinâmica, em constantes transformações e que desperta sentimentos naqueles que a observam. 

Concluímos que todo esse conhecimento gerado a partir do trabalho dos naturalistas Spix e 

Martius possa realmente contribuir para um ensino de biologia mais crítico, reflexivo, 

contextualizado e dialógico, despertando maior interesse dos nossos estudantes.  

Para finalizar, reconhecendo que as possibilidades de contribuições da obra dos naturalistas 
Spix e Martius para o ensino de biologia não se esgotaram com esse trabalho de pesquisa, fica 
a sugestão de outros possíveis estudos dentro dessa temática, que certamente ampliarão o 
conhecimento acerca do trabalho desses viajantes e de melhorias no ensino de biologia.      
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ARTIGO II 

Analisando possibilidades de ensino de biologia a partir de relatos da 

viagem dos naturalistas Spix e Martius à Bahia 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que analisa possibilidades para o ensino 
de biologia, a partir de relatos da passagem de dois naturalistas alemães, Spix e Martius, pela 
Bahia, no ano de 1818. Esses relatos deram origem à obra “Através da Bahia”, publicado 
primeiramente em 1916. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é extrair fragmentos da obra e 
propor possibilidades de uso desses relatos para o ensino de biologia, contextualizando esses 
conhecimentos com a natureza e a história regionais. O diferencial dessa obra é que ela retrata 
paisagens, descrições da natureza, costumes, aspectos econômicos e sociais da “Província da 
Bahia” no século XIX. Tais representações poderiam ser utilizadas no ensino de biologia, 
contribuindo, dessa forma, para a contextualização de determinados conteúdos, a partir do uso 
de cenários próprios da Bahia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo documental, 
utilizando como fonte a obra “Através da Bahia” (edição de 1938), que representa uma parte 
da “Reise in Brasilien” (Viagem pelo Brasil), dos naturalistas Spix e Martius. Os dados foram 
analisados utilizando-se o método da análise de conteúdo de Bardin (1979), envolvendo a 
seleção, análise e categorização dos conteúdos. A partir dos resultados obtidos, foi possível 
categorizar os trechos selecionados, dividindo-os em três subáreas da biologia: Botânica, 
Zoologia e Ecologia. A análise dos resultados permitiu concluir que a partir da criatividade do 
professor no uso de diversificadas estratégias de ensino e da necessidade de contextualização 
de determinados conteúdos no ensino de biologia, é possível utilizar os relatos dos naturalistas 
como recurso didático, contribuindo, dessa forma, para um diálogo interessante, 
contextualizado e fundamentado na história da ciência. 
 

Palavras-chave: Ensino de biologia; naturalistas; conteúdos; contextualização; história da    

ciência 

 

ABSTRACT 

This work presents the results of a research that analyzes possibilities for the teaching of 
Biology, based on reports of the passage of two German naturalists, Spix and Martius, through 
Bahia, in the year 1818. These reports gave rise to the work “Através da Bahia ”, first published 
in 1916. In this context, the objective of this article is to extract fragments of the work and 
propose possibilities of using these reports for the teaching of Biology, contextualizing this 
knowledge with nature and regional history. The differential of this work is that it portrays 
landscapes, descriptions of nature, customs as well as economic and social aspects of the 
“Province of Bahia” in the 19th century. The hypothesis is that such representations could be 
used in Biology teaching, thus contributing to the contextualization of certain contents, based 
on the use of typical scenarios of Bahia. This is a qualitative research of the documentary type 
that uses the work “Através da Bahia” (1938 edition) as a source; it is a part of the “Reise in 
Brasilien” (Viagem Através do Brasil), by the naturalists Spix and Martius. Data were processed 
using Bardin's (1979) content analysis method, involving the selection, analysis and 
categorization of contents. Based on the results obtained, it was possible to categorize the 
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selected sections, dividing them into three sub-areas of Biology: Botany, Zoology and Ecology. 
The analysis of the results allowed us to conclude that from the teacher's creativity in the use 
of different teaching strategies and the need to contextualize certain contents in the teaching of 
Biology, it is possible to use the reports of naturalists as a didactic resource, thus contributing 
to an interesting dialogue, contextualized and grounded in the History of Science. 
 
Keywords: Biology teaching; naturalists; contents; contextualization; history of Science 

 

1 INTRODUÇÃO 

A biologia é uma disciplina muito ligada ao nosso cotidiano, presente em questões de 

sáude, meio ambiente, produção de alimentos, produção de energia e diversas biotecnologias. 

Porém, na escola, essa importância da biologia em nossa vida depende muito da forma como 

os conteúdos são trabalhados junto aos estudantes. Essa forma, por sua vez depende da 

formação do professor. Krasilchik (2019, p. 13) afirma que “a biologia pode ser uma das 

disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais 

insignificantes e pouco atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito.”  

 Apesar da importância da biologia para a vida, é praticamente unânime entre professores 

e estudantes a falta de motivação, a falta de conexão com o cotidiano e as metodologias de 

ensino que tornam a aprendizagem passiva, acrítica e sem conexão com o cotidiano, conforme 

os trabalhos de autores diversos, como Delizoicov e Angotti (2000); Marandino, Selles e 

Ferreira (2009); Silva e Landim (2012); Capecchi (2013); Krasilchik (2019). 

 De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), “no Ensino Médio, o 

desenvolvimento do pensamento científico envolve aprendizagens específicas, com vistas a sua 

aplicação em contextos diversos.” (BRASIL, 2018, p. 548). A BNCC também indica, como uma de 

suas ações, a contextualização “dos conteúdos dos componentes curriculares, identificando 

estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los 

significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão 

situadas” (2018, p. 16). 

Dentro dessa proposta de identificar estratégias que possam contribuir para o ensino de 

biologia, tornando seus conteúdos mais significativos para o aluno, propomos neste trabalho 

algumas possibilidades de ensino, a partir da obra “Através da Bahia”, edição de 1938, que 

corresponde à passagem dos naturalistas alemães, Spix e Martius, no ano de 1818, pelo 

território baiano. Importante ressaltar que essa obra foi extraída de uma produção intelectual 

mais ampla, correspondente à viagem completa desses naturalistas ao Brasil, com o título 
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original “Reise in Brazilien”, ou “Viagem pelo Brasil”, na tradução para o português, entre os 

anos de 1817 e 1820. 

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo apresentar fragmentos da obra “Através 

da Bahia” que sirvam de apoio ao ensino contextualizado de biologia. Importante ressaltar que 

o presente artigo é parte integrante da tese de doutorado intitulada “Narrativas de naturalistas 

europeus e seus contributos para o ensino de biologia contextualizado: um olhar no Brasil do 

século XIX”. 

 De acordo com Pataca e Oliveira (2016), a abordagem das viagens dos naturalistas na 

educação básica pode enfatizar as relações interdisciplinares na produção do conhecimento 

científico. A utilização do material extraído da viagem de Spix e Martius à Bahia pode 

contribuir para a contextualização dos conteúdos, oferecendo aos estudantes uma oportunidade 

de contato com a história da ciência, com o diferencial de ser uma história regional, mais voltada 

para a realidade do estudante. 

Acreditamos que as obras dos naturalistas Spix e Martius podem ser uma opção para 

tornar as aulas de biologia mais interessantes e contextualizadas, por isso objetivamos com este 

artigo oferecer sugestões de utilização dessas obras, levando em conta as peculiaridades do 

território baiano. Inicialmente, precisamos traçar um breve perfil dos naturalistas, cuja obra é 

objeto desse estudo, com suas histórias de vida, seus anseios e crenças.  

2 Um pouco da história de vida dos naturalistas Spix e Martius 

Johann Baptist von Spix nasceu no dia 9 de fevereiro de 1781. Spix percorreu diversos 

caminhos antes de se dedicar às ciências naturais. Seu pai era um cirurgião, e Spix dedicou-se, 

em 1804, à medicina, chegando a clinicar em Bamberg. Johann Baptist estudou inicialmente 

filosofia, depois teologia, sendo obrigado a abandonar o seminário, por desobediência às ordens 

do arcebispo. O motivo: Spix e outros seminaristas assistiam, fascinados, às aulas do filósofo 

romântico Wilhelm Joseph Schelling. Foi chamado para a Universidade de Munique, em 1811, 

dedicando-se à zoologia. Em 1812, passou a fazer parte do grupo de cientistas de Munique, e 

foi aí que conheceu Martius, que viria a ser seu companheiro de jornada na viagem pelo Brasil. 

A vigem à América do Sul foi planejada em 1815, reunindo-se mais tarde à comitiva científica 

que acompanhou a Arquiduquesa Leopoldina ao Brasil.  

Spix, ao retornar à Europa em 1820 estava com a saúde muito abalada, vindo a falecer 

seis anos após seu retorno à Europa, em 15 de maio de 1826. Devido à sua morte, Spix não 

pôde estudar todo o acervo coletado na sua viagem pelo Brasil, por isso sua bibliografia está 

muito aquém de sua real produção e de seu verdadeiro valor científico (AUGEL, 1980; 
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LISBOA, 1997). Quando o rei da Baviera solicitou a organização da expedição pela América, 

em 1815, a direção do empreendimento fora confiada a Spix. Na época, ele tinha trinta e dois 

anos de idade. 

Karl Friedrich Phillip von Martius nasceu em 17 de abril de 1794, vindo a falecer no dia 

13 de dezembro de 1866. Martius também se formou em medicina, porém dedicou-se à 

botânica. Começou como estudante em Munique, a convite de Spix, vindo a ocupar cargos 

importantes, como adjunto da Academia de Ciências e coadministrador do Jardim Botânico. 

No período anterior à viagem pelo Brasil, Martius dedicou-se à classificação das plantas do 

Jardim Botânico de Munique. Ao voltar da viagem ao Brasil, Martius foi nomeado professor de 

botânica, dedicando-se ao estudo dos resultados de sua viagem, contando com a colaboração 

de uma equipe de cientistas (AUGEL, 1980; LISBOA, 1997).  

Retornando a Munique, Spix e Martius dedicaram-se à elaboração do relato da viagem e 

aos estudos de zoologia e botânica. O primeiro volume da Reise in Brasilien foi lançado em 

1823. O segundo volume foi editado em 1828, e o terceiro, em 1831. Spix morreu em 1826, 

tendo participado apenas de um terço da narrativa, porém Martius assumiu Spix como co-autor 

na totalidade de toda a obra. (LISBOA, 1997). 

A viagem desses dois naturalistas deixou uma herança para a ciência, especialmente no 

que diz respeito à biodiversidade brasileira. Lisboa (1997, p. 69) apresenta, em números, o 

resultado da “Viagem pelo Brasil”, de Spix e Martius: 

No total, Martius coletou nas matas brasileiras 6.500 espécies vegetais, 
formando um herbário de 20.000 exemplares prensados. Conseguiu 
igualmente levar uma centena de plantas vivas para o Jardim Botânico de 
Munique. Embora não menos sugestiva, a coleção zoológica era 
numericamente menor, pois a própria coleta de animais é tecnicamente mais 
difícil. Foram 85 espécies de mamíferos, 350 de pássaros, 130 de anfíbios, 
116 de peixes, 2.700 de insetos, 50 de aracnídeos e 50 de crustáceos, com 
alguns exemplares vivos (80, dos quais 57 chegaram com vida a Munique). 
Além do material mineralógico e paleontológico. Junto com a coleção extraída 
do reino animal, vegetal e mineral, encontrava-se a coleção etnográfica.  

A viagem de Spix e Martius teve início em 1817, juntamente com a expedição que trouxe 

ao Brasil a arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina, para o casamento com o príncipe Pedro 

de Alcântara. Juntamente com Leopoldina, veio o grupo que constituía a “Missão Científica de 

História Natural”, ou “Missão Austríaca” (HEIZER, 2018). Maximiliano José I, rei da Baviera, 

aproveitou a oportunidade para enviar os seus súditos ao Brasil, com pesquisadores da natureza 

que integravam o séquito da noiva. Por decisão do imperador da Áustria, Francisco I, pai de 

Leopoldina e genro de Maximiliano, o Museu de História Natural de Viena havia igualmente 
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planejado uma viagem de estudo pela terra desconhecida (LISBOA, 1997). Vale ressaltar que 

Maria Leopoldina também era uma estudiosa da história natural. 

A viagem de Spix e Martius partiu de Trieste, no nordeste da Itália, em abril, chegando 

ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em julho de 1817. 

3 Contextualização no ensino de biologia 

A proposta desse artigo é destacar trechos da obra de Spix e Martius, relacionados a 

conteúdos de Biologia, com destaque para três subáreas, a saber: botânica, zoologia e ecologia. 

A escolha da Botânica e da Zoologia se deve à importância destas na época da viagem. A 

ecologia, pois esta é essencial para a compreensão da natureza, além de servir como 

complemento à botânica e à zoologia, que ficariam estanques sem a compreensão das relações 

entre os seres vivos. A ideia é que esses fragmentos possam ser trabalhados em sala de aula de 

forma contextualizada.  

De maneira geral, defende-se um ensino fundamentado nas vivências do estudante, na sua 

realidade social e cultural, ao invés de uma escola guiada apenas pelo conhecimento acadêmico 

(GIROUX, 1992). Em alternativa a um saber descontextualizado, tem início a defesa de um 

conhecimento centrado no local, no cotidiano e na experiência dos educandos. Adeptos dessa 

pedagogia, temos autores como Giroux (1992) e Paulo Freire (1987), que acreditam que o saber 

local pode ser um grande aliado do processo de ensino e aprendizagem.  Giroux (1992), em sua 

pedagogia crítica, destaca o papel da escola na formação, na educação, na promoção da justiça 

social e da liberdade, além da necessidade de se considerar a diversidade, o pluralismo cultural 

e as experiências individuais dos educandos. De acordo com as diretrizes da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular),  

A contextualização social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia é 
fundamental para que elas sejam compreendidas como empreendimentos 
humanos e sociais. Na BNCC, portanto, propõe-se também discutir o papel do 
conhecimento científico e tecnológico na organização social, nas questões 
ambientais, na saúde humana e na formação cultural, ou seja, analisar as 
relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (BRASIL, 2018, p. 
549). 

 O documento também destaca que o conhecimento científico é uma construção social, 

sofrendo influência do local, da época e da cultura onde esse conhecimento é produzido. Essa 

visão nos permite olhar para a obra dos naturalistas Spix e Martius dentro de um determinado 

contexto histórico, social e cultural, sem anacronismos, de forma que esse conhecimento possa, 

de alguma maneira, contribuir para as aulas de biologia. Entendemos que essa perspectiva se 

enquadra no que preconiza o documento da BNCC: 
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Na mesma direção, a contextualização histórica não se ocupa apenas da 
menção a nomes de cientistas e a datas da história da Ciência, mas de 
apresentar os conhecimentos científicos como construções socialmente 
produzidas, com seus impasses e contradições, influenciando e sendo 
influenciada por condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e 
sociais de cada local, época e cultura. [...] Ainda com relação à 
contextualização histórica, propõe-se, por exemplo, a comparação de distintas 
explicações científicas propostas em diferentes épocas e culturas e o 
reconhecimento dos limites explicativos das ciências, criando oportunidades 
para que os estudantes compreendam a dinâmica da construção do 
conhecimento científico (BRASIL, 2018, p. 550). 

 De acordo com Kato e Kawasaki (2011, p. 36) “a necessidade da contextualização do 

ensino surgiu em um momento da educação formal no qual os conteúdos escolares eram 

apresentados de forma fragmentada e isolada, apartados de seus contextos de produção 

científica, educacional e social.” Esses autores explicam o significado do termo  

“contextualizar”: 

[...] contextualizar o ensino é aproximar o conteúdo formal (científico) do 
conhecimento trazido pelo aluno (não formal), para que o conteúdo escolar 
torne-se interessante e significativo para ele. Nesse sentido, a contextualização 
evocaria áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida pessoal, social e 
cultural, mobilizando competências cognitivas já adquiridas (KATO;  
KAWASAKI, 2011, p. 39). 

Nessa perspectiva, a contextualização no ensino de ciências é um princípio metodológico 

que, segundo Kato e Kawasaki (2011, p. 36), “se propõe a situar e relacionar os conteúdos 

escolares a diferentes contextos de sua produção, apropriação e utilização.”.  Acreditamos que 

a utilização de conteúdos originados em outras épocas, mostrando a história da ciência focada 

em ambientes mais próximos do estudante, tanto pode servir para a inserção da história da 

ciência no ensino de Biologia, quanto para contextualizar a produção do conhecimento 

científico.  

4 METODOLOGIA  

O presente estudo está inserido na modalidade de pesquisa qualitativa, tendo como 

procedimento de coleta de dados a pesquisa documental, utilizando a obra “Através da Bahia” 

– fragmentos da obra “Reise in Brasilien”, dos naturalistas Spix e Martius. A pesquisa 

fundamenta-se no paradigma Interpretativista, tratando-se de uma pesquisa exploratória, com 

seleção, análise e categorização dos conteúdos. 

A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, interpretativa do 
mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus 
cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos 
dos significados que as pessoas a eles conferem (DENZIN; LINCOLN, 2006, 
p. 17). 
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Os dados foram coletados na edição de 1938 da obra “Através da Bahia”. Na 

sistematização e análise dos dados, foi utilizado o método da análise de conteúdo de Bardin 

(1979). De acordo com esta autora “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

de comunicações.” (BARDIN, 1979, p. 31). 

É importante frisar que a obra “Através da Bahia” se trata de uma tradução feita por Pirajá 

da Silva e Paulo Wolf, em 1916, antes mesmo da publicação da obra completa de “Viagem pelo 

Brasil” em português. Essa tradução apresenta diversas notas do tradutor, por isso na seleção 

dos trechos para uso didático, houve o cuidado em não selecionar essas notas, mas apenas 

parágrafos exclusivos do diário de viagem e as notas escritas pelos próprios naturalistas Spix e 

Martius, anexas a cada capítulo do livro. 

Segundo Bardin (1979, p. 38) “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência 

esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).”. 

Seguindo as etapas da análise de conteúdo, foram feitas as seleções dos textos na obra 

“Através da Bahia” e elaboradas categorias temáticas, as quais abrangem três subáreas da 

biologia: botânica, zoologia e ecologia. A partir da leitura do livro, todo o conteúdo foi 

analisado, estabelecendo um diálogo entre a visão dos naturalistas dentro dessas áreas temáticas 

e o ensino de biologia na atualidade. A classificação dos trechos em categorias não teve o 

objetivo de fragmentar o conhecimento, mas apenas de facilitar a utilização destes conteúdos, 

do ponto de vista didático. A partir da categorização dos conteúdos, procedeu-se a análise e 

interpretação de alguns trechos da obra, oferecendo possibilidades de assuntos a serem 

trabalhados, objetivando uma contribuição para o ensino de biologia.  

A interpretação dos dados se deu através da inferência (indução) a partir dos relatos. 

Bardin (1979, p. 137) afirma que “a análise de conteúdo constitui um bom instrumento de 

indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de 

inferência ou indicadores; referências no texto) [...]”. A partir da indução, procedeu-se o diálogo 

com a literatura pertinente aos principais temas em questão, a saber: viajantes naturalistas, a 

viagem de Spix e Martius ao Brasil, história da ciência e ensino de biologia.  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da análise da obra “Através da Bahia” foi feito um levantamento de conteúdos e 

temas que podem ser abordados no ensino de biologia, extraindo trechos presentes na obra. O 

resultado foi a construção de três “Quadros” contendo o trecho citado na obra, a página da obra 

onde esses trechos estão inseridos e algumas possibilidades para o ensino de biologia. A 
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proposta aqui é apenas apontar possibilidades para o uso em determinados temas da biologia, e 

não de apresentar uma “receita pronta” sobre como utilizar esses conhecimentos deixados pelos 

naturalistas. A seguir, apresentamos as tabelas e uma breve discussão a respeito das áreas 

abordadas. 

5.1 BOTÂNICA 

Quadro 1 - Trechos extraídos da obra “Através da Bahia”, dos naturalistas Spix e Martius, que 
podem ser utilizados como recurso didático no ensino de Botânica 

CITAÇÃO NA OBRA PÁGINA POSSIBILIDADES DE ENSINO 
Rio São Francisco  
Enquanto permanecêssemos nas 
proximidades do rio São Francisco, fomos 
obrigados a conduzir a tropa, através das 
entrelaçadas cercas vivas de espinheiros do 
alagadiço. Afastando-nos para leste, 
entramos em caatingas que tinham aspecto 
outoniço, onde as únicas plantas verdes eram 
hastes carnosas de Cereus, algumas 
capparidaceas e janiphos (Cnidoscolus, 
Pohl), cobertos de espinhos cáusticos. 
 

18-19  
Vegetação da Caatinga. Classificação e 
nomenclatura de plantas da caatinga. 
Aspectos da paisagem do bioma 
Caatinga. Características das plantas 
desse bioma que possibilitam resistência 
à seca (adaptações). 

Flora da caatinga 
A imburana (Bursera leptopholes, Mart.), as 
barrigudas (Chorisia ventricosa et Mart e 
Pourretia tuberculata, M.) os paus de rato, 
dos sertanejos da Bahia (Caesalpinia 
glandulosa, microphylla, M.), a catinga de 
porco (Caesalpinia porcina, M.), a 
caranguda (Caesalpinia acinaciformis, M.) o 
pau ferro (Caesalpinia ferrea, M.), muitas 
especies de mulungú (Erythrina), uma 
anonacea, (Annona obsufolia, M.) diversas  
capparidéas (Capparides), o imbuzeiro  
(Spondias tuberosa, Arr) e grande 
quantidade de euphorbiaceas, são as que 
mais contribuem para a caracterização 
fisionômica dessas caatingas. [...] 
O que mais nos interessava era a coleção de 
lichênes, que revestiam em grande extensão 
a casca lisa das árvores. 
 

44-45  
Diversidade das plantas da Caatinga e 
suas características. Nomenclatura 
científica. Liquens, características e 
importância. 

O Coqueiro  
O coqueiro (Cocos nucifera, L.) que aí se 
desenvolve muito bem, como geralmente no 
litoral da província da Bahia, onde é 
freqüentemente cultivado, produz 
numerosos e grandes frutos, que são notáveis 
pela macieza da amêndoa, sendo em parte 
exportados para o Rio de Janeiro, onde o 
coqueiro não prospera tão bem. 

62  
Classificação e nomenclatura científica 
das plantas; influências das 
características do ambiente sobre o 
desenvimento das plantas, reprodução, 
tipo de fruto e adaptações do coqueiro, 
que é uma planta originária do sudeste da 
Ásia, sendo introduzida no Brasil pelos 
colonizadores portugueses. Os cocos 
espalharam-se através dos trópicos, em 
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particular ao longo da linha costeira 
tropical. 

Frutas   
A carne de vitela e os legumes são raros e 
caros. Não há, porém, falta de frutas de todas 
as espécies. São excelentes, com 
especialidade as laranjas da Bahia, chamadas 
seletas e de umbigo, a fruta-pão, a jaca 
(Artocarpus integrifolia), as mangas e atas 
(Mangifera indica e Anona squamosa, L.). 
As laranjas são remetidas em grande 
quantidade para a corte do Rio de Janeiro. 
 

135-136  
Classificação, nomes populares e 
científicos de frutas da Bahia. 
Características dessas plantas, tipos de 
frutos, origem, adaptação ao ambiente. 

Arroz, milho e feijão  
O arroz desenvolve-se muito bem, 
especialmente nos lugares úmidos e quentes, 
dando de 200 a 300%.  
A cultura do milho também é lucrativa, 
sendo, entretanto, pouco explorada na Bahia.  
Entre as diferentes espécies de feijão, o 
agricultor distingue: o feijão das águas e o da 
safra; o primeiro planta-se em março e é 
colhido em junho; o segundo planta-se em 
junho e se colhe em setembro. 
 

144  
Importância das características do 
ambiente no desenvolvimento das 
plantas.  
Fisiologia vegetal: a interferência da 
sazonalidade no desenvolvimento e 
reprodução das plantas. 

Sobre a cultura da cana de açúcar, cremos 
poder dizer, resumidamente, o que há de 
mais importante, como fizemos 
relativamente ao café no Rio de Janeiro. 
Cana de Açúcar  
É sabido que a cana de açúcar (Saccharum 
officinarum, L.) se planta de estaca, as mais 
das vezes colocadas horizontalmente no 
solo, raras vezes perpendicularmente ou aos 
pares convergindo para cima.  
O primeiro processo é o mais seguido.  [...] 

145  
Classificação, nomes populares e 
científicos de plantas cultivadas na Bahia.  
Características dessas plantas e formas de 
cultivo.  
Fisiologia vegetal: a influência do 
ambiente e da sazonalidade no 
desenvolvimento e reprodução das 
plantas. 
Problemas sociais e ambientais 
decorrentes do cultivo da cana-de-açúcar 
no Brasil: uso de mão-de-obra escrava, 
desmatamento, sistema de monocultura, 
subempregos. 
 

Fertilidade do solo dos canaviais  
Em quinze dias já começam as estacas a 
brotar pelos nós e dentro de um ano chegam 
ao desenvolvimento completo da cana, que 
pode ser cortada logo, ou mais tarde com 
dezoito a vinte meses. Ficando mais velha, a 
cana perde o suco ou fica azeda. É raro se 
deixe a cana por mais de ano. Costumam 
gabar as terras da Bahia, como superiores às 
das colônias das Índias Ocidentais, porque as 
canas amadurecem num ano (não passam de 
dois marços). [...] 
Na Bahia se planta de preferência a menor 
variedade de cana, a primeira introduzida, 
chamada cana da terra, cana crioula, porque 

145-146  
Características da cana-de-açúcar e 
formas de cultivo. Variedades de cana-
de-açúcar.  
Fisiologia vegetal: a influência do 
ambiente e da sazonalidade no 
desenvolvimento e reprodução das 
plantas. Nutrição mineral das plantas. 
Condução da seiva elaborada. Hormônios 
vegetais. Fitocromos e desenvolvimento 
das plantas. 
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foi importada das colônias portuguesas nas 
Índias Orientais e da Madeira. 
 
Café – Até agora, foi plantado apenas na 
Província da Bahia e a maior parte na 
comarca de Ilhéus e alguns distritos do 
Recôncavo. Distinguem-se duas qualidades 
das quais devem ser considerados como 
representantes: o café de Muritiba e o de 
Camamú. O primeiro tem os grãos pequenos, 
bastante redondos, muito pesados; o segundo 
as possue grandes e chatos, os quais se 
assemelham, em aspecto e gosto, aos do Rio 
de Janeiro. Quer se notar que o café 
cultivado mas matas recentemente 
desbravadas tem, nas primeiras colheitas, 
desagradável cheiro de terra; entretanto, esta 
pecha, de modo algum, atinge o café de 
Muritiba. Contudo, a inferior qualidade 
desse, e, sobretudo o descoramento, 
dependem de manipulação imprópria, por 
ocasião de despolpar e secar. A cultura deste 
artigo aí, onde é grande o interesse pelo 
plantio de cana, deveria, também por isso, se 
desenvolver menos rapidamente, pois, os 
fazendeiros ligam grande importância ao 
fato do cafeeiro esgotar o solo, muito mais 
do que a cana de açúcar. [...] 
 

172  
Variedades de café no Brasil e suas 
relações com o clima nas diversas regiões 
(os autores dão uma ênfase na diferença 
entre o café da Bahia e do Rio de janeiro). 
Isto pode desencadear, ou mesmo ilustrar, 
aulas de classificação científica e 
taxonomia, nas quais os estudantes 
compreendam a existência de variações 
entre as espécies e, neste contexto, 
aspectos morfológicos e fisiológicos da 
planta; do ponto de vista da história da 
ciência, o professor trabalharia as 
contribuições dos naturalistas para a 
exploração dos ecossistemas e 
identificação e novas espécies para a 
botânica. Aliás, este era um dos objetivos 
desses cientistas, além do interesse 
econômico; também poderia trabalhar a 
ideia de espécies nativas e exóticas, 
falando como nosso país tem espécies 
trazidas pelos imigrantes e citar o café 
como exemplo, que possivelmente é 
nativo da Etiópia e foi trazido pelos 
europeus nas navegações; propriedades e 
benefícios nutricionais do café. 

Tabaco – A cultura do tabaco foi, outrora, 
muito desenvolvida no Recôncavo; pois, não 
raras vezes, na Guiné, se permutou um 
escravo, por um grande rolo de fumo; 
presentemente decrescem, de modo 
considerável, a lavoura e o comércio deste 
artigo. A melhor qualidade vem de 
Cachoeira e Santo Amaro. 
Exportam mais em rolo do que em folhas. 
Distinguem-se duas qualidades: aprovado e 
refugo. Este é gasto, parte no país, parte no 
tráfico dos negros; aquele é exportado para a 
Europa. Ultimamente, empresários franceses 
instalaram, na Bahia, uma fábrica de tabaco. 
 

172-173  
Origem, nome científico, morfologia da 
planta e partes onde estão concentrados 
componentes químicos (hidrocarbonetos, 
fenóis, ácidos graxos, isopropenos, 
ésteres e minerais inorgânicos) que 
causam efeitos tóxicos e benéficos no 
organismo humano. Vício e doenças 
correlacionadas, explicitando o interesse 
econômico sobre esta planta no Brasil 
colonial em prol da exportação e 
fabricação de charutos. A relação desta 
prática com os saberes indígenas e mão 
de obra escrava da época. 

Flora  
Ao longo das margens, existe um caladium 
(a aninga, Caladium liniferum, Nees.), que 
possui haste de forma cônica muito 
pronunciada, com quatro ou cinco polegadas 
de diâmetro, de cor cinzenta, às vezes 
brilhante qual marfim e coroada de grandes 
folhas sagitadas, com bainhas tubuliformes.  
Estas hastes se dispõem em paliçadas 
impenetráveis. Além disso, grandes prados 
de rapatéas ostentam, por entre as folhas, 

205  
Taxonomia vegetal – Nomenclatura 
científica e a classificação das plantas, 
abrindo margem para o esclarecimento de 
que nem sempre o nome científico da 
época corresponde ao nome científico 
atual. A espécie Caladium liniferum, 
Nees, por exemplo, hoje tem o nome de 
Montrichardia linifera (Arruda) Schott. 
Tais mudanças decorrem do fato de a 
taxonomia ser uma ciência dinâmica, 
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semelhantes às do lírio, grandes capítulos de 
flores amarelas.  
Esbeltas hastes de helicônias pompeiam 
bainhas purpúreas, cor de brasa.  
Entre espessos ramos de mimosáceas de 
folhas penadas, oscila a panícula unilateral 
do ubá (Gyneriu, parviflorum, Nees.).  
Lianas enroscam-se por entre os alvacentos 
troncos das imbaúbas em espessos tapetes ou 
pendem em compridas grinaldas, formando 
pontes pênseis, nas enseadas dos rios.  
Ao variegado esplendor dessas formas de 
folhas, acresce, ainda, a ornamentação 
pinturesca de inúmeras flores. 
 

estando em constante revisão, 
especialmente na atualidade, em que se 
leva em conta não apenas critérios 
descritivos, mas principalmente as 
relações de parentesco. Em morfologia 
vegetal:  tipos de folhas e de flores. 
Ecologia: Em que tipo de habitat se 
desenvolvem plantas dessas espécies? O 
ambiente em que aparecem essas plantas 
é o bioma da Mata Atlântica, pois o texto 
descreve uma paisagem encontrada pelos 
naturalistas é o sul da Bahia, nas 
proximidades do atual município de 
Ilhéus, região de mata. 

Flora e suas particularidades  
As planícies mais altas e as colinas são 
despidas de toda a vegetação ou cobertas de 
alguns cactos e ervas, de uma cerrada 
capoeira, ou de árvores baixas.  
Todas essas plantas pertencem à formação da 
caatinga, pois, durante a seca, perdem as 
folhas, que de novo as revestem, por ocasião 
da entrada da estação chuvosa.  
Somente nas baixas úmidas as folhas se 
conservam, durante todo o ano. No resto do 
distrito a vida das folhas depende tanto da 
umidade, que, às vezes, segundo afirmam, se 
passam dois ou três anos para que as árvores, 
aparentemente mortas, reverdeçam.  
O lenho jamais fica sem seiva durante a 
queda das folhas, somente perde a 
flexibilidade nos ramos e galhos, que 
morrem por completo, e segrega 
continuadamente substâncias gomosas, 
resinosas e outras semelhantes, fraca 
periodicidade, é independente até certo 
ponto da elaboração da seiva vegetal nas 
folhas, o que se dá sempre depois de certos 
períodos cósmicos.  
O rebentar das folhas depois da chuva se dá 
num espaço de tempo muito curto, quase 
como por encanto. 
 

280  
Flora da caatinga e suas características. 
Adaptação das plantas da caatinga às 
condições da seca.  Fisiologia vegetal. 
 
Biomas brasileiros: Caatinga. 
Caraterísticas do ambiente e da 
vegetação. Particularidades na fisiologia 
das plantas da caatinga. Áreas de 
ocorrência. Importância ecológica e 
econômica. 
 
Em Ecologia, pode-se discutir sobre os 
fatores limitantes da vegetação da 
caatinga, sendo o principal a carência de 
água. Que características desse bioma 
permitem que as folhas reapareçam num 
espaço de tempo curto, após a chuva? 
Qual a função dos pelos revestindo as 
folhas? Que adaptações existem nas 
raízes e no caule das plantas da caatinga 

O imbuzeiro  
Um exemplo do que acabamos de dizer nota-
se no imbuzeiro (Spondias tuberosa, Arr.), 
cujas raízes horizontalmente distendidas, 
intumescidas perto da superfície da terra, 
formam tubérculos nodosos e cheios de água 
desde o tamanho de um punho até ao de uma 
cabeça de criança.  
Algumas vezes abrimos esses esquisitos 
reservatórios a fim de procurar água para os 
sedentos animais de carga e, por vezes, 

281-282  
Classificação e nomenclatura científica 
de plantas da caatinga. 
Anatomia e fisiologia vegetal: tipos de 
raízes e reserva de água na planta.  
Influência da água nas características do 
bioma. 
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encontramos mais de meio litro de líquido 
numa só raiz.  
A água era, às vezes, clara, às vezes um 
pouco opalescente. Se bem que morna e de 
gosto resino-balsâmico desagradável, algum 
tanto amarga, era, entretanto, potável.  
 
Euforbia fosfórea  
A vegetação é quase que exclusivamente 
constituída por uma euforbia arbustiva sem 
folhas (Euphorbia phosphorea, Mart.), de 
cujos galhos, quando sacudidos e arranhados 
pelas caixas de bagagem sobre eles 
empurradas com violência, surdia um látex 
branco fosforescente.  
Não confiamos no que víamos, senão quando 
por várias vezes provocamos o fenômeno, 
atritando as arestas agudas dos ramos.  
A fosforescência durava alguns segundos e 
era mais forte do que na madeira podre, 
porém menos viva do que a auréola luminosa 
das flores do dictamo. [...] 
 

295  
Classificação e nomenclatura científica 
de espécies da região. 
Fisiologia vegetal: causas do fenômeno 
da fosforescência, influência da 
temperatura sobre o fenômeno descrito e 
função da fosforescência na planta. 
Influência das características ambientais 
sobre a formação da vegetação. 
 

A barriguda  
Por entre os arbustos baixos e sem folhas, 
notamos os grossos troncos das barrigudas 
(Bombaz ventricosa, Arr.), que, despidos de 
folhas, se destacavam como enormes 
colunas. 

318 Classificação e nomenclatura científica 
de espécies da região. 
Anatomia (tipos de caule) e fisiologia 
vegetal (funções do caule como reserva 
de água e alimento para a planta, papel da 
queda das folhas em determinados 
períodos). 

Estas árvores são, muitas vezes, cobertas 
com tufos de espécies parasitas de lorantos e 
viscos.  
No carrasco predominam: paulineas, sidas, 
hibiscos, tetra-ceras e inúmera quantidade de 
crotons secos, de folhas peludas; de permeio 
surge, como representante das palmeiras: o 
alicuri, Cocos coronatus, M.  
A mutamba, Guazuma ulmifolia, Lan., dá 
numerosos frutos que, embora duros, 
servem, entretanto, de apetecida forragem 
para os animais cargueiros que viajam.  
Grandes extensões se acham cobertas de 
espessas touceiras de gravatás silvestres. Nos 
lugares arenosos e pedregosos encontram-se 
disseminadas algumas ervas rasteiras, 
especialmente do gênero Cassia, Stilosantos, 
Evolvulus, Convulvulus, Ri-chardsonia, 
Echites. Outras regiões ainda mais desnudas, 
só exibem as formas bizarras das gigantescas 
hastes dos Cereus ou os Melocactos, 
parecidos com turbante. – N.A. (Nota do 
Autor) 
 

329  
Classificação e nomenclatura de espécies 
da região da caatinga. 
Importância da vegetação na manutenção 
do ecossistema. 
Influência do solo na formação da 
vegetação de uma região. Relações 
ecológicas. 

Fonte: SILVA, M. L. S. (2019) 
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A seleção de trechos da obra de Spix e Martius, conforme mostrado na Tabela 1, pode 

servir de apoio para o ensino de botânica, abrindo espaço para a promoção de diversas 

atividades, seja na construção de sequências didáticas ou na utilização de diferentes estratégias 

de ensino, como estudo dirigido, produção de textos, atividades ao ar livre, ficando a cargo da 

criatividade do professor decidir qual a melhor estratégia a ser adotada, conforme o conteúdo 

que será abordado.  

Dentre os assuntos de botânica que podem ser trabalhados a partir da utilização dessa 

obra, podemos citar: diversidade das plantas; reprodução das plantas; taxonomia vegetal; 

anatomia vegetal; fisiologia vegetal; morfologia vegetal; evolução das plantas; ecologia e 

cultivo de plantas.  

A botânica, apesar de fazer parte da vida dos estudantes, na alimentação, no vestuário, 

nos móveis de nossa casa, na ornamentação e na medicina, tem sido apontada por alunos e 

professores como uma disciplina cansativa, memorística, repleta de termos técnicos e muitas 

vezes fora do contexto dos educandos. Ausubel faz uma crítica a esse tipo de aprendizagem, no 

qual as tarefas “podem relacionar-se com a estrutura cognitiva, mas apenas de uma forma 

arbitrária e literal que não resulta na aquisição de novos significados” (AUSUBEL, 2003, p. 4). 

 As dificuldades no ensino de botânica são apresentadas por vários autores, como, Hershei 

(1996); Nogueira (1997); Kinoshita et al. (2006); Silva (2008); Silva e Ghilardi-Lopes (2014); 

Matos et al. (2015); Ursi et al. (2018). 

 Na tentativa de expressar esse sentimento de desvalorização, de falta de conexão do 

ensino de botânica com a realidade e de reconhecimento da importância crucial das plantas em 

nossa vida, em 1998, Wandersee e Schussler (2001, p. 3) cunharam o termo “cegueira botânica” 

(plant blindness), referindo-se à deficiência do aprendizado sobre as plantas, não apenas no 

ensino de biologia, mas na sociedade americana em geral. Tal deficiência tem como 

consequência a falta de habilidade das pessoas para perceber as plantas no seu próprio ambiente.  

Diante do quadro acima descrito, é tarefa do professor despertar no educando o 

reconhecimento da importância da botânica no nosso cotidiano. Bitencourt (2013, p. 28) afirma 

que: 

Nesse aspecto, não há uma preocupação em se conhecer a Botânica de forma 
significativa, como exemplo, o reconhecimento das plantas do entorno da 
escola, do bairro ou do município; ou ainda relacionar as plantas do ambiente 
sob uma visão holística, a sua importância econômica e ecológica. 

De acordo com Salatino e Buckeridge (2016, p. 177) “até o início do século XX, a 

botânica era reconhecida como Scientia amabilis (ciência adorável), desde os tempos de 

Carolus Linnaeus (século XVIII), que foi o criador do termo.” Aí podemos verificar a 
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importância que a botânica exercia na vida das pessoas e o “sentimento” que despertava tanto 

no meio científico, entre as autoridades políticas e as pessoas em geral.  Segundo esses autores,  

“Na atualidade, grande parte das pessoas que passam pelos ensinos 
fundamental e médio vê a botânica de modo diferente. Ela é encarada como 
matéria escolar árida, entediante e fora do contexto moderno. [...] De Scientia 
amabilis, a botânica lamentavelmente passou à condição de ciência 
descartável. (SALATINO e BUCKERIDGE, 2016, p. 177). 

Uma alternativa para melhorar esse quadro de rejeição à botânica seria a utilização, desde 

as séries iniciais na escola, de estratégias e recursos didáticos que despertem o interesse das 

crianças, dos jovens e, consequentemente dos adultos em relação às plantas. Nesse sentido, 

sugerimos a utilização de trechos da obra “Através da Bahia”, de Spix e Martius, que retrata a 

viagem desses naturalistas pelo território baiano, em 1818. Na obra, temos a oportunidade de 

vislumbrar diversas paisagens da Bahia por meio da descrição, às vezes minuciosa, da 

vegetação e dos sentimentos que esta paisagem despertava nos referidos naturalistas.  Não 

temos aqui a pretensão de que o uso de recursos oriundos apenas do diário de viagens de Spix 

e Martius à Bahia, seja a solução para todos os problemas relacionados ao ensino e 

aprendizagem de Botânica, mas acreditamos que poderá ser mais um instrumento que possa 

contribuir para tornar o ensino dessa disciplina, considerada tão complexa, mais interessante.  

Mas qual o diferencial da utilização da obra de Spix e Martius, ao invés do próprio livro 

didático ou mesmo de outros textos relacionados à botânica? 1) o nosso foco neste trabalho é 

exatamente mostrar a botânica mais próxima da nossa vida, e a vantagem dessa obra é 

justamente porque ela aborda a região da Bahia, descrevendo paisagens mais próximas da nossa 

realidade local; 2) a leitura dessa obra leva à reflexão de como a ciência é construída 

paulatinamente, e ainda aponta as dificuldades enfrentadas pelo ser humano nesse processo de 

construção do conhecimento. Isso está relacionado à história da ciência, algo que deve fazer 

parte do ensino de biologia, tornando as aulas mais interessantes e contextualizadas; 3) a leitura 

da obra desperta os sentidos, apelando para os sentimentos, pois da forma como foi escrita, 

carregada de poesia, nos leva a fazer parte da paisagem, dos acontecimentos da época; 4) os 

naturalistas não se fixavam apenas nos aspectos naturais, mas tinham uma visão do “todo”, 

abrangendo também aspectos humanos, sociais, culturais e econômicos. Isso pode mostrar aos 

estudantes que a biologia não está desvinculada das outras ciências, e que o ser humano, 

incluindo todas as suas manifestações culturais, faz parte desse universo da natureza, sendo 

também objeto de estudo da biologia e de outras áreas do conhecimento.  

Na tentativa de construir um embasamento teórico para este estudo, buscamos trabalhos 

anteriores sobre o uso das obras dos naturalistas como recurso para o ensino de ciências, porém 
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muito pouco foi encontrado. Inúmeros são os trabalhos a respeito das viagens dos naturalistas 

no século XIX, porém praticamente todos eles referentes a uma abordagem mais histórica. Aqui 

no Brasil parcos trabalhos foram encontrados, associando as viagens dos naturalistas com o 

ensino de ciências.  

Um exemplo é o trabalho de Guillen e Couceiro, (2003), que apresenta uma proposta 

didática com o tema “O Brasil dos viajantes”, onde sugerem temas para debate com os 

discentes. Segundo essas autoras, essa temática propicia o diálogo com os alunos sobre a 

“relação do homem com a natureza, mostrando que diferentes percepções e sensibilidades se 

desenvolveram na história dos grupos humanos” (p. 30). Como sugestão, as autoras propõem a 

interpretação de imagens de Debret e de Rugendas, presentes em livros didáticos, que registram 

a vida cotidiana da primeira metade do século XIX e representam, em muitos sentidos, o 

imaginário europeu sobre o Brasil (p. 39). Em uma terceira atividade proposta, as mesmas 

autoras sugerem que o professor identifique viajantes que percorreram a sua região, pesquisem 

sobre os registros que deixaram, dialogando com os alunos, para entenderem a história do local 

onde vivem. 

Fiuza e Guerra (2012) fizeram um estudo sobre a ideia de Natureza através da história, 

com alunos de biologia do terceiro ano do Ensino Médio, utilizando imagens históricas com 

paisagens do século XIX. As autoras observaram que os estudantes apresentaram diferenças na 

ideia de cada um a respeito da Natureza, mas observaram que eles, no entanto, não têm 

consciência de que essas ideias são historicamente construídas. 

Acreditamos que o uso da obra de Spix e Martius, fazendo-se a junção de aulas teóricas 

em conjunto com as práticas, utilizando como pano de fundo a obra “Através da Bahia”, poderá 

contribuir para despertar o interesse pela botânica.  As ideias de estratégias de ensino que 

poderão surgir a partir da leitura da viagem de Spix e Martius à Bahia podem ser as mais 

diversas, a depender de cada contexto. De acordo com França (2011, p. 2), observamos na obra 

de Spix e Martius:   

Junto a um caráter científico próprio de sua profissão, temos também uma 
considerável carga estética que acompanha o olhar do botânico sobre a 
vegetação brasileira. Uma variedade de adjetivos são usados nas descrições de 
plantas e dos lugares nos quais passou, em que, para o leitor, tem-se a 
apreensão simultânea tanto do registro científico como também da sensação e 
da admiração do narrador em terras tão fecundas. 

Segundo Duarte Jr. (2000, p. 221), uma possível solução para motivar os estudantes nas 

aulas de botânica fosse o apelo à sensibilidade durante as próprias aulas de biologia: 

“Na escola, por exemplo, um professor de botânica dotado de suficiente 
sensibilidade pode muito bem, de par com o ensino de classificações e 
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processos metabólicos dos vegetais, despertar a visão de seus alunos para a 
beleza das plantas, seu olfato para o aroma das flores, seu paladar para o sabor 
das frutas e sua sensibilidade, de maneira geral, para o equilíbrio dos 
ecossistemas, bem como o sentimento de se pertencer a um sistema planetário 
vivo”.  

 Souza e Prestes (2015, p. 233) realizaram um estudo no qual fizeram uma intervenção de 

ensino, cujo objetivo era investigar como os estudos realizados por Alfred Russel Wallace, 

naturalista que realizou uma viagem ao Brasil entre os anos de 1848 e 1852, sobre palmeiras da 

Amazônia, poderiam servir como motivação para os alunos. Tais estudos inspiraram a 

elaboração, validação, aplicação e avaliação de uma sequência didática com estudantes do 

ensino médio de uma escola pública do município de São Paulo. A intervenção de ensino teve 

como objetivo principal trabalhar esse episódio histórico com os estudantes como ferramenta 

de motivação e facilitação do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos 

relacionados à taxonomia e filogenia de plantas.  

5.2 ZOOLOGIA 

O Quadro 2 apresenta um levantamento de trechos com possibilidades de utilização para 

o ensino de zoologia a partir da obra “Através da Bahia”. 

Quadro 2 - Trechos extraídos da obra “Através da Bahia”, dos naturalistas Spix e Martius, que 
podem ser utilizados como recurso didático no ensino de Zoologia 

CITAÇÃO NA OBRA PÁGINA POSSIBILIDADES DE ENSINO 
Pescaria de baleias  
Vê-se ainda que nestas costas os esforços dos 
baleeiros brasileiros dão bons resultados.  
Do Cabo de São Roque até o Rio da Prata 
aparecem baleias (sem dúvida Balaena 
Mystecetus e Physalus, L.) em grande 
quantidade e os baleeiros brasileiros pescam-
nas de junho até agosto. Refinam o óleo nas 
fábricas (Armações) da Bahia (onde se 
acham contratos na Barra, entre o mar e a 
Capela de São Bento), em Itaparica, Rio de 
Janeiro, Bertioga, perto de Santos, na ilha de 
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. 
 

60  
Classificação e nomenclatura científica 
dos animais. Caracterísiticas gerais dos 
mamíferos. O parentesco evolutivo dos 
animais. Características gerais dos 
vertebrados. Classe Mammalia 
(mamíferos): características gerais, 
estrutura e fisiologia, reprodução, origem 
evolutiva. Subclasses de mamíferos.   
Problemas decorrentes da caça 
predatória. Observar que, nesse caso, o 
termo correto seria “caça” e não “pesca” 
de baleias, pois trata-se de um animal 
mamífero, e não de um peixe. 

FAUNA DO SÃO FRANCISCO  
Nos campos gerais de São Felipe se 
conhecem muitos mamíferos que aqui 
procuro citar, conforme as informações 
recebidas. O macaco vulgar de cauda 
enrolada, Callibrix capucina e o engraçado 
saoih (sahuim), C. sciures, cuv., muitas vezes 
se encontram mansos, nas casas. O macaco 
urrador, guariba, Mycetes ursinus, Humb. e o 

66-68  
A diversidade dos mamíferos. 
Classificação e nomenclatura científica 
dos animais. Caracterísiticas gerais dos 
mamíferos. O parentesco evolutivo dos 
animais. Características gerais dos 
vertebrados. Classe Mammalia 
(mamíferos): características gerais, 
estrutura e fisiologia, reprodução, origem 
evolutiva. Subclasses de mamíferos.  
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guariba preto. M. niger, Kuhl, habitam as 
matas das caatingas, em bandos numerosos.  
Das espécies felinas encontram-se: 1) a 
verdadeira onça, o jaguar e suas variedades 
pretas: onça pintada verdadeira e onça preta 
ou tigre, Félix Onça, L.; 2) a onça vermelha, 
cuguar, onça vermelha ou sussuaranna, F. 
concolor, L., (na língua geral chamam esses 
gatos: juareté pinima, bixua e piranga); 3) o 
oselot, gato montês maracayá grande ou 
schibiguaçú F. pardalis L.; 4) gato montês ou 
maracaá, pequeno, F. tiagrina, L.; 5) gato 
nourisco raposa, F. macroura, neuv.; 6) gato 
mourisco vermelho, F. Eyra, Az.  
O guachinim, Procyon cancrivorus, Ill., não 
se encontra só à beira mar, porém, também 
aí, nas baixadas dos campos e devasta 
especialmente os canaviais. [...]  
 

 
Diversidade de animais existentes na 
caatinga no século XIX, muitos desses 
animais hoje extintos, ou com área 
territorial bem restrita, devido à perda de 
habitat, principalmente devido ao 
desmatamento. 
 
Obs.: Parte do texto ao lado foi cortado, 
devido a limitação do espaço neste 
artigo, porém, dando continuidade, os 
naturalistas falam de diversos outros 
aniamis encontrado na Bahia. 

AVIFAUNA  
As aves mais observadas nas lagoas à 
margem do Rio São Francisco são: jaburú, 
Ciclonea Mycteria, Temm., tujujú, Tantalus 
Locutator, L., colhereiro, Platalea Ajaja, L., 
mergulhão, Plotus Anhinga, L., gaivota puta, 
Charadrius Lampronotus, Wagl. Syst. Av. 
Sp., maçarico, Hinnantopus brasiliensis, 
frango d’água, Gallinula galeata, Lichts., 
pato grande, marreco e paturi, Anas 
moschata, brasiliensis e viduata, L., garça 
branca, miúda, parta e socó, Ardes Egretta, 
candidissima, tigrina, pilenta, Lath., Wagl. l. 
e. caráo, Notherodius Cuarama, Wagl. l. e. 
martim pescador, Alcedo torquata, L. 
 

68  
A diversidade de aves na Bahia do século 
XIX. Classificação e nomenclatura 
científica das aves. Caracterísiticas gerais 
das aves. O parentesco evolutivo dos 
animais. Características gerais dos 
vertebrados. Classe Aves: características 
gerais, estrutura e fisiologia, reprodução, 
origem evolutiva.  

ICHTHYOLOGIA  
Em Salgado os peixes do São Francisco têm 
os seguintes nomes: pacú, sorubim, dourado, 
gongó ou cascudo, madrinjan, pirá-
tamanduá, piranha ordinária e roduleira, 
acari, mandi. Mandi-açú, amandi pintado, 
grumatan (curumatam), gorubina, piau, 
pocomó, trahira, bagre, sarapó.  
Bem poucos, até hoje, estão descritos nas 
obras de zoologia, a se poder com certeza 
reconhecê-los.  

68  
A diversidade dos peixes. Classificação e 
nomenclatura científica dos peixes. 
Caracterísiticas gerais dos peixes. O 
parentesco evolutivo dos animais. 
Características gerais dos vertebrados. A 
classificação dos peixes: Agnatos (Classe 
Myxine e Classe Petromyzontida); Classe 
Chondricthyes (peixes cartilaginosos); 
Classe Actinopterygii (peixes ósseos com 
nadadeiras radiais). Caraterísitcas gerais 
dos peixes, estrutura e fisiologia, 
reprodução, origem evolutiva. 

ENTOMOLOGIA  
As várias espécies de abelhas de que tivemos 
notícias no sertão foram as seguintes: jatai 
grande e pequeno, porá bravo e manso, 
mumbues, mimbuquinha, marmeada preta e 
branca, uruçú de chão e de pau, uruçú-boi, 
uruçú pequeno, tataira mandaquira, que de 

69  
Nomes populares de abelhas encontradas 
na Bahia, na região do rio São Francisco, 
buscando a respectiva correspondência 
com a nomenclatura científica atual. 
Características gerais dos Artrópodes. 
Classificação e relações de parentesco 
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preferência visita as flores do jacarandá, a 
cabeça de latão, caga fogo, cuja ferroada 
produz empolas e inflamações perigosas, 
razão pela qual, só à noite, se arriscam a tirar 
o mel: sete-portas, que faz colmeia muito 
artística; iratim, sanharó grosso, sanharó 
miúdo, (abelhão) mandasaia, munduri preto, 
vermelho, legitimo, mirim e munduri, papa-
terra, vamos embora que enxamea bastante, 
cabiguara, xupé, arapoá, abelha do cupim, 
que fabrica cera cor de rosa, preguiçosa 
grossa, fina e mosquito.  
Aí é desconhecida a abelha européia.  
 

nos artrópodes. Principais características 
da Classe Insecta (insetos). Principais 
ordens de insetos, com destaque para a 
Ordem Hymenoptera. Estudo da 
organização social das abelhas, espécie 
que forma uma sociedade altamente 
organizada. Importância das abelhas 
como polinizadoras. 
 

Esse fosso corre ao longo da extremidade 
leste do arrabalde dos Barris, por entre 
colinas revestidas de espesso mato, 
bosquezinhos, plantações e edifícios que, em 
desordem encantadora, se prestam aos mais 
belos passeios, já pela mutação das vistas do 
terreno, já pela vegetação luxuriante. É, 
porém, muito pouco visitado pelos baianos. 
No Dique vivem numerosos pequenos 
jacarés, de focinho comprido (Jacaretinga 
moschifer. Spix, Lacertae Bras. t. 1), que 
exalam forte cheiro de almíscar, preveninco 
assim ao passeante de sua perigosa presença. 
 

110-111  
Trecho que se refere ao Dique do Tororó, 
em Salvador.  Propicia o estudo da 
diversidade dos animais na Bahia do 
século XIX. Classificação e 
nomenclatura científica dos répteis. 
Caracterísiticas gerais dos répteis. O 
parentesco evolutivo dos animais. 
Características gerais dos vertebrados. 
Caraterísitcas gerais dos répteis, estrutura 
e fisiologia, reprodução, origem 
evolutiva. 

Formigas  
As formigas devastam em poucas horas as 
mais belas plantações.  
Para proteger as árvores contra elas, 
costumam os jardineiros cuidadosos, logo na 
ocasião de plantá-las, colocar em baixo e ao 
redor do tronco um vaso de barro cozido, que 
deve estar sempre cheio d’água.  
Outros destróem esses hóspedes nocivos, 
(Formica harpax, destructor, perditor, 
rufipes, Fabr, e outras) ateando fogueiras em 
cima dos vastos formigueiros. 
 

142-143  
Nomenclatura científica. Características 
gerais dos Artrópodes. Classificação e 
relações de parentesco nos artrópodes. 
Principais características da Classe 
Insecta (insetos). Principais ordens de 
insetos, com destaque para a Ordem 
Hymenoptera. Estudo da organização das 
formigas, espécie que forma uma 
sociedade altamente organizada. 
Métodos ecológicos de controle de 
formigas. 

Devaneio  
O viajante, remando vagarosamente, se 
entrega a uma alternativa de admiração e 
melancolia, até que, de repente, desperta pelo 
aparecimento de um jacaré, à espreita, ou é 
perturbado por um bando de lontras, que, 
roncando, passam com a velocidade de seta.  
Bem que o fluxo e o refluxo da maré 
devessem ser sensíveis na parte superior do 
rio Itaipe, até sua união com a lagoa do 
Almada, observamos, apenas, a vazante mui 
fraca, acima da nossa entrada no rio; ela 
descobre as raízes dos mangues, nas quais se 
notam, ao lado de um caranguejo terrestre 

206-207  
A diversidade dos animais. Classificação 
e nomenclatura científica. Características 
gerais dos vertebrados. Estudo de 
vertebrados das classes Reptilia e 
Mammalia. Estudo de invertebrados do 
subfilo Crustacea. Os manguezais e as 
espécies encontradas nesse ecossistema, 
sua importância ecológica e econômica. 
Influência (ou não) do tipo de 
alimentação sobre a fecundidade da 
população humana do litoral. 
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comestível (Cancer uçá, L.), uma espécie de 
camarão do mar (Palaemon guaricurú, 
Fabr.), que os habitantes comem, e são muito 
gostosos, quando guizados com azeite e 
vinagre. 
Estes pequenos mariscos e peixes de água 
salgada constituem, com as bananas e a 
farinha de mandioca, os alimentos comuns 
dos habitantes do litoral. 
A esta espécie de alimentação se atribui a 
grande fecundidade da população. 
 
Madréporas  
Foram exclusivamente madrepérolas, que 
observamos na referida lagoa (Madrepora 
cavernosa, hexagona, astroites Lam. e 
outras). 
Também os bancos de conchas marinhas, 
ligadas com a areia quartzosa, aparecem nas 
proximidades. Não são, porém, utilizados 
por serem impuros e difíceis de quebrar. 

214-215  
Nomenclatura científica. Os corais, 
habitat, aspectos morfológicos e relações 
com o homem. Propor objetivos de 
ensino no qual os professores dialoguem 
com os estudantes sobre as atividades 
exercidas sobre a vida destes organismos 
e como isso já data de longos anos e os 
impactos dessas ações no tempo. 
Conservação e preservação de espécies 
nativas e economia local.  

Vagalumes  
Com particular beleza e brilho apareciam os 
vagalumes (Elater phosphoreus e noctilucus, 
Fabr.), que, de vez em quando, enxameiavam 
ao redor de nós, principalmente quando 
cessava de chover. Esses animais podem 
aumentar ou diminuir a luz fosforescente, 
que se irradia de dois pontos amarelados do 
tórax, ora brilhante e avermelhada, ora 
pálida, como o luar. Transfixados por 
alfinete, conservam o brilho, por espaço de 
cinco a oito dias, até morrer. Abrindo estes 
pontos amarelos, o Dr. Spix convenceu-se de 
que a fosforescência emanava de um 
pequeno saco, situado no tórax, cheio de 
substância sebácea, semelhante ao fósforo 
derretido, sobre a qual se espalham os ramos 
das traquéias do inseto. Ele é de opinião que 
os animais, por meio das traquéias, fazendo 
entrar correntes de ar, podem, 
voluntariamente, aumentar ou diminuir a luz.  
As pesquisas do Dr. Spix pareciam 
evidenciar não haver relações entre o órgão 
da fosforescência e os órgãos genitais.  
 

221  
Classificação e Nomenclatura científica. 
Características gerais dos Artrópodes. 
Classificação e relações de parentesco 
nos artrópodes. Principais características 
da Classe Insecta (insetos). Principais 
ordens de insetos, com destaque para a 
Ordem Coleoptera. “A emissão de luz 
realizada pelo vaga-lume é chamada de 
bioluminescência e visa a comunicação 
biológica, principalmente para atrair 
parceiros sexuais. Também podem 
utilizar a luz para espantar predadores e 
atrair algumas presas. No fenômeno de 
bioluminescência acontece o seguinte: no 
abdome do inseto há uma reação química 
entre duas substâncias presentes no corpo 
do vagalume, a luciferina (uma classe de 
pigmentos responsável pelas emissões 
luminosas) e o oxigênio. O resultado 
desta reação é a oxi-luciferina, que é uma 
substância luminescente. Esta iluminada 
reação é a responsável pela luz dos vaga-
lumes.” 
(Fonte: Portal UNESP e Culturamix.com) 

Cigarra  
Outro fenômeno das florestas, que 
novamente nos chamou a atenção, foi o 
agudo ziozar de uma grande cigarra 
(Tettigonia tibicen, Fabr.), que se pode 
comparar ao som das pequenas cornetas de 
Nuremberg, que servem de brinquedo às 

221-222  
Nomenclatura científica. Características 
gerais dos Artrópodes. Classificação e 
relações de parentesco nos artrópodes. 
Principais características da Classe 
Insecta (insetos). Principais ordens de 
insetos, com destaque para a Ordem 
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crianças. Esse ruído não provém do atrito das 
asas, mas da dilatação e contração, 
determinadas por meio de fortes feixezinhos 
musculares, de um aparelho próprio, em 
forma de tambor, situado no abdomen do 
animal. 
 

Hemiptera, e as características dos 
indivíduos pertencentes a essa ordem. 
Explicar a origem do canto das cigarras. 
   

Testudo midas  
Num desses encontramos uma grande 
tartaruga do mar (Testudo midas L.), 
provavelmente, ocupada na escolha de lugar 
onde pudesse pôr ovos, pois escapou às 
nossas perseguições, arrastando-se 
apressadamente para água e mergulhando, o 
que, provavelmente, não teria feito, se tivesse 
pondo, porque é sabido que esses animais 
não se perturbam na ocasião da postura. Os 
ovos não são, como dizem, tão gostosos 
como os da grande tartaruga fluvial, que nos 
foi tão útil, durante a viagem pelo Rio 
Amazonas. 
 

239  
Classificação e nomenclatura 
científica dos animais. O parentesco 
evolutivo dos animais. Classificação 
dos répteis (Classe Reptilia). 
Caraterísitcas gerais dos répteis, 
estrutura e fisiologia, reprodução, 
origem evolutiva. Ameaças à vida das 
tartarugas marinhas. 

Os bancos de conchas marinhas aparecem 
não só no continente, mas ainda, em maior 
extensão, no litoral.  
Os cascalhos só pertencem às conchas 
marinhas de espécie ainda existentes, como 
por exemplo: a Ostrea edulis, espécies do 
gênero, Tellina e Faciolária. São geralmente 
pouco modificadas. Muitas vezes a 
substância unitiva, a areia do mar, é tão 
abundante, que se pode utilizar esta rocha, 
que constantemente se forma, como material 
de construção; mas, se é maior a quantidade 
de conchas, fabrica-se a cal. [...] 
Uma estada mais demorada nessas costas ter-
nos-ia, talvez, proporcionado grande 
colheita, de diferentes espécies de corais. 
Às espécies que colecionamos na Lagoa do 
Almada, já por nós mencionadas, juntam-se 
ainda: Madrepora Uva, que ao lado da 
Madrepora astroides e acropora 
observamos nas águas continentais de 
Camamú. N.A. (Nota do Autor) 
 

260  
Classificação e Nomenclatura científica. 
Características gerais dos Moluscos. 
Classes de moluscos. Anatomia e 
fisiologia dos moluscos. Reprodução dos 
moluscos. 
 
Características gerais dos Cnidários. 
Organização corporal dos cnidários. 
Alimentação e digestão. Coordenação 
nervosa nos cnidários. Reprodução dos 
cnidários. A importância dos recifes de 
corais. A exploração predatória dos 
corais. 

Jacarés e piranhas  
Muitas vezes tomamos banho no rio, o que é 
menos perigoso do que em Minas, porque os 
jacarés, e a temível piranha aparecem menos 
freqüentemente.  
Só uma vez corremos perigo, pela presença 
de um jacaré que repousava junto a nós, 
estendido sobre a areia e julgamos ser velho 
tronco de árvore.  

343-344  
Nomes populares de animais encontradas 
na Bahia, na região do rio São Francisco, 
buscando a respectiva correspondência 
com a nomenclatura científica. 
Características gerais dos vertebrados. 
Estudo de vertebrados das classes peixes 
Agnatos, répteis e mamíferos.   
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O rio é aí menos movimentado do que no sul; 
os peixes mais saborosos só descem em 
grande quantidade até Sento Sé; a lontra 
raramente aparece.  
Nas lagoas, esparsas pelos matos das 
margens, existem, sem dúvida, muitos 
jacarés, porém, poucas jibóias. 
 

Fonte: SILVA, M. L. S. (2019) 
 
 A Zoologia é o estudo científico da vida animal e é integrada ao ensino de Ciências, no  

Fundamental e em Biologia, no Ensino Médio. Mas é importante considerar que desde criança 

o estudante já começa a entrar em contato com o mundo dos animais. Para Rocha et al. (2013) 

o ensino crítico de Zoologia deve ser capaz de proporcionar reflexões profundas sobre a 

natureza e motivar ações frente às questões políticas e socioambientais relacionadas à realidade 

discente, questionando os modelos utilitaristas e antropocêntricos que geralmente permeiam o 

estudo dos animais. Segundo Krasilchik (2019, p. 187)  

O significado científico, econômico e ético do estudo da diversidade biológica 
deve ser compreendido pelos alunos, não só como análise de espécimes mas 
entendendo que a observação e sistematização do observado é uma atividade 
científica relevante que se consolida nos sistemas de classificação e na 
taxionomia. 

 Azevedo, Oliveira e Lima (2016, p. 6144), verificaram que a abordagem dessa área das 

ciências biológicas na educação básica 

“[...]mantem-se estagnada teórica e metodologicamente; persistindo 
estratégias de memorização de conceitos, a falta de contextualização do 
assunto, a priorização na abordagem de aspectos morfofisiológicos e a falta 
de interligação do conteúdo com processos evolutivos. Esses fatores podem 
contribuir negativamente para que os estudantes compreendam esses assuntos 
de forma superficial ou até mesmo os tratem como irrelevantes”. 

 Uma das dificuldades comumente apontadas por estudantes e professores no ensino de 

zoologia é a lista de nomes científicos complexos que eles precisam memorizar, seguido pelas 

características morfofisiológicas dos animais. Mas de acordo com Amorim (2008, p. 139),  

“zoologia não é conhecimento de nomes em Latim ou de nomes técnicos de 
morfologia. Zoologia é o conhecimento descritivo dos animais – que os alunos 
têm em alguma extensão – e das deduções de ordem ecológica, funcional e 
evolutiva que possam ser feitas a partir desse conhecimento”. 

Santos e Terán (2009, p. 4) listam alguns problemas encontrados no ensino de zoologia, 

a saber: 1) O ensino de zoologia é predominantemente baseado no sistema de Lineu; 2)  o estudo 

da Genética, o Neodarwinismo e o Sistema Filogenético são estudados separadamente nos 

livros didáticos do Ensino Médio, e em conteúdo separado da interação do ser vivo com o 

ambiente no Ensino Fundamental; 3) o uso de livros didáticos com conteúdos normalmente 

descontextualizados, não abordando os elementos da fauna regional; a falta de recursos 
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didáticos; 4) o uso ou não de animais em aulas de Zoologia e a questão da bioética; 5) o uso ou 

não de espaços não formais, entre outros. 

Quanto ao fato de o ensino de zoologia ser baseado no sistema de Lineu, é importante 

lembrar que Lineu é considerado o “pai da taxonomia”, pois foi o criador da nomenclatura 

binomial e das categorias taxonômicas, utilizadas até hoje para classificar os seres vivos. A 

classificação de Lineu, no entanto, segue o pensamento de Aristóteles, baseado na crença de 

que as espécies não sofrem alterações e na ausência de conectividade entre elas (fundamentada 

no idealismo Platônico), conhecida como visão fixista (AMORIM, 2008; SANTOS e TERÁN, 

2009). O fixismo jamais previu o estabelecimento de graus de parentesco entre as espécies.  

  Darwin, Wallace e boa parte dos evolucionistas não viram a necessidade de rever o 

sistema de classificação proposto por Lineu, pois Darwin percebeu a relação entre a hierarquia 

filogenética e a hierarquia sistemática, não propondo um novo sistema de classificação, o que 

veio apenas com Willi Hennig, em 1950 (AMORIM, 2008). 

 De acordo com Amorim (2008), a contribuição mais original do darwinismo foi a 

percepção da existência de uma filogenia, que são diagramas que representam a história 

evolutiva, as relações de parenteso entre os seres vivos, constituída por espécies ancestrais, em 

diferentes níveis até chegar às espécies atuais. Ainda segundo esse autor, a maior fonte de 

controvérsias provenientes da teoria da evolução biológica na metade do século XIX foi “a idéia 

de que os humanos pudessem ter um ancestral símio [...]” (AMORIM, 2005, p. 132). Essa 

proposição “causou mais resistência no entorno social do darwinismo emergente que o conceito 

de que as espécies se modificam.” (2008, p. 132). 

 O que observamos atualmente no ensino de biologia é que a ruptura com o 

Criacionismo/Fixismo e com o sistema tradicional lineano de classificação dos seres vivos, 

ainda não se deu por completo. O fixismo e o evolucionismo, de certa forma, ainda dividem 

espaço no dia a dia na sala de aula e na sociedade de maneira geral (entre outros, vide Bizzo, 

1991; Bizzo e Molina, 2004; Sepulveda e El-Hani, 2004; Sampaio, 2006; Costa et al, 2009; 

Razera, 2009; Martins, 2013; Selles, 2016). 

 Como a obra dos naturalistas Spix e Martius podem contribuir para o ensino de zoologia? 

Indriunas, Aoyama e Ribeiro (2016) nos dão um exemplo de uma pesquisa, cujo objetivo era 

fazer uma reflexão sobre os potenciais empregos da viagem do Principe Maximiliano de Wied-

Neuwied e seu diário de viagem como recurso interdisciplinar, em biologia. Maximiliano foi 

um naturalista, zoólogo, que visitou o Brasil no periodo de 1815 a 1817, tendo percorrido do 

Rio de Janeiro ao sul da Bahia. Os autores apontam alguns aspectos que o professor de biologia 

pode trabalhar, a partir da História da Ciência, com diferentes abordagens, como a coleta para 
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coleções biológicas (insetários, herbários), conhecimentos ecológicos, evolução humana, 

incluindo aspectos críticos do emprego da biometria em conceitos de eugenia. Os autores 

concluíram que as viagens dos naturalistas ao Brasil e suas produções, servem como recurso 

didático abrangente, de grande potencial interdisciplinar para o Ensino Médio, podendo servir 

para ancorar questões atuais e tornar o processo de ensino e aprendizagem mais produtivos. 

Ao utilizar trechos da obra de Spix e Martius no ensino de zoologia, cabe ao professor 

pontuar essas questões relacionadas aos paradigmas predominantes na época, o contexto 

histórico e as visões de mundo dos naturalistas. A classificação e nomenclatura dos animais 

presentes na obra “Através da Bahia”, por exemplo, em sua maioria sofreu modificações, 

principalmente em função da incorporação de novos conhecimentos e tecnologias que 

esclarecem melhor as relações de parentesco entre os seres vivos, com especial destaque para a 

área de biologia molecular. Mas esse tipo de dificuldade, em vez de representar um empecilho 

ao uso de obras antigas, pode abrir espaço para mostrar aos estudantes o quanto a taxonomia é 

uma ciência dinâmica, sofrendo constantes mudanças em função de novas descobertas.  

5.3 ECOLOGIA 

O quadro 3 apresenta um levantamento de trechos com possibilidades de utilização para 

o ensino de Ecologia a partir da obra “Através da Bahia”. 

 
Quadro 3 - Trechos extraídos da obra “Através da Bahia”, dos naturalistas Spix e Martius, que 
podem ser utilizados como recurso didático no ensino de Ecologia 

CITAÇÃO NA OBRA PÁGINA POSSIBILIDADES DE ENSINO 
Uma légua a nordeste de Vila Velha está a 
Vila do Rio de Contas.  
Devíamos subir por um caminho íngreme, às 
vezes perigoso, durante quase duas horas, até 
alcançar o almejado ponto de descanso.  
A montanha, chamada pelos habitantes, Serra 
do Rio de Contas, da Vila Velha, ou do 
Brumado, eleva-se, pelo menos, a 1.200 pés 
sobre a Vila Velha e mostra completa 
analogia com as montanhas de Minas. [...] 
Do alto da estrada descortina-se magnífica 
vista sobre o delicioso vale de Vila Velha.  
Quando, finalmente, atingimos o planalto, em 
cuja baixada está situada a vila, pareceu-nos 
estar em plena vegetação do Tijuco: os 
mesmos arbustos graciosamente verdes; nos 
íngremes montículos pedregosos, as mesmas 
liliáceas, embora menos abundantes; nas 
baixadas, gramíneas semelhantes e nas 
assentadas escalvadas dos rochedos, os 
melocactos e as bromélias, como lá. 

29-30  
Biomas brasileiros: Cerrado. 
Caraterísticas do ambiente e da 
vegetação. Particularidades na 
morfologia e fisiologia das plantas do 
cerrado. Áreas de ocorrência. 
Importância ecológica e econômica. 
Bioma Cerrado e suas formações 
vegetais, dando destaque aos campos 
rupestres, uma das formações 
encontradas no cerrado brasileiro, 
inclusive na Bahia e em Minas Gerais, 
conforme o autor faz a analogia.  
A unidade de relevo mencionada no 
trecho à esquerda é denominada 
“Planalto dos Geraisinhos”, cujo relevo 
tem altitudes variadas em relação ao 
nível do mar, que vão de 725 a 1125 
metros. 
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Como, porém, durante grande parte do ano, 
nas regiões secas do sertão, a vegetação 
apresenta-se estorricada, esta particularidade 
repercute, de modo geral, sobre a formação 
do orvalho. O resultado dessas considerações 
seria: que a ausência ou presença do orvalho 
em certos lugares, depende sempre de muitas 
condições em ação recíproca. Demais disto, 
daria tema interessante para físicos e 
geógrafos indagarem em que proporção a 
própria flora influi no clima de uma zona, 
pela formação orgânica do orvalho e se o fato 
das plantas, diariamente, eliminarem cerca de 
metade da água, correspondente ao peso da 
sua folhagem deveria ser tomado como base 
de cotejo da formação da água, na vegetação 
dos prados e das matas; e não é certamente 
para descurar que nessas, a própria expiração 
seja novamente modificada pelas muitas 
camadas de folhas caídas e superpostas. – 
N.A. (Nota do Autor) 
 

91  
Caracterísitcas do Bioma Caatinga. 
Energia e matéria nos ecossistemas: 
Ciclos biogeoquímicos – Ciclo da água. 
Dinâmica da água nas plantas da 
caatinga. A influência da vegetação no 
clima de uma região (relação entre 
vegetação e umidade). 

O terreno, situado sobre as formações já 
mencionadas, é, na maior parte, argila 
amarela avermelhada, misturada com 
grânulos de quartzo e de ferro argiloso, 
contendo nas colinas incultas e revestidas de 
relvas pouco humo, que aumenta nos lugares 
revestidos de matas, provando assim seu 
grande valor para a vegetação.  
Nas baixas, primitivamente pantanosas, 
consegue-se, por drenagem apropriada do 
excesso das águas, excelente e fina terra 
vegetal, que se presta a qualquer cultura, 
mormente à da cana de açúcar. 
 

141-142  
Características do bioma Mata Atlântica. 
A importância da vegetação na formação 
do humo. Relação entre o solo e o cultivo 
de determinadas culturas. 

No Recôncavo já se tornaram raridade as 
velhas matas virgens.  
Foi-nos preciso ir aprender a conhecer o 
aspecto das florestas não profanadas, em 
outros pontos da Província e aceitamos, de 
bom grado, o convite do Marechal Felisberto 
Caldeira para, em sua escuna, visitar a Vila 
de São Jorge dos Ilhéus, em cujos arredores 
possui aquele Senhor um grande engenho de 
açúcar. 
 

195-196  
O impacto da espécie humana sobre a 
natureza. Interferência humana em 
ecossistemas naturais: Desmatamento. 
Trabalhar o conceito de “Injustiça 
Ambiental”. 

Azolla, Pistia e Lacis cadeia alimentar 
Mais acima, estava o rio em suas enseadas 
mais profundas e tranqüilas, coberto de 
espessa camada de um feto, Azolla pinnata, 
Lam. e de Pistia stratiostes L., plantas raras, 
das quais a última pode ser comparada à 
forma gigantesca da nossa lemna.  

207  
Fundamentos da Ecologia: cadeias e 
teias alimentares. Níveis tróficos em 
ecossistemas terrestres. 
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Mais para o interior o rio se torna pedregoso 
e raso. Éramos obrigados a arrastar a canoa 
por sobre rochedos ponteagudos de granito, 
em cima dos quais crescia, em abundância, 
uma planta notável (Lacis fucoides, M. Nov. 
gen. t. 2).  
Esta planta, segundo nos informaram nossos 
companheiros índios, é apreciada pelo 
manatim, que, apesar de muito raro, dizem 
existir nos rios dessa Comarca. 
 
Senhor P. Weyll  
O Sr. P. Weyll teve a coragem de se 
estabelecer nesse ermo.  
Grandes extensões de florestas foram 
derrubadas, queimadas e plantadas de milho, 
arroz e cana de açúcar. (...)  
Só agora lograra verificar a imensa floresta 
que chamava sua, da qual esperava o lucro de 
sua atividade, após muitos anos de contínuos 
cuidados e reiterados sacrifícios. A 
vegetação, pelo vigor do solo novo e virgem, 
luta contra a ação do homem. 
 

208-209  
Interferência humana em ecossistemas 
naturais: Desmatamento. 
Trabalhar o conceito de “Injustiça 
Ambiental”. 

Dificuldades da lavoura  
Muitos dos nossos ingênuos camponeses 
taxariam de temeridade a empresa de opôr a 
pacífica agricultura armada de machado e 
fogo à desordenada força criadora da terra.  
Grandes e várias são as dificuldades a que se 
expõe o temerário agricultor nessas matas 
desertas, afastado do mundo culto.  
Além do penoso trabalho de desbravar 
espessas florestas, onde muitas árvores de 10 
até 12 pés de diâmetro ocupam dois 
machados, que trabalham durante dias, onde, 
por vezes, a queimada é insuficiente: vermes, 
caracóis, formigas e aves perseguem as 
plantas de cultura, tanto mais quanto, estas aí 
figuram de fracos forasteiros. 
 

209  
Interferência humana em ecossistemas 
naturais: Desmatamento, queimadas. O 
aparecimento de parasitas e pragas nas 
áreas desmatadas, especialmente em 
culturas de espécies exóticas. 
Trabalhar o conceito de “Injustiça 
Ambiental”. 

Material de construção  
São quebrados com estacas e alavancas, 
sendo os pedaços retirados d’água por 
mergulhadores.  
Entre outras coisas, ocupam-se com isso os 
habitantes da próxima fazenda do Padre 
Domingos; porém o negócio de coral, da 
grande Bahia de Camamú, são explorados 
mais facilmente. 
 

214  
Os corais e sua importância para o 
ambiente. A destruição dos corais desde 
tempos remotos, sendo que ainda hoje 
esses animais sofrem o impacto da 
atividade humana predatória. 
Trabalhar o conceito de “Injustiça 
Ambiental”. 

Em toda a extensão da estrada derrubaram a 
floresta, na largura de, pelo menos, vinte pés; 
removeram os troncos e arbustos; 

223-224  
O impacto da atividade humana sobre 
ecossistemas naturais: Desmatamento, 
construção de estradas, plantio de 
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construíram ponte e secaram fossos, 
trabalhos extremamente difíceis e perigosos.  
Para animar o tráfico da nova estrada, que 
atravessa, em grande parte, florestas 
antigamente desconhecidas, habitadas pelos 
índios Camacans, se fizeram plantações de 
milho e mandioca. Tudo se empregou para 
tornar a obra de utilidade pública; porém, 
grandes obstáculos frustraram as benfazejas 
intenções do empreendedor patriótico. 
 

monoculturas e os interesses econômicos 
envolvidos nessas atividades. A visão 
equivocada em conceituar aqueles que 
promoviam a destruição do ambiente em 
benefício próprio, como “empreendedor 
patriótico”. 
Trabalhar o conceito de “Injustiça 
Ambiental”. 

As melancias, afamadas pela doçura, são 
exportadas para a Bahia. Além disso, a região 
produz farinha de mandioca, arroz, feijão, 
milho e muito se presta à lavoura do 
cacaueiro, em virtude da grande umidade do 
clima, pois, é raro se passarem quinze dias 
sem chover. Como relata M.F. da Câmara, o 
ouvidor da Comarca em 1780, que então 
residia na vizinha vila de Cairú, e ao mesmo 
tempo tinha a fiscalização sobre o corte das 
espécies de madeiras pertencentes à coroa 
(madeiras de lei), era também o encarregado 
do plantio do cacaueiro. Essa cultura teve 
início feliz; porém, atualmente, quase não 
existe mais vestígio dela nas vilas marítimas 
da Comarca, apenas encontrando-se, como 
em Camamú, alguns pés de cacau, cujo 
aspecto florescente demonstrava, sem 
dúvida, sua adaptação fácil à região. 
 

245  
Biomas brasileiros: Mata atlântica. 
Caraterísticas do ambiente e da 
vegetação. Áreas de ocorrência. A 
influência do clima sobre o 
desenvolvimento das plantas. O sul da 
Bahia e o plantio de cacau. Os problemas 
da monocultura. 
O impacto da atividade humana sobre a 
natureza: Desmatamento – corte de 
espécies de madeiras pertencentes à 
coroa (madeiras de lei), em benefício de 
uns poucos que detinham o poder. 
Trabalhar o conceito de “Injustiça 
Ambiental”. 

Nas proximidades do mar, as costas do 
continente e das numerosas ilhas estão em 
grande parte cobertas de mangues; para o 
interior se vêem extensas plantações e 
propriedades cuidadas, ao pé das colinas, que 
se elevam suavemente, cobertas de capoeira e 
de palmeiras esparsas. 
 

251  
Biomas brasileiros: Manguezais. 
Caraterísticas, importância ecológica e 
econômica dos manguezais, áreas de 
ocorrência, problemas ambientais 
relacionados a esses ecossistemas. 

Caatinga 
Convencemo-nos, muitas vezes, desta 
singularidade da vegetação da caatinga, 
encontrando no meio do sertão queimado, 
onde todas as plantas estavam sem folhas, 
trechos de florestas e prados que pompeavam 
o mais belo verde primaveril.  
Tais regiões, segundo nos informaram, 
haviam recebido chuva parcial e assim se 
anteciparam aos distritos vizinhos no 
desabrolhar dos botões.  
A marcha do desenvolvimento dos botões, 
que em nosso clima exige algumas semanas, 
completa-se em um a dois dias e o lenho dos 
novos brotos repousa inteiramente durante 
muitos meses, até que os botões se abram.  

281  
Biomas brasileiros: Caatinga. 
Caraterísticas do ambiente e da 
vegetação. Particularidades na 
morofologia, na anatomia e na fisiologia 
das plantas da caatinga, para que se 
adaptem ao ambiente seco. Áreas de 
ocorrência.  
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Parece que essa particularidade dos vegetais 
da caatinga depende também da organização 
das folhas, que são, mais do que em qualquer 
outra região, guarnecidas por espesso 
revestimento de pêlos brancos ou por um 
tecido relativamente mais delgado e seco.  
A estrutura das raízes e dos caules é, talvez, 
mais apropriada às condições do solo, do que 
nos ensinaram as observações anteriores.  
 
Falta de humo  
A falta de humo, a espessura, a solidez e a 
formação plana dominante da rocha 
favorecem a rápida fluência das águas, que 
atua sobre as condições do solo e, por sua vez, 
sobre a periodicidade dos rios.  
Não ficando umidade na terra, falta água para 
a desagregação das folhas caídas e de outras 
matérias orgânicas. Dá-se, antes, 
decomposição ao ar livre, que propriamente 
putrefação, e daí provém o fato de se formar 
pouco humo. 
 

291  
Biomas brasileiros: Caatinga. A 
influência das condições do ambiente 
sobre a formação desse bioma. Fatores 
que influenciam na carência de humo nos 
solos da caatinga. 

Procuremos dar uma descrição geral das 
relações aí existentes entre o solo, o clima e a 
vegetação.  
Seja-nos permitido fazer uma ponderação 
sobre as causas primárias que criaram o 
estado atual, qual a de ter a montanha perdido 
sua primitiva cobertura de terra por uma 
poderosa e extensa inundação do Oceano.  
Os indícios seguintes parecem justificar a 
suposição: a sucessiva declividade do distrito 
em direção ao mar; o curso regular dos vales 
rasos, inclinados para a mesma direção; a 
extensão de superfícies rochosas desnudas; o 
arredondamento de muitos blocos de granito 
isolados, que se acham esparsos, ora nos 
altos, ora nas baixas; e, principalmente, a 
quantidade de sal existente no solo dos 
distritos situados mais para oeste.  
O fato de se encontrar uma vegetação 
florestal completamente diversa daquela das 
matas virgens das montanhas de granito do 
litoral, não mais pode causar estranheza, 
admitindo-se tal hipótese. Deveria ser 
considerada como formação vegetal 
secundária, pois, em verdade, não se 
assemelha, nem em altura e poder vegetativo, 
nem em pujança e particularidades de formas, 
à vegetação de uma era muito remota. 
 

293  
Conceitos básicos em Ecologia. Fatores 
bióticos e abióticos e as relações de 
interdependência entre esses fatores na 
formação dos ecossistemas. Sucessão 
ecológica: espécies pioneiras, sucessão 
primária e sucessão secundária. 
Evolução das comunidades durante a 
sucessão. 
O texto à esquerda se refere à região do 
município de Queimadas-BA. 

Fonte: SILVA, M. L. S. (2019) 
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Os conteúdos de Ecologia são estudados na escola desde as séries iniciais, nos Ensinos 

Fundamental, Médio e, às vezes como disciplina no Ensino Superior, a depender da área de 

formação. Trata-se do estudo das relações que os seres vivos estabelecem entre si, e com o meio 

onde habitam. É uma área hoje de grande importância, especialmente com o surgimento dos 

problemas ambientais causados por ações antrópicas. Surgiu como ciência em 1866, quando 

Ernst Haeckel formalizou o termo “Ecologia”, sendo que esta ciência foi criada “com a 

finalidade de estudar as interações entre os organismos, bem como a distribuição e abundância 

dos mesmos, favorecendo a compreensão de diversos eventos naturais no planeta” (MACIEL, 

GÜLLICH e LIMA, 2018, p. 2).  

Os conteúdos de Ecologia também apresentam grande potencial para o trabalho de 

Educação Ambiental, porém é importante destacar que a Educação Ambiental é muito mais 

abrangente, envolvendo, além dos temas ecológicos, questões econômicas, sociais, éticas, 

estéticas e, principalmente, políticas. A Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em seu Artigo 6º, 

afirma que “A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre 

a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, 

acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de 

ensino.” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2012). O estudo da Ecologia, portanto, 

pode ser um importante instrumento para a Educação Ambiental, desde que contextualizado 

dentro das questões socioambientais. Seniciato e Cavasssan (2009, p. 394), explicam o objetivo 

e a abrangência do estudo da Ecologia: 

Como uma subárea dentro das Ciências Biológicas, a Ecologia assume o 
objetivo de investigar e compreender as relações que os seres vivos mantêm 
entre si e com o ambiente. Nesse processo, as relações podem ser analisadas 
desde uma perspectiva muito particular, tal como a relação de determinada 
espécie de inseto com determinada espécie de planta, até uma mais 
abrangente, como é o caso das relações que envolvem a estrutura e o 
funcionamento das comunidades animais e vegetais, e da transferência de 
energia dentro dos ecossistemas.  

 Apesar da importância da ecologia para a formação do estudante, de acordo com diversos 

autores, no Brasil o ensino dessa área apresenta vários problemas como: presença de paisagens 

e espécies estrangeiras para ilustrar as explicações sobre conceitos ecológicos (SILVA;  

CAVASSAN, 2005, p. 2); uso de estratégias metodológicas que transformam o aluno em 

elemento passivo, com conteúdos escolhidos pelo professor; conceitos ecológicos tratados de 

forma fragmentada, dificultando o entendimento das relações mais complexas entre os 

fenômenos apresentados (WEISSMANN, 1998; CALDEIRA, 2009, p. 30); abordagem dos 
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conhecimentos científicos desvinculada do cotidiano do aluno; visão antropocêntrica das 

relações entre organismos de um ambiente, talvez causada pela deficiência no ensino da teoria 

evolutiva, de extrema importância para a compreensão da estrutura e função dos ecossistemas  

(WEISSMANN, 1998, p. 14).  

 O conhecimento das bases da ecologia torna-se uma importante ferramenta para a 

participação dos cidadãos na tomada de decisões e solução de problemas ambientais emergentes 

na atualidade. De acordo com Motokane e Trivelato (1999, p. 6) 

É preciso lembrar que o conhecimento de fenômenos naturais, seus 
fundamentos, suas leis, etc., é que nos permite decidir e atuar de forma a 
resolver as nossas necessidades sem destruir o nosso planeta. No entanto, se 
nos propusermos somente a transmitir conhecimentos e não levarmos em 
consideração a importância de promover atitudes coerentes em relação aos 
mesmos, estaremos fazendo somente cientificismo.  

Ao tratar dos problemas ambientais do Brasil do século XIX, observamos alguns trechos 

que tratam do impacto da atividade humana sobre a natureza, na obra “Através da Bahia”, como 

desmatamento, monoculturas, caça e pesca predatórias e outros.  Nesse aspecto, é importante 

ressaltar que a lógica do sistema capitalista se esforça em compatibilizar a questão ambiental 

com o pensamento desenvolvimentista e economicista, consolidado pelo pensamento 

neoliberal, e tenta nos convencer de que todos somos responsáveis e sofremos as consequências 

dos problemas ambientais de igual forma, porque vivemos no mesmo macro-ecossistema global 

– o planeta Terra (ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2009, p.11). Mas é importante ressaltar 

que nem todos os indivíduos destroem o meio ambiente, assim como nem todos são afetados 

da mesma forma por essa destruição. Para designar esse fenômeno de “imposição 

desproporcional dos riscos ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros, 

políticos e informacionais, tem sido consagrado o termo injustiça ambiental” (ACSELRAD, 

MELLO e BEZERRA, 2009, p. 9). De acordo com Porto, Pachêco e Leroy, 2013: 

As situações de injustiça ambiental são compreendidas, nessa perspectiva, 
como consequência de disputas políticas e simbólicas envolvendo os distintos 
projetos e aplicações dos recursos nos territórios, assim como o uso do poder 
para impor esses projetos. As injustiças se transformam em conflitos à medida 
que resistências e mobilizações vão se instaurando, e, por isso, muitas 
situações de injustiças permanecem invisíveis para a sociedade diante do 
déficit democrático e das assimetrias de poder. Além da utilização da força 
direta, o poder se exerce por meios econômicos, políticos e simbólicos em 
diferentes instâncias (p. 17).  

Embora o termo seja mais recente, se referindo a uma questão do nosso tempo, de acordo 

com Silva (2017), essa prática pode ser encontrada nas mais antigas sociedades, refletindo a 

história ambiental, em que a distribuição desigual dos benefícios e a destinação dos agravos 

ambientais sempre aos grupos mais vulneráveis, reproduziram as desigualdades sociais no 
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campo ambiental. O modelo de desenvolvimento assumido pelo Brasil desde o período colonial 

comprometeu os recursos ambientais e promoveu a vulnerabilidade social de determinados 

grupos humanos, como comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescadores, 

pequenos agricultores e comunidades periféricas. Dentro dessa visão, Silva (2017) afirma: 

Esse desenvolvimento, revestido de progresso, como vem ocorrendo em 
diversas regiões do país, restabelece antigas práticas de ataque aos direitos 
humanos a exemplo da servidão por dívida, do trabalho escravo e da 
exploração sexual de crianças e adolescentes (vinculados à 
contemporaneidade da precarização do trabalho migrante nas áreas de 
fronteira agrícola com expansão de monoculturas como a soja e a cana-de-
açúcar). Além disso, verifica-se que o alargamento de novos espaços de 
cultivos (fronteira agrícola) e pastos tem provocado a redução cada vez maior 
das áreas de preservação e conservação dos biomas florestais brasileiros (p. 
146-147). 

Portanto, é necessário tratar os problemas relacionados ao meio ambiente, causados por 

ação antrópica, dentro de uma perpectiva social, política, econômica, de poder, deixando bem 

claro quem mais destrói o ambiente e quais grupos na sociedade sofrem mais os impactos dessa 

destruição. 

Na formação docente, além de conhecer os conceitos e a teoria ecológica, é indispensável 

o conhecimento das bases históricas que fundamentam essa ciência. Para tanto, é necessário 

que tais questões sejam trabalhadas, seja em uma disciplina específica, ou mesmo inserida nas 

diversas disciplinas do currículo.   

[...] percebemos a importância que o conhecimento histórico acerca da 
Ecologia e, inevitavelmente da Biologia, apresenta no processo de formação 
docente. Entender as bases históricas da Ciência em questão é de crucial 
importância para que o educador esteja consciente de sua prática docente, não 
se tornando refém dos manuais de educação, evitando a ocorrência de erros 
conceituais, históricos, epistemológicos e filosóficos, além de se sentir mais 
seguro e capaz naquilo que faz (GONTIJO et al., 2018, p. 16). 

Diversos autores defendem a inserção de história e filosofia da biologia (HFB) nos cursos 

de formação de professores, abrangendo subáreas como ecologia, genética, botânica e outras, 

pois segundo eles, isso ajudaria na compreensão de como ocorreu a construção dessas áreas da 

ciência, e possibilitaria a integração das mesmas, favorecendo a interdisciplinaridade 

(GONTIJO et al., 2018, p. 2). Matthews (1995, p 165) defende a ideia de que a história e 

filosofia da biologia (HFB) podem oferecer importantes contribuições no enfrentamento do 

analfabetismo científico, tanto na formação de professores, quanto na educação básica. Melzer 

e Aires (2015, p. 64) afirmam que “o desejável é que a abordagem HFC possibilite a 

compreensão de como os fatos foram produzidos, quais indivíduos estiveram envolvidos nessa 

produção e como esses fatos estão interligados com os aspectos sociais, políticos e econômicos 

de determinada época.” 
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A partir da interface entre a História Natural e a História Humana, surge um novo campo 

de estudos, que é a História Ambiental. Esta área, de acordo com Drummond (1991) apresenta 

as seguintes características metodológicas e analíticas: 1) o foco das análises é geralmente uma 

região com alguma homogeneidade, como uma região árida, o vale de um rio ou uma ilha. 

Dessa forma, a história ambiental se liga à história regional, pois focaliza processos sociais e 

naturais. 2) A História Ambiental dialoga com as Ciências Naturais, como Geologia, 

meteorologia, biologia, ecologia, agronomia e outras. 3) Explora as interações entre o quadro 

de recursos naturais úteis e inúteis, de acordo com os diferentes estilos civilizatórios das 

sociedades humanas. 4) A grande variedade de fontes que podem ser utilizadas no estudo das 

relações entre as sociedades e o seu ambiente, como fontes tradicionais da história, imprensa, 

leis, mitos, lendas e outras fontes. 5) O trabalho de campo é frequentemente é utilizado pelos 

historiadores ambientais, ao viajarem aos locais estudados, para identificar as marcas deixadas 

na paisagem pelos diferentes usos humanos.   

Em relação às fontes que podem ser utilizadas pela História Ambiental, os relatos de 

exploradores, viajantes e naturalistas europeus, constituem uma rica fonte para os estudos nessa 

área. Drummond (1991, p. 7) enfatiza que:  

Já os viajantes naturalistas, [...] principalmente os de meados do século XIX 
em diante, têm mais a dizer sobre os aspectos naturais do que sobre as 
sociedades. Seus olhos eram treinados para identificar novas espécies animais 
e vegetais, independentemente de sua utilidade econômica, mas prestavam 
atenção nos recursos locais usados pelos europeus, escravos, índios e mestiços 
residentes em lugares distantes. 

O conhecimento da História Ambiental pode ser um instrumento eficaz para o debate dos 

problemas históricos de determinada região. A utilização de relatos do século XIX, no caso da 

viagem de Spix e Martius ao Brasil, em 1817, pode revelar as origens de problemas atuais, 

configurando-se como um instrumento de educação crítica. Nesse sentido, Worster (1991, p. 

199) afirma que  

a história ambiental rejeita a premissa convencional de que a experiência 
humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos são uma 
espécie distinta e "super-natural", de que as conseqüências ecológicas dos  
seus feitos passados podem ser ignoradas. 

Lamim-Guedes e Costa Júnior (2013, p. 23) apresentam uma possibilidade de uso dos 

relatos de viagem em ações de educação ambiental, tomando como exemplo a região de Ouro 

Preto, em Minas Gerais. Segundo estes autores, “a utilização dos relatos de viagens permite a 

construção de um cenário socioambiental de Ouro Preto no século XIX, fazendo uma interface 

entre história ambiental e biologia”. Lamim-Guedes (2013, p. 6) sugere que “em sala de aula, 

os relatos dos viajantes naturalistas podem ser utilizados em várias disciplinas. Em aulas de 
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biologia, usando as descrições da paisagem, da vegetação ou da fauna.”. O autor também afirma 

que “os relatos dos naturalistas são fonte importante de informações históricas, biológicas e 

ambientais. Ressalta-se a relevância dessa massa documental nas áreas de pesquisa da História 

da Biologia, e da História Ambiental.” (LAMIM-GUEDES, 2010, p. 112). 

Mucida et al. (2012), visando auxiliar a qualidade da educação básica no Vale do 

Jequitinhonha (MG), respaldados nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

1997(PCNs), documento que norteava o currículo da educação no Brasil, na época, 

apresentaram uma proposta de inserção das obras dos viajantes e naturalistas do Século XIX no 

ensino básico. Esses autores publicaram um artigo, cujo objetivo foi o de nortear e aprimorar 

formas de utilizar as obras dos viajantes do século XIX nos ensinos fundamental e médio das 

escolas, levando em conta as peculiaridades do Vale do Jequitinhonha, a faixa etária dos alunos 

e os temas transversais contidos nas obras. Esses autores concluíram que: 

Diante de tudo apresentado, reafirma-se que essas obras devem ser aderidas 
como tema transversal nas estruturas curriculares dos ensinos fundamental e 
médio, porque servem de base para os alunos nas diversas áreas do 
conhecimento, além de proporcionar assuntos relacionados à sua região que 
são mais atraentes e significativos, aguçando assim uma visão mais crítica dos 
problemas mundiais voltados para sua realidade (MUCIDA et al., 2012, p. 
13). 

Gontijo et al. (2018) chamam a atenção para o fato de que a abordagem histórica às vezes 

se limita a relatos generalizados, por isso os autores destacam a necessidade inserir o nosso país 

como um local onde também ocorreram diversos estudos científicos, participando de um 

episódio importante para a História das Ciências Naturais. Os autores consideram que estes 

acontecimentos da história da ciência em nosso território constituem uma lacuna, tanto na 

formação docente, quanto no ensino básico. Episódios dessa natureza, que marcaram a 

construção do conhecimento científico, podem ser importantes aliados na contextualização do 

ensino de ciências.  

Esses autores (GONTIJO et al., 2018) utilizaram um fato histórico ocorrido no Brasil do 

século XIX, a Missão Austríaca de 1817, que trouxe juntamente com a princesa Maria 

Laeopoldina, uma comitiva de naturalistas europeus para estudar o território brasileiro, 

destacando-se nessa comitiva as presenças de Johann Ritter Baptist von Spix (1781-1826), que 

era zoólogo e Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), botânico. Esses autores 

propuseram uma atividade didática com estudantes do terceiro ano do ensino médio, que 

consistiu na organização de uma sequência de aulas sobre as viagens dos naturalistas do século 

XIX. Os autores esclarecem que os naturalistas registravam as informações, por meio de 

anotações em diários, descrições e desenhos do que era observado e, a partir de tais registros, 
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elaboravam seus trabalhos científicos. O ponto culminante desse trabalho foi a elaboração de 

um livro de registro como prática pedagógica, relacionando a História e Filosofia da Biologia 

com o ensino de ecologia na Educação Básica. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A seleção de fragmentos da obra “Através da Bahia” revelou diversas possibilidades de 

utilização para o ensino de biologia, contemplando vários conteúdos trabalhados no Ensino 

Médio. No presente trabalho foi possível propor algumas possibilidades de uso dos relatos de 

viagem de Spix e Martius no ensino de três subáreas da biologia: botânica, zoologia e ecologia.   

Mas qual seria a vantagem em utilizar uma obra tão antiga, com uma linguagem muitas 

vezes arcaica, para abordar temas de biologia da atualidade? Primeiro, a obra trata de um 

importante acontecimento da história da ciência no Brasil, a Missão Austríaca, que trouxe 

diversos naturalistas e artistas da Áustria, do Reino da Baviera e da Itália, juntamente com a 

princesa Leopoldina. Em segundo lugar, o recorte que analisamos da obra, referente apenas à 

passagem dos naturalistas Spix e Martius pela Bahia, nos revela paisagens, animais, plantas, 

economia e costumes da população dessa província no século XIX, aumentando, assim, a 

possibilidade de reconstrução de uma história da ciência regional, mais próxima da realidade 

do educando. Nessa perpectiva, argumentamos que a utilização de instrumentos de ensino dessa 

natureza pode contribuir para alcançarmos um ensino de biologia contextualizado, ou seja, 

engajado na propagação de um conhecimento centrado no local, no cotidiano e na experiência 

dos educandos. 

É importante considerar que ao fazer o levantamento dos dados durante a leitura e seleção 

de passagens da obra “Através da Bahia”, foi possível identificar outras subáreas do 

conhecimento que também poderiam ser utilizadas no ensino de biologia, a saber: 

microbiologia (com maior destaque para a nosologia, que é o estudo e classificação das 

doenças); etnobiologia, que é o estudo científico da forma como os seres vivos são tratados ou 

utilizados por diferentes culturas, desde o passado até os dias atuais; paleontologia, que estuda 

as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis; Origem 

e Evolução da vida. 

Diante da impossibilidade de tratar de todas essas categorias em um único artigo, 

elegemos apenas três, que são consideradas fundamentais no ensino de biologia da Educação 

Básica. Diante do exposto, consideramos a necessidade de ampliação desses estudos e 

vislumbramos a produção de outros artigos contemplando outras áreas da biologia, que não 

foram abordadas neste trabalho. 
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ARTIGO III 

Imagens e narrativas de naturalistas europeus sobre o Brasil, como um 

recurso para o ensino de biologia contextualizado 

 

 

RESUMO 

Introduzir tópicos da história da ciência no ensino de biologia nas escolas é algo necessário para 
uma compreensão adequada dos processos que envolveram as descobertas e a produção 
científica de cada época e para o conhecimento da própria natureza da ciência. Este artigo 
apresenta a utilização de um recurso didático elaborado a partir de narrativas de dois naturalistas 
europeus durante a viagem deles pela Bahia, com o objetivo de apontar as possibilidades de 
utilização no ensino de Biologia. Utilizando como ponto de partida o referido recurso didático, 
que consiste em um E-book ilustrado (livro eletrônico), propomos uma sequência de atividades 
inspirada na obra “Através da Bahia” (Edição de 1938), dos naturalistas Spix e Martius e em 
outras publicações resultantes dessa viagem, de autoria dos mesmos, que estiveram no Brasil 
entre os anos de 1817 e 1820, passando pelo território baiano em 1818. O recurso didático 
produzido ficará disponível na Internet, e tem como principal objetivo contextualizar a viagem 
dos naturalistas e expor os registros que estes fizeram das paisagens e da natureza da região, 
quando da passagem pelo território baiano. As atividades sugeridas no presente artigo têm o 
objetivo de contribuir para um ensino de biologia contextualizado, que leve em conta aspectos 
da história da ciência no Estado. 
 
Palavras-chave: História da ciência, recurso didático, naturalistas, ensino de biologia. 
 

 

ABSTRACT 

Introducing topics from the History of Science in the teaching of Biology in schools is necessary 
for an adequate understanding of the processes that involved the discoveries and scientific 
production of each epoch and for the knowledge of the very nature of science. This article 
presents the use of a didactic resource elaborated from the narratives of two European 
naturalists during their trip through Bahia, with the objective of pointing out the possibilities of 
use in the teaching of Biology. Using the aforementioned didactic resource – which consists of 
an illustrated E-book – as a starting point, we propose a sequence of activities inspired by the 
work "Através da Bahia" (1938 Edition), by naturalists Spix and Martius and other publications 
which resulted from this trip, authored by them, who were in Brazil between 1817 and 1820, 
and passed through Bahia in 1818. The didactic resource produced will be available on the 
internet, and its main objective is to contextualize the naturalists' trip and expose the records 
they made of the landscapes and nature of the region, when they passed through the Bahian 
territory. The activities suggested in this article aim to contribute to a contextualized Biology 
teaching, which considers aspects of the History of Science in the State. 
 
Keywords: History of science, didactic resource, naturalists, biology teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todas as escolas ao redor do mundo são espaços multiculturais, porque comportam, no 

mínimo, duas culturas: a cultura da ciência, que é representada pelos professores, currículos e 

recursos didáticos; e a cultura dos estudantes, quando estes são provenientes de um único meio 

social (COBERN, 1996). Cada cultura, por sua vez, utiliza linguagens variadas, as quais lhes 

são apropriadas para a (re)construção, transmissão e preservação dos seus conhecimentos e 

práticas.  

Na visão de alguns autores como Mortimer (2013), Oliveira et al. (2009), Bernardelli e 

Delamuta (2017), um dos grandes problemas do ensino de ciências na atualidade está no uso da 

linguagem científica que, na maioria dos casos é apresentada aos estudantes sem significado. 

Além disso, os conteúdos científicos ensinados são distantes da realidade cotidiana desses 

sujeitos, os quais vêm apresentando desmotivação para as aulas e pouco, ou quase nenhum, 

interesse pela ciência. Isso, por sua vez, pode estar relacionado ao processo comunicativo nas 

salas de aula e à atenção dada ao uso dos diferentes tipos de linguagem que nelas se fazem 

presentes. É possível que os professores estejam dando demasiada atenção à linguagem verbal, 

particularmente à escrita, presente nos exercícios e dias de avaliações. Não desmerecendo a 

importância que a linguagem verbal exerce no desenvolvimento cognitivo, sendo considerada 

por Vygotsky (1991) o mais importante sistema de signos para o aprendizado humano, 

salientamos que outros recursos devem também ser utilizados como mediadores nos processos 

de ensino e aprendizagem.  

De acordo com Bernardelli e Delamuta (2017, p. 4211), os problemas relacionados com 

a linguagem utilizada para explicar determinados conceitos, podem refletir em dificuldades no 

aprendizado: 

A dificuldade em ensinar cientificamente os conceitos de uma ciência, está 
relacionada diretamente com a linguagem existente em sala de aula. E como 
consequências, concepções erradas por parte dos educandos a respeito de um 
determinado conceito. Isso nos leva a crer que, nem sempre o significado que 
passamos para os nossos educandos a respeito de um determinado conteúdo, 
é o mesmo que eles entendem. 

Dentro da proposta deste artigo, apresentamos o uso de imagens com objetivos 

pedagógicos, para o estabelecimento de relações entre conhecimentos cotidianos e científicos.   

Especificamente, buscamos responder à seguinte indagação: como as imagens podem contribuir 

para o ensino de ciências? Para Giroux e McLaren, existe pedagogia em qualquer lugar onde 

ocorra a produção do conhecimento, “em qualquer lugar em que exista a possibilidade de 
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traduzir a experiência e construir verdades, mesmo que essas verdades pareçam 

irremediavelmente redundantes, superficiais e próximas ao lugar comum.” (1995, p.144). 

Bruzzo (2004) fez um estudo sobre as imagens produzidas pelas ciências naturais, com 

atenção especial para o desenho dos seres vivos, destacando as formas de representar que 

ilustraram a produção dos naturalistas nos séculos XVIII e XIX. Em seu trabalho, a autora 

buscou  

aproximar a educação em biologia dos estudos sobre o desenvolvimento da 
ilustração científica que têm mobilizado interesses multidisciplinares da 
história da arte e da história e sociologia das ciências, estabelecendo ligações 
entre educação, ciências naturais e as formas de representação visual da 
produção artística (p. 1360). 

A respeito da configuração das imagens produzidas ao longo dos séculos para a 

divulgação e o ensino da história natural, Bruzzo afirma que  

Concentrando atenção nas imagens dos naturalistas, podemos perceber 
algumas peculiaridades nas figuras que acompanham seus relatos e reconhecer 
algumas diferenças com relação ao modo de se observar o mundo natural e às 
formas de estruturar os conhecimentos para sua divulgação, alguns muito 
distantes dos desenhos que ilustram os livros e as revistas atuais, outros 
apontando para formas de representar que viriam a ser aceitas como mais 
didáticas. 
Vale lembrar que a história natural concebia o conhecimento de um objeto 
natural como a sua mais completa descrição, etapa considerada necessária 
para que posteriormente pudessem ser buscadas as leis que regiam seu 
funcionamento, da ordem da física natural. Os desenhos acompanhavam a 
necessidade de apresentar o ser vivo. (BRUZZO, 2004, p. 1363). 

Segundo Bruzzo (2004, p. 1363), “o desenho presente nas obras de divulgação e ensino 

parece ser considerado a forma mais eficaz de formatação de imagens destinadas à comunicação 

dos conhecimentos científicos.” O biólogo e ilustrador científico Pedro Salgado (2007, p. 6-7) 

explica a importância do desenho para a ciência, ressaltando que: 

Através do desenho é possível observar melhor, entender, registar e comunicar 
fatos e conceitos da ciência. Por seu lado, a ciência chega aos seus 
intervenientes e ao grande público através de imagens pelo desenho. Cada 
desenho científico pretende contar uma história, corresponde a uma 
perspectiva particular do modelo a representar, um ser vivo, e a sua abordagem 
é mais delineada pelo rigor do que pela estética. As melhores ilustrações 
científicas são as que procuram equilibrar estas duas vertentes: Arte e Ciência. 
A ilustração científica é a componente visual da comunicação científica e 
traduz-se, em geral, em reproduções em papel, mas também em outros 
suportes. O universo da ilustração científica abarca áreas tão diversas como a 
biologia, medicina, arqueologia, etnografia, astronomia, etc. mas sobretudo, 
debruça-se sobre os seres vivos (ilustração biológica e seus diversos ramos), 
explicando visualmente aspectos particulares da sua morfologia, estruturas, 
organização e relações de diversa ordem. A expressão gráfica de cada imagem 
criada e publicada, a ilustrada, varia em função da mensagem objetiva a 
comunicar e do público a que se destina. 
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Em uma perspectiva funcional, que analisa a imagem de acordo com o papel que ela 

desempenha em um determinado contexto, Duchastel (1988) apud Carneiro (1997, p. 368), 

identificou três funções básicas de uma imagem, a saber: a) Função motivadora, quando 

desperta a curiosidade, o interesse do aluno pelo texto; b) Função explicativa, cujo papel é 

explicitar uma mensagem, tornando-a mais inteligível para os alunos; c) Função “Retencional”, 

que refere-se à retenção, a longo prazo, das informações apresentadas no texto-imagem.   

A imagem, na sua ontogênese, surgiu como umas das primeiras formas de comunicação 

do ser humano, através das pinturas e dos desenhos feitos nas cavernas. De acordo com Romão 

(2010, p. 81), “o ser humano, desde os primórdios da espécie, teve uma verdadeira fixação pela 

imagem enquanto representação realística do mundo real.” A respeito desse assunto, Lima 

(2008, p. 3), afirma: 

Sabe-se que uma das primeiras formas de comunicação do homem se deu 
através das pinturas e desenhos feitos nas cavernas. Até hoje estas imagens 
são utilizadas para investigar como era a vida na Pré-História. Por milhares de 
anos o homem vem contando sua história por meio das imagens; o que produz 
e o que mudou ao longo dos séculos foi a tecnologia utilizada para a confecção 
destas imagens, principalmente com a descoberta da fotografia e de outros 
meios, como o cinema e o computador. 

Ao salientar a importância da imagem ao longo da história, Dondis (2007, p. 7) considera 

a linguagem visual fundamental no aprendizado desde os primórdios da humanidade. 

A experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que 
possamos compreender o meio ambiente e reagir a ele; a informação visual é 
o mais antigo registro da história humana. As pinturas das cavernas 
representam o relato mais antigo que se preservou sobre o mundo tal como ele 
podia ser visto há cerca de trinta mil anos.[...]  

Diversos autores reconhecem a importância da imagem no âmbito do ensino de ciências, 

do desenvolvimento da ciência e da divulgação científica, a exemplo de Amador e Carneiro, 

1999; Carvalho, 2004; Dondis, 2003; Martins et al., 2003; Perales e Jiménez, 2002; Saderlich, 

2006; Santaella, 2012; Silva, 2006; Souza, 2014; Nova, 2003; Romão, 2010. 

As imagens procuram imitar o mundo concreto e, no ensino de ciências, podem 

estabelecer relações entre conhecimentos cotidianos e científicos.  Silva (2006, p. 73) afirma 

que “Quando o sujeito se depara com interpretações do mundo produzidas no âmbito das 

ciências da natureza, o mundo já lhe está interpretado de alguma forma.”  

“Toda imagem da realidade é sempre produto de uma construção” (SILVA, 2006, p. 78), 

e sendo produto dessa construção, é necessário que eduquemos o nosso olhar para desvendar 

as condições sob as quais aquela imagem foi produzida, a finalidade e os interesses de quem a 

produziu, e quais as relações que podemos estabelecer entre a imagem e a nossa realidade. Silva 

(2006, p. 82) defende que ao conceber a imagem como construção, “temos uma oportunidade 
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de trabalhar as suas condições de produção, e, em se tratando de imagens de objetos modelo da 

Ciência, também as condições de produção do conhecimento científico em relação ao 

conhecimento comum.”  

Para o uso pedagógico da imagem, precisamos considerar que uma imagem pode ter 

vários significados, sendo necessária a mobilização de uma rede de conhecimentos na 

interpretação da mesma. É justamente nesse desvelamento de significados, que reside o poder 

pedagógico da imagem, por onde se estabelece o diálogo em torno de um objeto.  Souza (2014, 

p. 128) afirma que:  

[...] as imagens não são transparentes, isto é, não transmitem um único sentido; 
têm natureza polissêmica. Além disso, elas são tão capazes de transmitir 
mensagens, conceitos, ideias e valores quanto o texto escrito. Do mesmo modo 
que não basta saber ler a palavra para dar sentido a um texto, também nas 
representações visuais os sentidos possíveis ultrapassam a simples 
identificação visual de seus componentes. Aprender a ler textos verbais e/ou 
imagéticos é muito mais do que decodificar signos. 

No estudo sobre a importância da imagem no ensino de ciências, merece destaque o 

método utilizado por Paulo Freire, na alfabetização de adultos, o qual tem como eixo o 

“diálogo”, na relação do professor com o aluno. É a partir dessa situação dialógica que surgem 

as palavras-chave e as situações-problema (temas geradores) relacionadas à realidade, que 

propiciam tanto o aprendizado, quanto o processo de conscientização do aprendiz. O uso da 

imagem, nesse caso, não tinha como objetivo o prazer estético, mas o de estabelecer relações 

com a realidade dos alunos, facilitando a aprendizagem (CARVALHO, 2004). 

Os recursos visuais [...] faziam parte de uma estratégia de ensino-
aprendizagem e esta inserção não lhes conferia preponderância. Em termos do 
“Método Paulo Freire,” a alfabetização se propunha fundamentalmente 
dialógica, na qual se efetivava a participação das figuras do professor e do 
aluno, ambas equiparadas, um “com” o outro, ambas dotadas de saberes 
culturais próprios e intercambiáveis. Nesta relação de base é que se acreditava 
estar a raiz da eficiência, estando as imagens e os aparatos para a sua exibição 
funcionando apenas como suportes auxiliares. (CARVALHO, 2004, p. 108). 

Na experiência de Angicos (RN), o método de ensino utilizado por Paulo Freire para 

alfabetizar adultos, utilizava imagens como ponto de partida para o trabalho pedagógico. Nesse 

sentido, Eco (2015, p. 64) entende que “[...] sob certo ponto de vista, toda coisa tem relações 

de analogia, continuidade e semelhança com toda e qualquer outra.” Portanto, a utilização de 

imagens associadas aos temas geradores dá início a uma cadeia de analogias, semelhanças e 

continuidades de significado, o que desencadeia um processo de aprendizado.  

  De acordo com Carvalho (2004, p. 104), “Sendo as imagens representações de coisas 

familiares no universo cultural do alfabetizando, elas assumem um nível suficientemente 



110 
 

“extremo” de significação ou de concretude, capaz de levar de modo eficiente aos símbolos 

fonéticos gráficos e à consequente concretização destes.” 

Romão (2010) nos chama a atenção para o “pragmatismo pedagógico”, tão criticado por 

Paulo Freire (1996, p. 47), que seria o “treino técnico científico do educando”, tão em voga na 

sociedade atual. Para Romão, a formação do indivíduo inclui a preparação técnico-científica, 

mas vai além desta e, neste processo de formar cidadãos aptos para a leitura de mundo, ele 

ressalta a importância da imagem como suporte para o diálogo.  

Aqui, aparece com toda a clareza a importância da imagem como suporte 
básico – seja com a escrita, seja sem ela – da leitura de mundo e da 
comunicação humana dessa leitura. [...] No fundo, a apreensão crítica do 
mundo e a comunicação do apreendido é a matéria-prima básica do diálogo, 
uma das principais, se não a mais importante, categorias das pedagogias 
freirianas. (ROMÃO, 2010, p. 92-93). 

Sardelich (2006, p. 459) afirma que “As imagens não cumprem apenas a função de 

informar ou ilustrar, mas também de educar e produzir conhecimento.”  

Carvalho (2004), ao investigar a importância das imagens na experiência de Angicos 

(RN), que pôs em prática o projeto pedagógico de alfabetização de adultos proposto por Paulo 

Freire, em 1963, examinou dispositivos visuais e imagens da época, utilizando um método de 

base iconológica baseado nas contribuições analíticas de Panofsky (1979) e de Tardy (1976). 

No trabalho publicado, Carvalho (2004, p. 100) se apropria do conceito de “pedagogia pela 

imagem,” que caracteriza o método utilizado por Paulo Freire. Nesse trabalho o mesmo autor 

conclui que 

Neste sentido, a análise das imagens transcende os aspectos estritamente 
artísticos, para escrutinar sua funcionalidade pedagógica, tanto em termos do 
ensino da escrita e da leitura como no que se refere às intenções de 
conscientização política implícita no “método Paulo Freire” [...] 

Dentro dessa linha de pensamento, acreditamos que a utilização de imagens produzidas a 

partir do trabalho dos naturalistas Spix e Martius facilitará o desenvolvimento de interações 

dialógicas, explorando conhecimentos sobre temas científicos e do cotidiano, localizados em 

determinadas culturas e épocas. O uso dessas imagens poderá facilitar a contextualização desses 

conhecimentos, contribuindo para a diminuição de muitos fatores que levam os estudantes a 

não gostarem da ciência, por não verem nela significados. Kato e Kawasaki (2011) destacam 

que a contextualização no ensino de ciências pode acontecer com a aproximação dos 

conhecimentos científicos aos meios socioculturais dos estudantes e/ou apresentando o 

momento histórico da ciência, dos produtos da ciência. 

Para o entendimento do que seriam as “relações dialógicas” no ensino de ciências, 

utilizamos o conceito de “Diálogo” na perspectiva de Paulo Freire: 
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O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para 
designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o 
transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens 
encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma 
necessidade existencial (FREIRE, 1979, p. 42). 

Contudo, entendemos que ensinar o conhecimento científico envolvendo o diálogo 

intercultural e contextualização requer inovações de recursos e estratégias didáticas que 

motivem a curiosidade e as falas dos sujeitos nos espaços das salas de aula. Recursos e 

estratégias que fujam da rotineira pedagogia transmissiva, centrada na fala exclusiva dos 

professores, e na leitura e memorização de textos dos livros didáticos, como frequentemente 

acontece. Concordando com Nicola e Paniz (2016), é preciso o abandono da prática pedagógica 

transmissiva, pois ela desmotiva as participações e interesses dos estudantes e, por conseguinte, 

as suas aprendizagens.  

Neste trabalho, apresentamos os resultados de um estudo qualitativo que teve por objetivo 

identificar algumas possibilidades de utilização de narrativas e imagens contidas no E-book “A 

fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius” para um ensino de 

Biologia contextualizado. Esse recurso didático contempla especificamente conteúdos de 

Botânica, Zoologia e Ecologia, com destaque para a linguagem visual, utilizando imagens 

extraídas de obras dos alemães Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, 

resultantes da passagem desses naturalistas pelo território baiano, em 1818. A partir do recurso 

didático produzido (um E-book), foi elaborada uma sequência de atividades, a título de exemplo 

de como o recurso pode ser utilizado para o diálogo e contextualização dos conteúdos 

científicos nas aulas de biologia. O objetivo deste artigo é, portanto, apresentar essa sequência 

de atividades construída a partir da pesquisa sobre a passagem dos naturalistas Spix e Martius 

pela Bahia, e do livro eletrônico produzido. Apontaremos ainda possíveis implicações do uso 

desses instrumentos no ensino de biologia que se pretenda dialógico e contextualizado.  

Os dados contidos no E-book, apoiados pela sequência de atividades apresentada neste 

artigo, poderão servir de apoio ao ensino de ciências/biologia, como também para novos estudos 

envolvendo o ensino de biologia contextualizado, baseado no diálogo, gerando recursos e 

estratégias de ensino que possam motivar as participações dos estudantes na comunicação dos 

seus saberes. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Abordagem teórica 
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Nosso estudo é fundamentado no paradigma interpretativo, com abordagem qualitativa 

(SHAH; CORLEY, 2006), com revisão de literatura e análise de conteúdo de Bardin (2016). 

No paradigma interpretativo, o objetivo é que os resultados sejam representativos das 

interpretações daqueles que experimentaram o fenômeno estudado de maneira profunda e 

rigorosa (SARMENTO, 2011).  

Segundo Lüdke e André (1986), a investigação qualitativa é prioritariamente descritiva e 

permite elucidar a realidade investigada de forma contextualizada. Bogdan e Biklen (1994, 

p.49) afirmam que “a investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia 

de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. 

Para Bardin (2016), na análise de conteúdo o pesquisador busca compreender os sentidos 

de um documento e para isto poderá fazer uso de categorização, isto é, uma classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, primeiramente por diferenciação e depois por 

reagrupamento de acordo com analogias segundo critérios previamente estabelecidos. As 

categorias são classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico. As 

categorias para análise nessa pesquisa emergiram dos dados obtidos a partir da leitura de 

capítulos e seleção de imagens contidas em diversas obras publicadas por Spix e Martius. A 

categorização, nesse caso, foi utilizada na produção de um recurso didático, constituindo 

capítulos de um livro eletrônico, os quais representam as classes propostas por Bardin, 

buscando abarcar os principais temas que guiaram os pensamentos dos autores, externalizados 

em suas narrativas na obra “Através da Bahia”. Tais categorias serão apresentadas na Seção 

“Resultados e discussão”, a qual versará sobre a análise dos dados.  

2.2 Objeto de estudo: a obra “Através da Bahia” 

Os naturalistas bávaros Carl Friedrich Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix 

chegaram ao Brasil juntamente com a Missão Austríaca que trouxe ao Brasil a arquiduquesa 

Leopoldina, que desembarcou no Rio de Janeiro em 1817 para se casar com o príncipe Dom 

Pedro de Alcântara. A expedição percorreu diversas regiões da América portuguesa, iniciando 

pelo Rio de Janeiro, seguindo para São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, 

Maranhão, Pará (Belém e Ilha de Marajó), seguindo até o estado do Amazonas (Manaus). De 

volta a Belém, eles retornaram a Munique em 1820. 

Durante os mais de dez mil quilômetros percorridos, Spix e Martius fizeram anotações e 

coletaram inúmeras amostras de plantas, animais e artefatos, muitos dos quais foram levados 

para a Europa.  
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 A viagem de Spix e Martius ao Brasil durou três anos e resultou inicialmente nos três 

volumes do livro "Reise in Brasilien" ("Viagem pelo Brasil", em português). Da tradução 

parcial de um dos três volumes (Volume 2), feita no ano de 1916, resultou a obra “Através da 

Bahia”, ponto de partida para este trabalho. 

2.3 Coleta de dados 

Este estudo ocorreu entre dezembro de 2018 e maio de 2019, a partir das discussões sobre 

ensino de ciências e diálogo intercultural no âmbito do Grupo de Investigações em Etnobiologia 

e Ensino de Ciências (GIEEC) da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil 

(UEFS), e das experiências de ensino da autora junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista.  

Como o objetivo foi identificar temáticas que possibilitem o diálogo e contextualizações 

no ensino, nosso primeiro passo foi delimitar critérios para seu alcance. Assim, pontuamos os 

seguintes critérios, que guiaram nossos olhares e decomposição dos elementos constitutivos da 

obra de Spix e Martius para nossas interpretações:  

- Os personagens, suas origens socioculturais e papéis, como forma de compreender as 

suas visões de natureza, representações e ações;  

- Os ambientes descritos pelos autores, a fim de identificar e caracterizar a presença de 

elementos relacionados à fauna, à flora, ecologia e aspectos econômicos, sociais e culturais da 

população. 

Tendo estabelecido os critérios para análise, nosso próximo passo foi uma leitura 

“flutuante” do livro “Através da Bahia”, na versão em português (edição de 1938), para ver 

como a obra está organizada. A leitura dessa obra foi o ponto de partida para esta pesquisa. 

Cumpre informar que identificamos o original da obra "Reise in Brasilien" no portal da 

Biblioteca Brasiliana (USP)1, no idioma alemão, porém nosso objeto de estudo se concentrou 

na passagem de Spix e Martius pela Bahia, recorte da viagem presente na obra “Através da 

Bahia”, traduzida para o português. Em casos de dúvidas na tradução de determinados termos 

na obra utilizada, recorremos à obra original para esclarecer algumas questões. 

Após a leitura do livro, destacamos os trechos relacionados aos conteúdos de interesse 

para o nosso trabalho. 

Considerando a necessidade de utilizar imagens das diversas publicações de Spix e 

Martius, resultantes da passagem desses naturalistas pela Bahia, recorremos a outras obras 

 
1 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Disponível em:  https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4292. 
Acesso em: 20 mai. 2019. 
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desses naturalistas no processo de pesquisa e seleção de imagens.  As publicações utilizadas na 

produção do recurso didático “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix 

e Martius” são listadas nos quadros 1, 2 e 3. 

 
Quadro 1 - Obras de zoologia, publicadas por ou em colaboração com Spix (vinculadas à expedição ao 
Brasil) 
 

AUTOR(ES) TÍTULO DA OBRA LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

J. B. von Spix  

 

Simiarum et vespertilionum Brasiliensium 

species novae, quas in itinere per Brasliliam 

annis MDCCCXVII-MDCCCXX... (Novas 

espécies de macacos e morcegos brasileiros, 

observadas e coletadas durante a viagem pelo 

interior do Brasil, nos anos de 1817-1820). 

Munique, 1823 

J. B. von Spix  

 

Animalia nova sive species novae testudinum 

et ranarum, quas in itinere per Brasiliam 

annis MDCCCXVII-MDCCCXX... (Novas 

espécies de tartarugas e rãs, observadas e 

coletadas durante a viagem pelo interior do 

Brasil, nos anos de 1817-1820). 

Munique, 1824 

J. B. von Spix e J. G. 

Wagler 

 Serpentum Brasiliensium species novae, 

quas in itinere per Brasiliam annis 

MDCCCXVII-MDCCCXX... (Novas espécies 

de serpentes, observadas e coletadas durante 

a viagem pelo interior do Brasil nos anos de 

1817-1820). 

Munique, 1824 

J. B. von Spix  

 
___________________ 

J. B. von Spix 

Avium species novae, quas in itinere per 

Brasilia annis MDCCCXVII-MDCCCXX... 

(Novas espécies de aves, coletadas e 

observadas durante a viagem pelo interior do 

Brasil nos anos de 1817-1820). 

Munique, 1824; vol. I 

 
__________________ 

Munique, 1825; vol. II 

J. B. von Spix Animalia nova sive species novae 

lacertarum, quas in itinere per Brasliliam 

annis MDCCCXVII-MDCCCXX... (Novas 

espécies de lagartos, coletadas e observadas 

durante a viagem pelo interior do Brasil nos 

anos de 1817-1820). 

Munique, 1825 

Fonte: DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Martius. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2018. 
 



115 
 

Quadro 2 - Obras de zoologia, publicadas postumamente com base nas coletas e anotações de Spix  
(vinculadas à expedição ao Brasil) 
 

AUTOR(ES) TÍTULO DA OBRA LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

J. B. von Spix e J. A. 

Wagner; 

Edição: F. von Schrank e 

C. F. Ph. von Martius 

Testacea fluviatilia, quae in itinere per 

Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX 

... (Moluscos fluviais, coletados e 

observados durante a viagem pelo interior 

do Brasil nos anos de 1817-1820) 

Munique, 1827 

J. B. von Spix e L. 

Agassiz; 

Edição e prefácio: C. F. 

Ph. von Martius 

Selecta genera et species piscium, quos in 

itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-

MDCCCXX...(Gêneros e espécies 

selecionadas de peixes, coletados e 

observados durante a viagem pelo interior 

do Brasil nos anos de 1817-1820) 

Munique, 1829 

J. B. von Spix e M. Perty; 

Edição e prefácio: C. F. 

Ph. von Martius 

Delectus animalium articulatorum, quae in 

itinere per Brasiliam, annis MDCCXVII-

MDCCCXX… (Animais articulados 

selecionados, coletados e observados 

durante a viagem pelo interior do Brasil nos 

anos de 1817-1820) 

Munique, 1830-1834 

J. B. von Spix e  

C. F. Ph. von Martius 

Species novae Testudinum, quas in itinere 

annis 1817-1820 per Brasiliam... (Novas 

espécies de tartarugas, coletadas e 

observadas durante a viagem pelo interior 

do Brasil nos anos de 1817-1820) 

Munique, 1838 

Fonte: DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Martius. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2018. 
 
Quadro 3 - Obras de Botânica publicadas por Martius (vinculadas à expedição ao Brasil) 
 

AUTOR(ES) TÍTULO DA OBRA LOCAL E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

 
 
C. F. Ph. von Martius, H. 
von Mohl e F. Unger 
 
C. F. Ph. von Martius 
 
C. F. Ph. von Martius 

Historia naturalis palmarum (História 
natural das palmeiras) 
 
Vol. I 
 
Vol. II 
 
Vol. III 
 

 
 
 
Leipzig, 1823-1850 
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C. F. Ph. von Martius 

 

 

Specimen materiae medicae brasiliensis, 
exhibens plantas medicinales quas in 
itinere per brasiliam annis 1817-1820… 
(Espécies de matéria médica brasileira, 
exibindo plantas medicinais coletadas e 
observadas durante a viagem pelo 
interior do Brasil nos anos de 1817-1820) 

Munique, 1824 

 

 

 
C. F. Ph. von Martius e J. 
G. Zuccarini 
 
C. F. Ph. von Martius 
 
 C. F. Ph. von Martius 
 

Nova genera et species plantarum quas in 
itinere  per  brasiliam annis MDCCCXVII 
— MDCCCXX... (Novos gêneros e 
espécies de plantas coletadas e 
observadas durante a viagem pelo 
interior do Brasil nos anos de 1817-1820) 
 
 
Vol. I 
 
Vol. II 
 
Vol. III 

 
 
 
 
 
 
 
 
Munique, 1824 
 
Munique, 1826 
 
Munique, 1829-1832 

C. F. Ph. von Martius, A. 

W. Eichler, I. Urban 

 
Flora brasiliensis 

Leipzig, 1840-1906  
15 volumes (40 partes) 

Fonte: DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Martius. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2018. 
 

2.4 Elaboração de um recurso e sequência de atividades 

Tendo identificado os trechos de interesse para o ensino de biologia na obra principal, o 

próximo passo foi a escolha do recurso didático a ser construído. Optamos por um E-book (livro 

digital ou livro eletrônico), levando em conta os argumentos contidos na introdução deste 

trabalho, de que as salas de aulas são espaços onde transitam diferentes pessoas, originárias de 

diferentes meios socioculturais, as quais possuem variados estilos de aprendizagem, sendo 

necessário que os professores busquem alternativas que sejam inovadoras em relação ao uso 

exclusivo da oralidade pelo professor e da escrita para reprodução de saberes pelos estudantes.  

Surgiu a ideia de um E-Book ilustrado com imagens das obras de Spix e Martius, quando 

da passagem desses naturalistas pela então “Província da Bahia”, em 1818. Para isso, foi 

necessário um trabalho de pesquisa mais amplo, não apenas se debruçando sobre a obra 

“Através da Bahia”, mas consultando outras publicações dos naturalistas Spix e Martius, 

produzidas a partir da viagem pelo Brasil, conforme os Quadros 1, 2 e 3. Ao consultar tais 

obras, recortamos apenas as imagens e informações referentes à passagem pelo território 

baiano. 

A escolha do tipo de recurso didático, nesse caso um E-book, se deve à importância que 

um recurso visual tem para o processo de aprendizagem. Além disso, um E-book torna-se um 
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recurso didático flexível, podendo ser utilizado em escolas que possuam recursos tecnológicos, 

como projetor, computadores, ou pelos próprios estudantes, usando seus dispositivos móveis, 

como tablets, celulares e notebooks. Até mesmo em uma escola que não dispõe de tais recursos, 

o professor pode fazer uma adaptação, fazendo uso de um cartaz com determinadas imagens ou 

de um álbum seriado, que consiste em “uma coleção de folhas organizadas numa encadernação 

de madeira ou papelão, que poderá conter fotografias, letreiros, mapas, cartazes, gravuras, 

dentre outras ilustrações, com o objetivo de tornar a aula mais atrativa, organizando o conteúdo 

de forma ilustrativa, sistemática e sequencial.” (PILLETI, 2004, p. 175). É um recurso antigo, 

hoje, pouco utilizado, mas que ainda pode surtir bom efeito na aprendizagem visual, 

especialmente em escolas que não dispõem de recursos classificados dentro do grupo das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 

Em um estudo realizado por Theodoro, Costa e Almeida (2015, p. 134), as autoras 

relataram que, segundo a opinião de alguns professores, “o recurso audiovisual auxilia 

grandemente a compreensão de conteúdos abstratos, possibilitando dúvidas que muitas vezes o 

texto escrito ou a informação do professor não alcança”. 

 Elaborado o E-book, foi produzida uma sequência de atividades, criada apenas com o 

intuito de exemplificar o uso do recurso didático (E-book), que procurou abarcar alguns 

conteúdos que guiaram os pensamentos dos naturalistas, externalizados nas suas narrativas. 

Essa sequência de atividades aborda temas sociocientíficos, ligados à Botânica, Zoologia e 

Ecologia, buscando sensibilizar o olhar do estudante em relação à natureza e discutir a visão 

utilitarista e antropocêntrica que envolve o estudo dos seres vivos e do ambiente.  

Segundo Zabala (1998, p. 18), uma sequência didática é “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.” Uma 

sequência deve ser organizada de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a 

aprendizagem de seus alunos e envolvem atividades de ensino, aprendizagem e avaliação de 

todo o processo. As sugestões das atividades aqui apresentadas não são consideradas uma 

“sequência didática”, mas apenas alguns exemplos de atividades que podem fazer parte de uma 

sequência, que juntamente com outras atividades criadas pelo professor, podem atender a 

objetivos mais amplos. 

Rapp (2005) enfatiza que, em termos pedagógicos, o estabelecimento de um conjunto 

claro de tarefas, de um cenário de aprendizagem baseado em problemas ou mesmo uma aula no 

laboratório, utilizando a visualização como um recurso de informação, pode ajudar na 

concentração dos estudantes. Nesse sentido, os alunos devem ser solicitados a pensar sobre o 
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material em um nível mais aprofundado, em um processo de imersão, que permita conexões 

com informações prévias, o que leva à construção de modelos mentais. 

 De acordo com Vygostky (1991), a relação do ser humano com o mundo é uma relação 

mediada por instrumentos (que são usados para fazer algo e ajudam a conduzir uma atividade) 

e signos (instrumentos psicológicos, sistemas simbólicos, que representam algo). Um martelo, 

por exemplo, é um instrumento, se tiver significado para quem o utiliza. As palavras são signos 

linguísticos. Acerca dos signos Oliveira (1997, p. 36) esclarece que esses sistemas de 

representação da realidade são socialmente dados e “fazem a mediação entre o indivíduo e o 

mundo”.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Apresentaremos algumas possibilidades para o diálogo e contextualizações no ensino de 

biologia a partir do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e 

Martius”, seguidas por uma breve discussão com base na literatura específica da área de ensino 

de ciências.  

 Neste artigo, reportaremo-nos apenas a algumas páginas do referido recurso didático, para 

que possamos apresentar algumas possibilidades de utilização no ensino de biologia. Esta série 

de atividades aqui sugeridas não consegue atender a todo o conjunto de conteúdos 

correspondentes às demandas do ensino de botânica, zoologia e ecologia para o Ensino Médio. 

Ela apenas visa a mostrar alguns exemplos de uso do E-book. Cabe ao professor, a partir da sua 

experiência, criatividade e dos objetivos a serem alcançados, criar novas formas de utilização 

do recurso.   

Nosso principal objetivo na sequência apresentada, é sensibilizar os estudantes para uma 

maior integração com os elementos da natureza e valorização do ambiente em que vivemos, 

utilizando como cenário o trabalho dos naturalistas Spix e Martius. Esperamos que essa 

experiência desperte a visão interdisciplinar que predominava na prática dos naturalistas e o 

sentimento de pertencimento à natureza, além de permitir o aprendizado de temas básicos da 

botânica, zoologia e ecologia, à luz da história da ciência e da evolução. 

No E-book, produzido a partir da seleção de imagens da passagem dos naturalistas Spix 

e Martius pelo território baiano, foram criados temas específicos a partir da categorização das 

imagens selecionadas. O E-book encontra-se disponível no apêndice, sendo composto pelos 

seguintes capítulos:  
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Figura 1 – Relação de conteúdos presentes no E-book “A fauna e flora da Bahia 
do século XIX nas descrições de Spix e Martius” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 

 

 

 

 

                      Fonte: Silva & Baptista, 202 

 

3.1 ATIVIDADE 1: Atividade de campo - Fazendo o papel de naturalistas 

O método de trabalho dos naturalistas se baseava na observação da natureza em todos os 

seus detalhes e na experiência de sentir a natureza, utilizando inteiramente as suas capacidades 

de percepção. Sentir os aromas, ouvir os sons produzidos pelos animais e pela queda de uma 

cachoeira, perceber as diversas texturas presentes nos seres vivos, visualizar a variedade de 

cores presentes na natureza, tudo isso fazia parte da estratégia utilizada pelos naturalistas. Todo 
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Essa atividade se constitui 

em um trabalho de campo, cujo 

objetivo é a imersão no mundo 

dos naturalistas. Os recursos 

utilizados para isso são muito 

simples, como caderno de 

campo, lápis, caneta, 

termômetro para medir 

temperatura do ar, celular ou 

câmera fotográfica.  

Nesta atividade, vamos 

utilizar uma área ao redor da 

escola, ou uma área verde da 

cidade, e cada aluno vai escolher 

um pequeno espaço onde vai 

exercitar a observação da 

natureza, utilizando o mesmo 

método dos naturalistas: 

observar, ver, ouvir, sentir e 

registrar tudo.  

esse trabalho de observação incluía não apenas o uso da razão, como também o senso estético 

e o apelo aos sentimentos no trabalho deles.  

Na página 24 do E-book, podemos visualizar um dos principais instrumentos de trabalho 

de um naturalista – o caderno de campo. A imagem de uma página do “Diário de viagens” de 

Spix e Martius pode ser visualizada, com o desenho de uma paisagem do Cerrado. No caderno 

de campo eram anotadas as diversas características da paisagem, do relevo, da geologia, da 

fauna e flora e da presença humana no ambiente. É importante ressaltar que a qualidade artística 

dos desenhos não deve ser levada em conta, mas a capacidade de observação e representação 

esquemática das paisagens. 

 
Figura 2 – Página 24 do E-book “A fauna e flora da Bahia 
do século XIX nas descrições de Spix e Martius”  

 
 

A Fundação Senda Darwin (Fundación Senda Darwin - FSD) e o Instituto de Ecologia e 

Biodiversidade (Instituto de Ecología y Biodiversidad - IEB) do Chile propõem a “Ensenhanza 

Fonte: Silva & Baptista, 2020 
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de la Ecología en el pátio de la escueIa” (ARANGO, CHAVES E FEINSINGER, 2009), uma 

proposta que visa a exploração do entorno da escola, como uma importante ferramenta para 

conhecer o mundo que nos rodeia. De acordo com Scarpa e Silva (2013, p. 141), 

Levando-se em conta iniciativas locais de observação do pátio e arredores da 
escola, considerado um ambiente rico em animais, vegetais e interações 
ecológicas, que muitas vezes recebe pouca atenção, os autores propõem um 
ciclo de indagação como ferramenta de investigação e ensino: elaboração de 
uma pergunta que surge da observação do entorno, seguida da ação - uma 
forma de coletar evidências para responder à pergunta com a elaboração de 
desenhos experimentais, coleta e análise de dados e, finalmente, a reflexão - 
etapa de avaliação dos resultados obtidos e dos passos anteriores e realização 
de possíveis extrapolações que possam conduzir a um novo ciclo de 
indagações.  

Arango, Chaves e Feinsinger (2009, p. 6) nos chama a atenção para algo muito simples, 

que às vezes passa despercebido aos olhos do professor de ciências: 

Quando olhamos de perto para qualquer pátio escolar na América Latina, 
Caribe ou outra região, descobrimos um mundo em miniatura. Por um lado, 
podemos ver uma variedade de plantas e pequenos animais, aos quais talvez 
nunca prestemos atenção suficiente; também é possível observarmos todos os 
tipos de interações ecológicas entre esses seres vivos, bem como os efeitos de 
viver perto de muitos seres humanos pequenos e de alguns seres humanos 
grandes que realizam uma variedade de atividades. (Tradução nossa) 

Nesta sugestão de atividade nos arredores da escola, cada estudante deverá ter em mãos 

seu caderno de campo, lápis ou caneta e, se possível, um aparelho celular ou câmera fotográfica. 

Além de observar, cada um deve registrar por meio de desenhos feitos no próprio local, 

fotografias, pinturas artísticas, vídeos... todas as impressões e registros da natureza provenientes 

daquela experiência. Os estudantes deverão observar o meio abiótico (solo, presença ou não de 

umidade, córregos, rios, relevo, altitude do local, temperatura...). Alguns desses dados, se não 

puderem ser obtidos com a utilização de instrumentos adequados, podem ser encontrados na 

Internet. Além disso, cada um deverá observar e registrar o meio biótico, especialmente as 

plantas e os animais presentes na sua área de estudo. Nesse registro dos seres vivos, deverão 

constar as características morfológicas, o habitat, o comportamento na natureza e quaisquer 

curiosidades observadas. 

Em casa, cada estudante deverá organizar o material por ele produzido, selecionando 

fotografias, colorindo os desenhos esquematizados, pesquisando dados a respeito do local de 

coleta e dos seres vivos lá observados, organizando o caderno de campo utilizado na atividade. 

Todo o material produzido pelos estudantes deverá ser analisado pelo professor e 

guardado para atividades posteriores em sala de aula, onde o professor irá explorar o que foi 

produzido como material didático para auxiliar no estudo de temas, como: classificação dos 
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seres vivos, aspectos evolutivos (adaptação), fatores bióticos e abióticos, biodiversidade, 

relações ecológicas, problemas ambientais e outros. 

Como proposta de atividade, o professor poderá pedir que os estudantes tentem classificar 

os seres vivos registrados na atividade de campo. Essa tentativa de classificação poderá ser feita 

a partir do nome popular dos espécimes encontrados e por meio de pesquisas na Internet. 

Existem alguns sites de instituições especializadas na rede, como por exemplo, o “Herbário 

Virtual Reflora” e o “GBIF - the Global Biodiversity Information Facility”. 

Nessa atividade, ao tratar a respeito da classificação dos seres vivos, é importante abordar 

esse tema de acordo com os princípios da sistemática filogenética, enfatizando que os 

naturalistas se baseavam no sistema de classificação de Carl von Linné, de 1735, o qual 

classifica os seres vivos dentro em uma hierarquia, começando com os Reinos. Um dos 

principais critérios utilizados por Lineu para a sua classificação era a morfologia. Mesmo ainda 

utilizando as categorias taxonômicas criadas por Lineu, a Biologia hoje se baseia sobretudo na 

evolução dos seres vivos, procurando estabelecer as relações de parentesco entre as espécies. 

Atualmente temos o “Phylocode” (Código Internacional de Nomenclatura Filogenética), que 

surgiu em 1988, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.  

 Sônia Lopes e Sérgio Rosso (2016, p. 17), autores de livros didáticos de Biologia 

destinados a alunos do Ensino Médio, no volume 2 da Coleção “BIO” explicam que 

O Phylocode ainda está em discussão e a cada dia vem ganhando a simpatia 
de mais cientistas. Ele propõe que os nomes para as partes da árvore da vida 
sejam dados considerando-se a leitura de um cladograma em vez de os grupos 
de organismos serem organizados em reinos, filos, classes, ordens etc. A única 
categoria válida seria a de espécie.  

De acordo com Lopes (2020, s. p.), “as principais diferenças conceituais entre a 

nomenclatura biológica tradicional e a filogenética têm a ver com a visão hierárquica das 

classificações mais antigas, de um lado, e com os dados usados para defini-las, de outro.” Ainda 

segundo Lopes (2020, s. p.), “os nomes antigos não serão jogados fora, e os novos continuarão 

a ser estabelecidos usando os sistemas atuais nas áreas de zoologia e botânica; o que muda é a 

lógica por trás das definições.” 

A Sistemática é, portanto, uma área da Biologia que tem sido sofrido constantes avanços, 

propiciados principalmente pelo aperfeiçoamento dos microscópios e pelas técnicas de biologia 

molecular, tornando a classificação dos seres vivos um processo dinâmico, em constante 

modificação.   

O conhecido sistema de classificação proposto por Whittaker em1969, que classifica os 

seres vivos em cinco reinos (Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae), possui limitações, 
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embora muito frequente em livros didáticos de Biologia do Ensino Médio.  O modelo mais 

aceito pela comunidade científica atualmente, proposto por Carl R. Woese, em 1977, considera 

os seres vivos divididos em três domínios (Aechaea, Bacteria e Eucarya).  

Mesmo com a adesão cada vez maior de cientistas a essa ideia de classificação baseada 

nas relações filogenéticas, é importante salientar as dificuldades em se trabalhar com esse novo 

modelo nas salas de aula, especialmente do Ensino Médio, devido à limitação dos próprios 

professores em relação às mudanças e às dificuldades de compreensão do assunto por parte dos 

estudantes. Diante disso, o sistema de classificação que ainda prevalece nos Ensinos 

Fundamental e Médio é o sistema tradicional, baseado nos cinco reinos e em categorias 

taxonômicas. Mas, ainda que o professor não aborde a classificação dos seres vivos sob os 

pontos de vista estabelecidos pelo Phylocode, é importante que essa nova tendência de 

classificação seja comentada em sala de aula, ressaltando a importância da Evolução dos seres 

vivos para a Biologia. 

Buscando reproduzir o trabalho dos naturalistas, além das informações constantes no seu 

caderno de campo, cada estudante deverá produzir uma ilustração botânica ou zoológica de um 

dos espécimes que ele observou na aula de campo. Nessa atividade é importante lembrar que 

nem todos os naturalistas sabiam desenhar, mas apenas faziam esboços do que eles observavam. 

Muitas das belas imagens que vemos nos livros dos naturalistas, foram feitas por ilustradores 

famosos da época, a partir dos desenhos esquemáticos e das informações que os naturalistas 

forneciam.  

Na escola, a prática de representar a diversidade biológica é uma aliada no processo de 

ensino e pode ser utilizada para conhecimento da biodiversidade local, que muitas vezes não é 

apresentada nos livros didáticos, os quais trazem a representação das espécies de outros lugares, 

que não são reconhecidas pelos estudantes. De acordo com Moura, Silva e Santos (2016, p. 

199), 

A proposta de ensinar conteúdos das ciências biológicas através da ilustração 
científica é uma forma prazerosa de aprender e, sobretudo, produzir material 
didático, saindo da esfera apenas da observação das imagens contidas nos 
materiais didáticos distribuídos nas escolas e chegando à confecção de 
ilustrações biológicas com significados para os alunos. 

Ainda segundo esses autores o uso de ilustrações científicas com propósitos educativos 

sensibiliza o indivíduo a desenvolver um novo olhar para a natureza: 

Lança-se, a partir da utilização e produção de imagens com significado ao 
ilustrador iniciante, uma nova visão e um novo olhar para os elementos da 
natureza, que o faz atribuir valores e significados cada vez mais relevantes 
para a sociedade e alcançar a educação para o ambiente, onde seus 
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componentes podem ser agraciados no sentido de se tornarem perceptíveis aos 
olhos de quem os veem. (MOURA, SILVA e SANTOS, 2016, p. 203). 

O professor também poderá escolher algumas imagens de plantas e animais e pedir que 

os estudantes observem e descrevam as características morfológicas de cada uma. Uma 

sugestão seria a elaboração de um quadro onde sejam colocadas as características de cada ser 

vivo, os quais seriam escolhidos pela própria turma. Ao final do quadro, conforme conclusão 

dos alunos, tentar estabelecer o tipo de ambiente de cada ser vivo descrito (ambiente seco, 

úmido, mais luminoso ou menos luminoso, por exemplo). 

Aproveitando o momento, poderão ser relacionadas algumas características que designam 

os grandes grupos de animais e plantas, considerando alguns dos aspectos evolutivos de cada 

grupo. A partir dessas observações, tentar classificar os organismos registrados pelos alunos na 

atividade de campo dentro desses grandes grupos de seres vivos. 

3.2 ATIVIDADE 2: Trabalhando com as ilustrações de Spix e Martius  

Ao observar as ilustrações feitas pelos naturalistas, extraídas do E-book “A fauna e flora 

da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius”, surgem algumas ideias de atividades 

envolvendo, sobretudo, assuntos de zoologia e botânica. A seguir, apresentaremos apenas dois 

exemplos, mas cada professor, utilizando sua criatividade, poderá extrapolar e criar diversas 

estratégias de ensino a partir das imagens.       

 

Figura 3 

Martius deu o nome científico de Pontederia crassipes a essa planta (Figura 3), porém o 

nome aceito atualmente é Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, de acordo com a classificação 

feita por Hermann zu Solms-Laubach, que foi uma autoridade na descrição e classificação 

científica. Essa planta é conhecida popularmente como aguapé, baronesa, camalote, dama-

do-lago, jacinto-d'água, orquídea-d'água e outros.  

A ilustração foi extraída da obra “Nova Genera et Species Plantarum [...]”, publicada em 

1824, de autoria de C. F. P. von Martius e J. G. Zuccarini. Utilizando a imagem da página 72 – 

Tábua IV, disponibilizada no E-book “A fauna e flora                                                                                       

da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius”, apresentamos algumas sugestões 

para explorar questões relacionadas à Biologia. Porém a intenção é de apenas lançar ideias, e 

não de direcionar o trabalho do professor.      
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Figura 3 – Página 72 do E-book “A fauna e flora da 
Bahia do século XIX nas descrições  de Spix e  
Martius”                                  

      Fonte: Silva & Baptista, 2020 

 
A respeito da planta Eichhornia crassipes podemos chamar a atenção para os seguintes 

aspectos: 

- Habitat: Em ambientes aquáticos, com água parada ou corrente. Toleram águas salgadas por 
curtos períodos. É uma planta herbácea perene, medindo 20 a 25 cm de altura, encontrada em 
todas as regiões do Brasil. Na Bahia, Martius relata que a encontrou em lagoas no rio São Francisco, 
próximo ao município de Malhada. 

- Características morfológicas da planta: Suas raízes são compridas, numerosas, com coifas bem 
desenvolvidas, muito ramificadas e azuladas. As raízes atuam como incubadoras de ovos de peixes, 
que ao nascerem se alimentam delas. O caule flutuante é rastejante e forma estolões. O pecíolo 
pode ser ocasionalmente inflado, formado internamente por parênquima esponjoso, que permite 
a plena flutuação da planta. Portanto, a base das folhas geralmente parece uma pequena boia. 
Quando enraizadas, o pecíolo é alongado, não inflado e com duas articulações. Presença de Filódios 
(pecíolo expandido e laminar, verde, que geralmente substitui a lâmina foliar), que podem ser 
sésseis ou peciolados, dispostos em roseta, flutuantes ou emergentes. As flores, em número de 4 
a 15, são azuis ou lilases e estão reunidas em espigas, podendo medir 4 a 10 cm de comprimento. 
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a 15, são azuis ou lilases e estão reunidas em espigas, podendo medir 4 a 10 cm de comprimento. 
Fruto em forma de cilindro, incluso no perianto. Semente ovoide, escura, nervada, com cerca de 1 
mm de diâmetro.  

- Reprodução: Se reproduz vegetativamente por estolões e por sementes que são dispersas pela 
água e possui capacidade de regeneração muito rápida. As flores são belíssimas e apresentam o 
fenômeno tristilia, bastante raro em plantas. Neste fenômeno verificam-se basicamente três tipos 
de plantas, cada uma com um tipo de flor. Estas flores têm seus estames e estiletes em três alturas 
diferentes. Quando as abelhas visitam estas flores, tocam em partes diferentes da planta, ora 
sujando-se de pólen ou conduzindo esse pólen para outra planta e recebendo outro (polinização 
cruzada). 

- Etnobotânica: Essa planta tem sido aproveitada para alimentação de animais, construção de 
armadilhas de peixes, adubos para a agricultura, uso medicinal, confecção de esteiras, cordas, 
cadeiras, cortinas e outras obras trançadas, confecção de cestas e bolsas utilizando o pecíolo seco 
como matéria-prima. O uso de fibras de origem vegetal para a confecção de artesanatos no Brasil 
está associado a culturas indígenas que desenvolveram técnicas de secar, trançar e costurar, com 
vários estilos diferentes. 

- Outras possibilidades de uso da planta: produção de papel, produção de energia (biogás), valor 
ornamental e ecológico, servindo de hábitat para diversos organismos aquáticos.  As raízes atuam 
como incubadoras de ovos de peixes, que ao nascerem se alimentam delas. Outro aspecto 
relevante é que o excesso de biomassa vegetal produzido pode ser utilizado como fertilizante da 
água dos viveiros e tanques de piscicultura, proporcionando o aumento de organismos que 
participam da cadeia alimentar dos peixes, ou mesmo como fonte alternativa de proteína. Do 
ponto de vista ambiental, essa planta pode ser usada no tratamento de efluentes urbanos e como 
despoluidor de águas, pois por meio de suas raízes, a planta absorve os nitratos e fosfatos 
presentes em águas eutrofizadas. Possui propriedades filtrantes, pois suas raízes têm capacidade 
de “segurar” detritos, sendo capazes de retirar da água metais pesados, toxinas, nutrientes e 
sedimentos, principalmente ferro, cálcio, manganês e magnésio. 

- Problemas ambientais causados pela proliferação excessiva da planta: A planta foi introduzida 
na maior parte das regiões quentes e tropicais dos continentes no final do século XIX com fins 
ornamentais, tendo causado nessas regiões sérios problemas ambientais. Esses problemas 
ocorrem em ambientes não equilibrados, onde a propagação da planta pode ser agressiva, 
prejudicando culturas e bloqueando a passagem em rios e canais, causando o entupimento de 
cursos d'água, impedindo a navegação e promovendo a eutrofização de represas e lagos. Há relatos 
de que a planta também pode contribuir para a formação de hábitats propícios ao 
desenvolvimento de vetores de doenças de veiculação hídrica. 
 
FONTE:  

GUIMARÃES, Michele Guarany Quintanilha; MOREIRA, Andréia Donza Rezende; BOVE, Claudia 
Petean. Flora do Rio de Janeiro: Pontederiaceae. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 68, n. 1, pág. 103-
108, março de 2017. 
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Utilizando informações do texto acima, é possível problematizar algumas questões para 

dialogar a respeito de determinados conteúdos. Vejamos alguns exemplos. 

- A partir de características morfológicas da planta, seria possível inferir em que tipo de 

ambiente ela vive? Que característica(s) nos permite chegar a alguma conclusão? A resposta 

a esta questão, por exemplo, envolve a discussão de assuntos, como adaptação, evolução 

biológica e formação dos biomas.  

- Seria possível, a partir das características apresentadas, saber a qual tipo de bioma 

essa planta pertence? A resposta a essa questão seria negativa, visto que se trata de uma planta 

aquática, encontrada nos diferentes biomas do Brasil. A partir daí, pode-se dialogar a respeito 

de espécies cosmopolitas e endêmicas. 

- Do ponto de vista ambiental, percebemos que a planta apresenta diversas utilidades, 

especialmente como despoluidora de ambientes aquáticos e até mesmo no tratamento de 

esgotos. Ao mesmo tempo, verificamos que a mesma planta pode causar sérios problemas 

ambientais. Qual seria a causa desse desequilíbrio, que propicia a proliferação descontrolada 

da planta? A resposta a essa questão envolve o lançamento de esgotos doméstico e industrial 

nos corpos d´água, como também a presença de lixo e resíduos da agricultura e pecuária. 

Figura 4 
 
A ilustração seguinte (Figura 4) foi extraída da obra “Simiarum et vespertilionum 

Brasiliensium species novae [...]” (Novas espécies brasileiras de macacos e morcegos), 

publicada em 1823, por J. B. von Spix – e faz parte do E-book “A fauna e flora da Bahia do 

século XIX nas descrições de Spix e Martius”, página 214 (Tábua XVI). Spix nomeou essa 

espécie como Callithrix gigot, porém o nome científico aceito atualmente é Callicebus 

melanochir (Wied-Neuwied, 1820). Essa espécie é conhecida pelo nome popular de Guigó ou 

Sauá.  

 
CRUZ, Montezuma. Universidade Estadual do Ceará - Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT.  
Planta da Amazônia é arma poderosa contra poluição, 2009. Disponível em: 
http://uece.br/nit/index.php?option=com_content&view=article&id=1212:planta-da-amazonia-
e-arma-poderosa-contra-poluicao&catid=31:lista-de-noticias. Acesso em: 13 jun. 2020. 

BORTOLOTTO, Ieda Maria; GUARIM NETO, Germano. O uso do camalote, Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms, Pontederiaceae, para confecção de artesanato no Distrito de Albuquerque, 
Corumbá, MS, Brasil. Acta Botanica Brasil, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 331-337, 2005. 
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Figura 4 – Página 214 do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas 
 descrições de Spix e Martius” 

 

Fonte: Silva & Baptista, 2020 
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Eis algumas características dessa espécie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando informações do texto acima, é possível dialogar a respeito de algumas 

questões. Vejamos alguns exemplos. 

- Discutir a importância da preservação do habitat para a sobrevivência da espécie em 

questão.  

- O texto acima afirma que o macaco Guigó (Callicebus melanochir) já foi observado no 

sistema de plantio de cacau no sul da Bahia, conhecido como “cabruca”. Pesquisar a respeito 

desse sistema de plantio e refletir com os alunos o motivo pelo qual o Guigó consegue viver 

nesse ambiente. 

- Identificar as interrelações que esse animal estabelece com outros seres vivos no 

ambiente em que ele vive.  

- Habitat: É uma espécie endêmica da Mata Atlântica, estando presente no sul e extremo-sul da 
Bahia, ao norte do rio Mucuri e sul do rio Paraguaçu, e nas proximidades da foz do rio 
Jequitinhonha. Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua 
área de ocupação ou extensão de ocorrência histórica, causada pela severa perda e fragmentação 
de habitat, em função de atividades antrópicas, como agricultura, pecuária e silvicultura. A 
pressão desses impactos ainda permanece sobre essa espécie, inferindo-se uma redução de pelo 
menos 30% da população em três gerações (24 anos) no passado e futuro. Portanto, este táxon 
foi classificado como “Vulnerável”.  
Uma espécie é considerada vulnerável pela IUCN (União Internacional para Conservação da 
Natureza), quando as melhores evidências disponíveis indicam que está enfrentando um risco alto 
de extinção na natureza, a menos que suas condições de ameaça diminuam. A IUCN desenvolveu 
uma metodologia utilizada para avaliação do estado de conservação das espécies brasileiras.  
 
- Ecologia: Callicebus melanochir não está restrito a hábitats primários, pois é capaz de viver em 
hábitats com moderado nível de perturbação antropogênica. A espécie já foi observada, por 
exemplo, na cabruca (sistema agroflorestal de plantio de cacau associado à Mata Atlântica) em 
Ilhéus e Itabuna (BA). A dieta da espécie é composta principalmente por frutas (77-90%), 
complementada principalmente por folhas (14-17%), mas também por presas (<1%). 

- Ameaças: As principais ameaças identificadas para a espécie foram: assentamentos rurais, 
agricultura, pecuária, expansão urbana, desmatamento, fragmentação e redução de habitat, e 
expansão da monocultura de eucalipto. Todas as ameaças listadas geram ou amplificam a severa 
redução, perda de qualidade e fragmentação de habitat na distribuição da espécie. 

FONTE: 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Mamíferos - Callicebus 
melanochir – Guigó. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-
unidades-coservacao/avaliacao_da_fauna_brasileira_ICMBio.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020. 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Aplicação de Critérios e 
Categorias UICN na Avaliação da Fauna Brasileira. Disponível em:  
https://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/7306-mamiferos-callicebus-
melanochir-guigo. Acesso em: 25 nov. 2020. 
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- Procurar alguma reportagem a respeito de determinado animal selvagem que invadiu 

uma área urbana e discutir a relação desse fato com a destruição de habitats naturais e o 

processo de urbanização. Nesse aspecto, lembrar de alguns casos relatados pela mídia de 

animais silvestres que muitas vezes aparecem vagando em áreas urbanas, ou mesmo o 

aparecimento de certas doenças transmitidas por animais silvestres, que aparecem em regiões 

urbanizadas, como é o caso da febre amarela e da Covid-19. 

As imagens e o ensino de biologia  

Com o objetivo de reforçar a importância das imagens para o ensino de biologia, Bruzzo 

(2004) em seu artigo “Biologia: educação e imagens”, levanta uma discussão sobre a 

possibilidade de as imagens fornecerem uma compreensão singular do mundo natural, dando 

destaque para a utilização dos desenhos como formas de representação dos seres vivos, que 

ilustraram a produção dos naturalistas nos séculos XVIII e XIX. De acordo com a autora, o uso 

de imagens é um instrumento muito utilizado no ensino de biologia e “as imagens podem ser 

compreendidas como uma forma de deleite, mera distração para o leitor, como maneira de 

reiteração do texto escrito, ou seu substituto, na forma de resumo em esquema ilustrado e, não 

raro, com a função retórica de afirmação do saber científico.” (BRUZZO, 2004, p. 1360). A 

autora também enfatiza o modo como o estudo da natureza se configurou e popularizou nos 

séculos XVIII e XIX por meio da ilustração, que complementava e às vezes até substituía a 

linguagem escrita ou falada. Dessa forma, o trabalho de pesquisa da autora buscou  

aproximar a educação em biologia dos estudos sobre o desenvolvimento da 
ilustração científica que tem mobilizado interesses multidisciplinares da 
história da arte e da história e sociologia das ciências, estabelecendo ligações 
entre educação, ciências naturais e as formas de representação visual da 
produção artística. (BRUZZO, 2004, p. 1360). 

Considerando a importância do desenho para o ensino de biologia, os livros didáticos 

dessa área apresentam uma grande quantidade de desenhos, cuja função é tornar o texto mais 

compreensível. 

3.3 ATIVIDADE 3: Criando um herbário na escola  

A página 52 do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix 

e Martius” nos mostra o que é uma EXSICATA (Figura 5). Uma das tarefas dos naturalistas 

Spix e Martius era a coleta de plantas nas diversas regiões por onde eles passavam. Essas plantas 

eram submetidas a um método simples de conservação, de tal maneira que até hoje podemos 

ver plantas coletadas por esses naturalistas. Entre as páginas 51 e 67 do E-book podemos 

visualizar algumas dessas plantas coletadas por Spix e Martius na Bahia, conservadas sob a 
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forma de exsicatas. Um conjunto de plantas conservadas dessa maneira constitui um 

HERBÁRIO. As exsicatas que visualizamos neste E-book fazem parte da coleção do Herbário 

do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), e foram coletadas por Spix e Martius na Bahia. 

A proposta de atividade agora será intitulada “Vamos produzir uma exsicata?”.  Na área 

da escola ou no seu entorno, cada estudante deverá coletar uma planta, priorizando os ramos 

com flores e/ou frutos e confeccionar uma exsicata. As instruções para a produção de uma 

exsicata podem ser encontradas no seguinte site (PEIXOTO e MAIA, 2013): 

Todo o material produzido pelos alunos deverá ser guardado em um armário ou caixa 

bem protegida, que constituirá o “Herbário da escola”. Esse material posteriormente poderá 

ser utilizado como material didático para os próprios estudantes que confeccionaram as 

exsicatas e também para outras turmas. 

Figura 5 – Página 52 do E-book “A fauna e flora da Bahia 
do século XIX nas descrições de Spix e Martius” - Imagem 
de uma exsicata 

 

                            Fonte: Maria Laura S. Silva, 2020 

https://ahim.files.wordpress.com/2014/04/manual_procedimientos_herbarios_portuges_2
013.pdf 
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Silva, Almeida Jr. e Valle (2020) em um estudo com alunos de uma escola pública, a 

respeito do uso de exsicatas como recurso didático no ensino de botânica, reconhecem que as 

exsicatas podem ser utilizadas em aulas práticas, em projetos de extensão que visem a 

identificação de plantas medicinais, ornamentais, alimentícias ou tóxicas, contribuindo para 

tornar as aulas de botânica mais contextualizadas, integrativas, atrativas e sensibilizadoras sobre 

a importância das plantas. Silva et al. (2019) também obtiveram resultados positivos em uma 

pesquisa com estudantes do 2º ano do Ensino Médio, utilizando a preparação de exsicatas como 

estratégia de ensino. 

3.4 ATIVIDADE 4: Construindo dioramas  

Os dioramas “são miniaturas de cenas reais, quase que como pequenos cenários. [...] A 

cena, que pode ser uma paisagem, plantas, animais, eventos históricos etc., é pintada sobre uma 

tela de fundo curvo, de tal maneira que simulem um contorno real.” (CASTRO, 2015, p. 30). 

Na Figura 6 podemos visualizar um exemplo de Diorama feito por estudantes da disciplina 

Ecologia, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 

        Figura 6 – Diorama representando o bioma Mata Atlântica                                                      

        Fonte: Maria Laura S. Silva, 2021.  
 

O diorama é também um recurso utilizado em museus, especialmente nos de história 

natural, para a reprodução de ambientes naturais atuais e de eras remotas. 

 Santos e Marandino (2019, p. 179), em um estudo sobre o potencial educativo de um dos 

dioramas de um museu de história natural pertencente a uma escola na cidade de São Paulo, 

consideraram que o diorama estudado, que no caso foi o do bioma cerrado 
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tem um potencial educativo significativo, especialmente no que se refere a 
identificação dos organismos da fauna e flora local, das relações ecológicas e 
dos aspectos abióticos deste ambiente tão complexo. Este potencial pode ser 
efetivado por meio de práticas educativas o que nos leva a afirmar a 
importância que um diorama pode ter quando inserido em um ambiente 
escolar. 

             Scarpa e Silva (2013, p. 145-147) citam o uso de dioramas em um exemplo de atividade 

de investigação em biologia. Nessa atividade, as autoras propuseram que os alunos 

construíssem dois modelos de dioramas – um representando a Mata Atlântica e outro 

representando a Savana Africana. Em um primeiro momento, os dioramas deveriam representar 

apenas a vegetação desses biomas. Numa segunda etapa, a professora apresentou 20 animais e 

os alunos deveriam inseri-los em cada um dos dioramas. Para conseguirem resolver 

corretamente o problema apresentado, os estudantes tiveram de realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre as características desses ambientes e a distribuição de animais nos biomas, 

para tomar decisões sobre o que iriam representar. 

A partir da atividade acima, os estudantes foram convidados a construir uma narrativa 

para contar a história de seus dioramas, com o objetivo de “tornar evidentes ao professor as 

relações que foram estabelecidas entre os dados, os fatos, as interações e as justificativas 

elaboradas.” (SCARPA e SILVA, 2013, p. 149). 

Com base nas regiões fitogeográficas brasileiras estabelecidas por Spix e Martius (Ver 

no E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius” o mapa 

da página 28), a turma será dividida em grupos e cada um ficará responsável pela construção 

de um diorama representando as regiões apontadas por Martius: Floresta Amazônica, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica e Mata de Araucárias. Nos dioramas, também deverá ser representado 

um problema ambiental encontrado em cada um dos biomas brasileiros. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Implicações no ensino de biologia 

Consideramos que o recurso e a sequência de atividades ora apresentada constituem uma 

boa proposição para um ensino de biologia que pretenda o diálogo e a contextualização dos 

conhecimentos científicos.  

Na sequência de atividades priorizamos o uso de recursos visuais e de propostas que 

permitissem aos professores e alunos um contato mais íntimo com a natureza, aguçando a 

capacidade de ver, sentir e tocar, assim como faziam os naturalistas Spix e Martius, no início 

do século XIX. As propostas de atividades ao ar livre, de anotações a partir da observação da 

natureza, da produção de ilustrações representando a natureza local, da confecção de modelos 

representativos de nossos biomas e demais atividades, todas inspiradas o E-book “A fauna e 
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flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius”, certamente podem contribuir 

para um ensino de biologia contextualizado. 

A partir da realização de algumas dessas atividades e do uso do livro eletrônico (E-book), 

o qual é fruto desse trabalho de pesquisa, esperamos contribuir para um ensino de Biologia mais 

dinâmico e mais próximo da realidade dos estudantes. Entendemos que as atividades propostas 

poderão inspirar a criação de novas estratégias que facilitem a compreensão dos conteúdos, 

tornando essa disciplina, de fato, “o estudo da vida” e não de temas abstratos, que nada dizem 

respeito à nossa realidade e que servem apenas para a realização dos exames de avaliação.  
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ARTIGO IV 

Conhecimentos tradicionais nas descrições dos naturalistas Spix e Martius: 
possibilidade para a formação docente em biologia 

 
 
RESUMO 

A obra “Através da Bahia”, de autoria dos naturalistas alemães Spix e Martius, apresenta alguns 
relatos sobre o uso de plantas e animais para as mais diversas finalidades: na alimentação, no 
uso de venenos extraídos da natureza para a caça e a pesca, como combustível, no artesanato, 
na confecção de vestimentas, como material para a construção civil, na produção de tintas, na 
produção de utensílios domésticos, fabricação de bebidas, fabricação de armas e de utensílios 
de pesca (redes e linhas de pescar) e na construção de embarcações. Partimos da seguinte 
questão: de que maneira os conhecimentos tradicionais descritos na obra nos naturalistas Spix 
e Martius, durante a passagem deles pela Bahia, em 1818, poderiam contribuir para a formação 
de docentes com maior aptidão para o trabalho com a Etnobiologia? O presente artigo objetiva, 
portanto, apontar como os conhecimentos etnobiológicos acerca da natureza, descritos nas 
obras dos naturalistas Spix e Martius, podem contribuir para a formação do docente sensível à 
diversidade cultural, no ensino de biologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, 
sendo que os dados obtidos foram trechos da obra que refletiram a ciência etnobiológica 
praticada na Bahia, no início do século XIX. Esses fragmentos extraídos foram sistematizados 
em um quadro, no qual são apresentadas algumas sugestões de conteúdos que podem ser 
utilizados no ensino de biologia. Para a sistematização e análise dos dados, foi utilizado o 
método da análise de conteúdo de Bardin (1979). A partir dos dados apresentados e discutidos 
é possível concluir que os relatos presentes na obra “Através da Bahia” contribuem para que o 
professor de biologia investigue e compreenda como os conhecimentos tradicionais eram 
representados e caracterizados pelos naturalistas da época, abrindo possibilidades de diálogo 
entre os conteúdos científicos escolares e esses conhecimentos, no ensino de biologia. 
 
Palavras-chave: Conhecimento científico; conhecimento tradicional; Ensino de biologia;          
                            Formação docente; diálogo intercultural. 
 

ABSTRACT 

The work “Através da Bahia”, authored by the German naturalists Spix and Martius, presents 
some reports on the use of plants and animals for the most diverse purposes: in food, as 
extracted from nature for hunting and fishing, as fuel, in handicrafts, in the manufacture of 
clothing, as a material for civil construction, in the production of paints, in the production of 
domestic utensils, in the manufacture of beverages, in the manufacture of weapons and fishing 
tools (nets and fishing lines) and in the construction of boats. We start from the following 
question: in what way could the traditional knowledge described in the work by the naturalists 
Spix and Martius, during their passage through Bahia, in 1818, contribute to teacher training in 
Biology? The present article aims, therefore, to point out how the ethnobiological knowledge 
about nature, described in the works of the naturalists Spix and Martius, can contribute to the 
formation of teachers sensitive to cultural diversity, in the teaching of Biology. The 
methodology used was documentary research, and the data obtained were excerpts from the 
work that reflected the ethnobiological science practiced in Bahia at the beginning of the 19th 
century. These extracted fragments were systematized in a table, in which some suggestions of 
contents that can be used in Biology teaching are presented. For the systematization and 
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analysis of data, the content analysis method of Bardin (1979) was used. From the data 
presented and discussed, it is possible to conclude that the reports present in the work "Através 
da Bahia" contribute to the Biology teacher to investigate and understand how traditional 
knowledge was represented and characterized by the naturalists of the time, which opens 
possibilities for dialogue between the school scientific content and this knowledge, in Biology 
teaching. 
 
Keywords: Scientific knowledge; traditional knowledge; Biology teaching; Teacher training; 

intercultural dialogue. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 O ensino de ciências tem sido alvo de muitas críticas, as quais, em geral, considera-o 

descontextualizado e sem significados para a maioria dos estudantes (MOLINA, 2011). Para 

Baptista (2014), uma das maiores críticas ao ensino de ciências na atualidade diz respeito aos 

conteúdos ensinados, os quais já estão formatados nos currículos, livros e demais recursos 

didáticos, sendo considerados imutáveis e superiores aos outros conhecimentos, que são 

produtos de outros sistemas de saberes, além da ciência ocidental. Os estudantes, por sua vez, 

convivem com esses conteúdos sem acepções para as suas vidas, pois não estabelecem relações 

contextuais, nem com a própria natureza do conhecimento científico, nem com as suas histórias 

e necessidades cotidianas. Importa destacar que contextualizar os conteúdos de ensino não 

significa relacioná-lo exclusivamente ao cotidiano dos estudantes, mas, também, aos processos 

de produção do conhecimento científico, utilizando a história da ciência como contexto 

(KATO; KAWASAKI, 2011). 

A contextualização contribui para problematizar e refletir acerca dos conteúdos de ensino 

e suas relações com outros conhecimentos.  Isso ajuda a superar a dualidade de um currículo 

escolar e de uma prática de ensino que, historicamente, não estão relacionados com a educação 

informal (GUIMARAES, 2007), como a que ocorre em comunidades tradicionais, nas quais a 

construção dos conhecimentos tem estreita relação com o ambiente físico e social habitado. 

Tais conhecimentos são referentes à utilização dos recursos naturais, os quais vêm permitindo 

as vivências dos seus integrantes ao longo dos séculos, frequentemente, por meio da oralidade 

(DIEGUES; ARRUDA, 2001). Por currículo escolar, entendemos toda a organização e 

conhecimentos que são trabalhados na escola, incluindo as formas de transmissão desses 

saberes e as relações humanas construídas no cotidiano. 

O ensino de ciências nas escolas localizadas em comunidades tradicionais, bem como nas 

zonas urbanas, deve direcionar os alunos à compreensão de que a própria ciência é uma 

subcultura da cultura ocidental (AIKENHEAD, 1996); é um entre os inúmeros modos 
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específicos de produzir conhecimentos sobre o mundo natural, que precisa ser relacionado aos 

conhecimentos tradicionais por meio do diálogo intercultural, para apresentar contextualizações 

de origens, aplicabilidades e significações dos conteúdos ensinados (BAPTISTA, 2010). Nesse 

diálogo, ocorrerá a apresentação de conhecimentos e significados científicos, abrindo espaço 

para que os estudantes apresentem os seus saberes e significados, que são inerentes aos seus 

meios socioculturais e às suas relações com a natureza. 

Entretanto, a promoção do diálogo intercultural nas aulas de ciências necessita que o 

professor seja sensível à diversidade cultural, sendo imprescindível que ele busque investigar e 

compreender os conhecimentos tradicionais e as possíveis relações que estes podem estabelecer 

com os conhecimentos científicos escolares (COBERN, 1996; BAPTISTA, 2014). Esse diálogo 

pode acontecer dentro das perspectivas etnobiológicas, envolvendo o passado e o presente. A 

Etnobiologia é definida por Posey (1987, p. 15) como “o estudo do conhecimento e das 

conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia. Em outras palavras, 

é o estudo do papel da natureza no sistema de crenças e de adaptação do homem a determinados 

ambientes.”.   

Na busca de alternativas para que os professores investiguem os conhecimentos 

tradicionais dentro de uma perspectiva etnobiológica e abordando o contexto histórico, 

apresentamos alguns relatos feitos pelos naturalistas europeus Johann Baptist von Spix e Carl 

Friedrich Philipp von Martius, durante a passagem deles pela Bahia, no ano de 1818.  Tais 

observações, de acordo com Bolle e Kupfer (2019), não se limitaram apenas aos campos da 

zoologia, da botânica e da ecologia, mas também da geografia física e humana, da história, das 

atividades econômicas, dos habitantes, suas culturas e vidas sociais.  

É importante destacar que no caso específico do ensino de biologia, as discussões 

presentes na literatura ainda são parcas no que tange às relações existentes entre os 

conhecimentos tradicionais descritos pelos naturalistas europeus com os conhecimentos 

científicos escolares. A partir dessa observação, surge o seguinte questionamento: - De que 

maneira os conhecimentos tradicionais relatados pelos naturalistas Spix e Martius, na 

passagem deles pela Bahia, em 1818, poderiam contribuir para a formação docente em 

biologia, possibilitando o acesso aos conhecimentos etnobiológicos daquela época, e 

estabelecendo conexões com a ciência nos dias de hoje? 

O objetivo do presente artigo é contribuir para a formação do professor de biologia atento 

a outras formas de conhecimento, promovendo a compreensão de como os conhecimentos 

tradicionais eram representados e caracterizados pelos naturalistas Spix e Martius e, desta 

forma, abrindo possibilidades de diálogo entre os conteúdos científicos escolares e os 
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conhecimentos tradicionais, no ensino de biologia. Essa formação docente pode contribuir tanto 

para o ensino em escolas localizadas em comunidades tradicionais ou que atendam a esse 

público, quanto em escolas que atendam alunos exclusivos da zona urbana, como forma de 

manter um diálogo permanente entre os saberes do cotidiano e os científicos.  

Partimos do pressuposto de que a abordagem dos conhecimentos tradicionais nas aulas 

de ciências não deve constituir uma estratégia de discriminação e segregação diante de uma 

suposta superioridade epistêmica dos conhecimentos científicos; nem de relativismo, quando 

esses conhecimentos seriam considerados como científicos, pois isto seria uma prática 

pedagógica que não contribuiria para a identidade cultural, emancipação e tomada de decisões 

por parte dos sujeitos diante das situações cotidianas.  

Defendemos um ensino de ciências preocupado com a ampliação dos perfis de 

concepções dos estudantes com outras concepções científicas, encontrando maneiras de 

explicar conceitos em um nível de complexidade maior, mas que não signifique 

necessariamente o abandono da maneira antiga de ver esse conceito, que continuará a fazer 

parte do perfil individual de cada sujeito (MORTIMER, 1995). Também defendemos a 

importância da compreensão da natureza da ciência ocidental e as possibilidades de relações 

que esta pode estabelecer com outros sistemas de conhecimentos (COBERN; LOVING, 2001). 

Tais princípios podem contribuir para que os estudantes dominem a ciência e, ao mesmo tempo, 

tenham a liberdade de escolha entre os conhecimentos inerentes aos diferentes sistemas de 

saberes para a tomada de decisões em contextos sociais diversos.  

A educação em ciências, sob uma perspectiva cultural, trata a ciência como um 

empreendimento cultural e isso representa uma mudança radical no pensamento de alguns 

educadores. O pressuposto filosófico conhecido como “universalidade da ciência” preconiza 

que a ciência é a mesma em todos os lugares, ou seja, a ciência faz novas descobertas ou resolve 

problemas independentemente da cultura, raça ou gênero do cientista individual envolvido 

(STANLEY; BRICKHOUSE, 1994). Infelizmente, o currículo de ciências, na maioria das 

vezes, fornece aos alunos uma imagem padronizada e equivocada da ciência como socialmente 

estéril, autoritária, não humanística, positivista e como verdade absoluta. Maddock (1981, p. 

10) propôs "que a ciência e a educação em ciências são empreendimentos culturais que fazem 

parte da matriz cultural mais ampla da sociedade e que as considerações educacionais relativas 

à ciência devem ser feitas à luz dessa perspectiva." 
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2 Os conhecimentos científicos e suas relações com os conhecimentos tradicionais 

 A supremacia do pensamento europeu via ciência ocidental, desde o período das 

colonizações, tem promovido um efeito desintegrador dos valores e formas de representação 

das comunidades tradicionais. Desde o passado até os dias atuais, a ciência ocidental - que teve 

origem no continente europeu a partir do século XVII - dizimou e inferiorizou, em benefício 

próprio, muitos conhecimentos pertencentes às comunidades tradicionais. A ciência ocidental 

era e ainda é vista por muitos como sendo a única fonte legítima de produção de conhecimentos 

válidos, muito embora, sob muitos aspectos, o colonizador europeu recorria aos conhecimentos 

das comunidades tradicionais para resolver problemas que a própria ciência não dominava na 

época, como, por exemplo, no tocante ao uso de plantas medicinais. Silva (1994) afirma que a 

colonização da América se deu por uma via que buscou, além de outras, informações acerca 

das plantas para fins medicinais: muitas espécies utilizadas pelos povos nativos das colônias 

passaram a ser utilizadas também pelos europeus, que levaram consigo a orientação secular do 

uso medicinal dessas plantas. Várias espécies e novos conhecimentos também foram 

introduzidos no novo mundo.  

No caso do Brasil, segundo Marques (1999), inúmeras plantas encontradas pelos 

portugueses constituíam-se de espécies e gêneros desconhecidos na Europa, que deram novas 

perspectivas à terapêutica da época, embora já fossem amplamente utilizados pelos nativos 

americanos. Segundo Marques (1999, p. 31), o conhecimento indígena também serviu para 

inspirar as descobertas científicas do Iluminismo: 

Homens sem escrita e sem deuses cristãos, os indígenas das terras do pau-
brasil eram portadores dos saberes sobre as plantas medicinais existentes. 
Conhecimento primitivo, desprovido de racionalidade, objetividade, método, 
cientificidade, enfim, como aludiam os naturalistas, esses saberes norteavam 
as descobertas científicas dos homens das Luzes. Os europeus encontraram 
aqui uma série de práticas que extrapolavam seu repertório cultural, porém 
muito atentaram para os usos empíricos de espécies vegetais feitos pelos 
ameríndios, aprendendo com esses estranhos e “inferiores”, como eles 
mesmos assinalavam. 

Apesar do interesse pelos conhecimentos tradicionais, a cultura expansionista e a 

exploração europeia levaram a ciência ocidental para terras e habitantes que lhes eram 

desconhecidos, sendo que a interação da ciência com a cultura local se deu de forma violenta e 

desintegradora (COBERN E LOVING, 2001). Nesse contexto, a educação colonial projetada 

para os povos colonizados foi cientificista, pois usou a ciência como ferramenta para subjugar 

e suplantar as culturas locais, com o pretexto de modernizá-las. O ocidente julgou o resto do 

mundo a partir dos seus próprios critérios, forçando mudanças naquelas sociedades 

consideradas “deficientes” (COBERN E LOVING, 2001). 
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 Nos dias atuais, contrariamente ao período das colonizações, a ciência ocidental, dentro 

do marco da interculturalidade, deve ser pensada como atividade cultural dos cientistas, que 

partilham um sistema de significados e de símbolos que são bem definidos, com o qual 

interagem socialmente (AIKENHEAD, 2009). A ciência ocidental pode ser entendida como 

uma forma de saber dentre várias outras existentes, cada qual tendo em seu contexto, seu 

alcance e validade, mas não se pode perder de vista as relações de poder e o caráter ideológico 

da ciência ocidental ainda predominante nas sociedades (CREPALDE; AGUIAR JÚNIOR, 

2014).  

A imposição da ciência ocidental como a única verdade absoluta e capaz de solucionar 

todos os problemas e curiosidades da humanidade, despreza as possibilidades de diálogos com 

as culturas dos povos tradicionais, considerados subjugados.  O decreto brasileiro de número 

6.040, de 7 de fevereiro de 2007, no seu Artigo 3, define “os povos e comunidades tradicionais” 

como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). 

O conhecimento tradicional é o conhecimento desenvolvido através das experiências 

humanas com a natureza dentro das comunidades tradicionais através de longos anos e que tem 

sido vital para as suas vivências. Diegues (2000) define o conhecimento tradicional como o 

conjunto de saberes e práticas acerca do mundo natural e sobrenatural, os quais são gerados e 

transmitidos de geração a geração nas esferas das comunidades não urbanas/industriais, nas 

formas de conselhos, ensinamentos, rituais, histórias, lendas, folclore etc. 

 Segundo Toledo (2001, p. 2), existem mais de 300 milhões de pessoas pertencentes às 

comunidades tradicionais, também chamadas de locais e autóctones, entre outras nomeações. 

Para este autor, as comunidades tradicionais apresentam todos ou parte dos seguintes critérios: 

(a) são descendentes dos primeiros habitantes de territórios que foram conquistados durante os 

Descobrimentos; (b) são povos dos ecossistemas, tais como agricultores, pastores, caçadores, 

extrativistas, pescadores e ou artesãos que adotam uma estratégia multiuso na apropriação da 

natureza; (c) praticam formas de produção rural de pequena escala e intensiva em trabalho, 

produzindo pequenos excedentes, apresentando necessidades satisfeitas com reduzida 

utilização de energia; (d) não dispõem instituições políticas centralizadas, organizam suas vidas 

a nível comunitário, tomando decisões em base de consenso; (e) compartilham língua, religião, 

crenças, vestimenta e outros indicadores de identificação, assim como uma relação estreita com 
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seu território; (f) apresentam uma visão de mundo específica, consistindo de uma atitude de 

proteção e não-materialista em sua relação com a terra e os recursos naturais baseada num 

intercâmbio simbólico com o mundo natural; (g) são dependentes de uma sociedade e cultura 

hegemônicas e (h) identificam-se como povos e comunidades tradicionais. 

 Toledo e Barrera-Bassols (2009) argumentam que o conhecimento tradicional é o 

conjunto de sabedorias dos povos tradicionais, uma síntese histórica e espacial de um conjunto 

de produtores. Lévi-Strauss (1989), em seu livro “O Pensamento Selvagem”, destaca esse 

conjunto de sabedorias, ao enfatizar a atitude de espírito investigativo das populações indígenas, 

argumentando como esses povos se relacionam com a natureza para elaborar técnicas muitas 

vezes longas e complexas, que lhes permitem, por exemplo, cultivar sem terra ou sem água; 

transformar grãos ou raízes tóxicas em alimentos; possuem vontade de conhecer, não apenas 

pela necessidade, mas também pelo prazer de conhecer. 

 Existem diferenças significativas entre os conhecimentos tradicionais e os científicos. 

Entre essas diferenças é possível citar a forma de comunicação: enquanto o conhecimento 

científico está interessado na universalização, geralmente por meio da escrita, o conhecimento 

tradicional tem seu interesse focado na realidade local, no meio sociocultural onde é produzido. 

Segundo Diegues (2000), uma das características das comunidades tradicionais é o fato de 

possuírem um conjunto de conhecimentos aprofundados da natureza ao seu redor, os quais são 

transferidos de geração a geração, comumente por meio da oralidade e interesses locais. 

Conforme afirma Lima (2007), a consideração do conhecimento tradicional como um 

elemento cognitivo não minimiza o papel do conhecimento científico, e muito menos aponta 

para a substituição de um pelo outro. A consideração dos conhecimentos tradicionais apenas 

acrescenta a concepção de que existem outros saberes além dos científicos, que possuem outros 

domínios naturais baseados em outros modos de conhecer. Para Irwin (1995) e Lima (2011), a 

visão de sociedade centrada na ciência e na racionalidade científica, postula a ignorância ou 

irracionalidade dos sujeitos na tomada de decisões, desautorizando suas vozes em assuntos de 

interesses sociocientíficos.  

A etnobiologia é uma área de atuação das ciências que contempla diversos campos de 

pesquisa, abrindo espaço para subdivisões, como é o caso da Etnobotânica e Etnozoologia. 

Costa (2010, p. 168) explica que  

os trabalhos etnobiológicos ligados à natureza subdividem-se 
primordialmente em etnobotânicos (plantas) e etnozoológicos (animais), 
sendo este grupo comumente dividido em outros subgrupos de acordo com as 
ordens zoológicas, tais como a etnoictiologia (peixes) e etnoornitologia (aves). 
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Ainda podemos citar outras subdivisões, como a Etnoecologia e Etnoentomologia 

(insetos). 

Brent Berlin (Berlin, 1992) apud Campos (2002, p. 70) comenta que, não existindo 

definição amplamente aceita para a etnobiologia, a maioria de seus praticantes admitiria que 

ela se destina a estudar, no sentido mais amplo possível, o complexo conjunto de relações de 

plantas e animais com sociedades humanas do presente e do passado. Segundo Rosa e Orey 

(2014, p. 2), a etnobiologia é um campo de estudo interdisciplinar, que estuda e investiga  

as percepções, classificações e modelações que os membros de grupos 
culturais distintos utilizam para solucionar os problemas enfrentados no 
cotidiano por meio do estabelecimento de interações com os ambientes nos 
quais estão inseridos. Essas situações-problema possibilitam a geração, o 
acúmulo e a difusão dos conhecimentos produzidos localmente através das 
gerações. 

De acordo com Verde et al. (2009, P. 152), as possibilidades didáticas da Etnobiologia 

no currículo da educação formal são muito amplas, podendo abarcar temas como alimentação, 

saúde, botânica, artesanatos etc.  Na formação de professores, podemos citar o trabalho de 

Baptista (2007), com estudantes agricultores do Ensino Médio, no qual a autora conclui que a 

etnobiologia contribui para que os professores investiguem e compreendam os conhecimentos 

tradicionais e as suas relações com os conteúdos escolares. 

A utilização da etnobiologia em sala de aula pode servir como um instrumento de 

aprendizagem significativa (AUSUBEL et al., 1983), visto que promove uma valorização do 

conhecimento local, que é experimentado no dia a dia das diversas comunidades, atendendo, 

dessa forma, às necessidades de aproximação com o cotidiano dos alunos e de contextualização 

dos conteúdos. No entanto, de acordo com Costa (2010, p. 165)  

Não se postula aqui que o conhecimento científico deva ser substituído nas 
salas de aula pelo conhecimento etnocientífico, mas utilizar desse 
conhecimento como uma ferramenta de mobilização cognitiva e afetiva do 
aluno para a percepção do novo conhecimento curricular que se lhe apresenta: 
o científico.  

No ensino de biologia, especialmente quando este ocorre em comunidades tradicionais, 

como é o caso de camponeses, ribeirinhos, indígenas, quilombolas e outras comunidades, é 

comum o professor querer “impor” o conhecimento da ciência ocidental, depreciando o 

conhecimento tradicional. Dessa forma, mesmo que não intencionalmente, acabam se 

comportando como os colonizadores, com o ideal “civilizador” para a população local.  O 

conhecimento da etnobiologia pode servir de “ponte” para que haja um diálogo entre esses 

diferentes saberes, sem sobreposição de um sobre o outro.  
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3 Diversidade cultural, a realidade atual do ensino de ciências e a formação dos 
professores 

 Assim como nos demais espaços e segmentos sociais, nas escolas e salas de aula de 

ciências da atualidade, incluindo aquelas localizadas em comunidades tradicionais, os 

conhecimentos científicos são, frequentemente, abordados de forma imperialista e distante das 

realidades dos sujeitos. Esse distanciamento termina por gerar desinteresse pelos conteúdos 

ensinados, dificultando a aprendizagem, quando os sujeitos não conseguem compreender e 

aplicar a linguagem científica que, segundo Baptista (2010), é diferente da linguagem que é 

comumente utilizada pelos estudantes nos seus meios socioculturais. 

Os conhecimentos trabalhados nas escolas, embutidos nos seus currículos, estão 

intrinsecamente relacionados com questões de ideologia, relações de poder, trajetória, 

economia, política, entre outros aspectos sociais e culturais. Em relação a isso, Silva (2002) 

questiona qual seria o perfil humano adequado para cada sociedade, respondendo ele mesmo 

que cada sociedade tem a sua cultura, com necessidades que lhes são específicas, sendo, 

portanto, necessário conhecer cada realidade e seus interesses pela ciência. Para Cobern (1996), 

é importante que os estudantes sejam estimulados a perceber as diferenças, os valores e os 

contextos apropriados de aplicação dos conhecimentos científicos e dos seus conhecimentos 

culturalmente fundamentados. 

 Segundo Chassot (2006), a escola não pode ser vista como repetidora de conhecimentos, 

mas, sim, como espaço de construção de conhecimentos com criticidade sobre as diversas 

realidades e saberes inerentes. Nesse sentido torna-se necessária a utilização de novos caminhos 

para o ensino de ciências, especialmente em escolas que abrangem estudantes de comunidades 

tradicionais, para além da mera aula expositiva, que incluam os conhecimentos desses povos, 

em um processo de permanente diálogo com o saber científico. Isso é fundamental para a 

valorização da cultura desses sujeitos, tornando a aprendizagem do conhecimento científico 

algo dinâmico, mais interessante e possível de ser utilizado. A ideia de que o conhecimento 

tradicional deve ser considerado nas salas de aula, está presente no pensamento de diversos 

autores como, Baptista (2010); Chassot (2006); Lopes (1999); Mortimer (1998); Perrelli (2008) 

e Santomé (1995). Tal consideração diminuiria o distanciamento entre a educação formal e o 

cotidiano dos estudantes, além de fornecer contribuições mútuas entre os diversos modos de 

conhecer.  

Os conhecimentos que os estudantes utilizam no seu cotidiano fazem parte das suas 

culturas primeiras e lhes são úteis nas suas rotinas, portanto, não há razão para tentar suprimi-

los em função da ciência escolar (LOPES, 1999). Desta forma, o grande desafio para a prática 
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pedagógica, tanto no ensino de biologia, como no de outras ciências que integram o currículo 

escolar, está em articular os conhecimentos tradicionais aos conteúdos ensinados nas escolas, 

uma vez que a ciência exerce uma hegemonia epistemológica, marginalizando qualquer 

conhecimento alternativo ou cultura local (ARENAS; CAIRO, 2009). O documento da BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular) também enfatiza a importância da abordagem dos 

conhecimentos tradicionais em sala de aula, afirmando que  

Cabe considerar e valorizar, também, diferentes cosmovisões – que englobam 
conhecimentos e saberes de povos e comunidades tradicionais –, 
reconhecendo que não são pautadas nos parâmetros teórico-metodológicos 
das ciências ocidentais, pois implicam sensibilidades outras que não separam 
a natureza da compreensão mais complexa da relação homem-natureza 
(BRASIL, 2018). 

 O diálogo intercultural pode efetivamente constituir uma oportunidade de relacionar a 

ciência com a realidade dos estudantes, despertando neles valores éticos para que estes possam 

lidar com os dilemas culturais vivenciados dentro e fora da escola (ARENAS; CAIRO, 2009). 

Como proposta de educação intercultural em ciências, o diálogo parte do reconhecimento da 

coexistência, em um mesmo espaço, de diversas culturas. Um indivíduo pode fazer parte de 

vários grupos ou subgrupos, pertencendo a várias subculturas (AIKENHEAD, 2009). 

Para Castro e Ferreira (2001, p. 19), 

A relação entre o conhecimento popular e o conhecimento científico pode ser 
enquadrada dentro da visão dialética que prevê a transformação e a educação 
das ideias.  […] O conhecimento científico estabelece uma relação racional 
entre o uso das plantas medicinais e a cura das doenças. A síntese entre esses 
dois pontos de vista é alcançada quando os pesquisadores, em busca de novas 
fontes de substâncias biologicamente ativas, vão até a população para 
efetuarem levantamentos etnobotânicos e, a partir destes, realizarem pesquisas 
laboratoriais. 

Em uma educação científica intercultural, a ciência ocidental não será vista como uma 

via de sobreposição aos outros sistemas de conhecimentos. As aulas de ciências que envolvem 

o diálogo intercultural, enfatizam a importância do conhecimento científico, mas também 

abrem espaço para outras representações, outras importâncias, sobre como os conhecimentos 

próprios de cada cultura também são importantes para a sociedade, a exemplo do uso de 

conhecimentos etnobotânicos, provenientes de comunidades indígenas que, muitas vezes, 

servem de base para descobertas científicas na medicina e para as indústrias farmacêuticas, que 

economizam tempo e recursos financeiros nas etapas das pesquisas, apoderando-se dos 

conhecimentos empíricos desses povos, muitas vezes sem creditar a estes a base do novo 

conhecimento.  

Para Seixas et al. (2017), o professor precisa refletir na e sobre a sua formação sobre a 

relação entre o conhecimento científico e os conhecimentos utilizados nas realidades 
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socioculturais dos estudantes, sobre a sua função como mediador na construção de saberes 

escolares. O conhecimento científico precisa ser trabalhado a partir dos seus significados 

contextuais e como podem se relacionar com outros conhecimentos e contextos. Para isso, é  

necessária uma prática pedagógica que motive os estudantes a compreenderem as 

possibilidades de utilização dos conhecimentos científicos nas suas vidas fora da escola, e não 

apenas dentro dela, em momentos de avaliação. De acordo com Baptista (2014), se na formação 

docente em ciências, seja ela inicial e/ou continuada, houver interações com outros modos de 

conhecer, além da ciência ocidental, haverá contribuições relevantes para que a prática 

pedagógica seja mediadora, gerando espaços para que os estudantes expliquem os fenômenos 

naturais à luz da ciência ocidental, sem, contudo, romper com suas concepções de mundo, 

fundamentadas nas suas culturas de origem. 

4 O Pluralismo Epistemológico e o diálogo intercultural no ensino de ciências 

Cobern e Loving (2001) apresentam o cientificismo como o grande entrave para o ensino 

de ciências, por causa da hegemonia da ciência sobre outros domínios de conhecimento. O 

cientificismo concebe a ciência ocidental como a única e legítima forma de obter conhecimento 

verdadeiro e relevante para a humanidade. Nesse contexto, a ciência é usada para dominar 

outros espaços além dos seus, como se todos os outros fossem de menor valor, esquecendo-se 

que os demais sistemas de saberes também são capazes de promover qualidade de vida, 

independentemente dos achados científicos. Por exemplo, certos grupos indígenas e seus 

cuidados com a saúde: no lugar de buscar soluções para os seus problemas nos hospitais e 

indústrias farmacêuticas, esses povos conseguem tratar as suas enfermidades, ao longo de 

milhares de anos, apenas com recursos naturais, com o uso de plantas medicinais e rituais a elas 

associados (BEGOSSI et al., 2002).   

Para Cobern e Loving (2001), é importante que os professores estimulem seus estudantes 

a compreender que há diferentes formas de pensar sobre a natureza, salientando que cada uma 

delas tem seus próprios contextos de origem e de utilidade, que nem sempre são iguais. Na 

visão destes autores, a cultura própria dos estudantes deve ser usada para promover o ensino e 

a aprendizagem da ciência, mas não pode ser concebida como ciência ocidental, pois isto seria 

relativismo. Ainda para Cobern e Loving, quando os saberes locais são diferentes dos saberes 

científicos, não será vantajoso nomeá-los ou tê-los como ciência, porque a ciência ocidental 

poderá gerar conflitos que terminarão por dominar esses conhecimentos, anulando-os, o que 

seria ruim, pela possibilidade de perda da identidade cultural de cada grupo social.  
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No entanto, cabe um adendo, devemos reconhecer que vivemos um paradoxo, pois 

sabemos que a inclusão do título de “científico” a qualquer forma de conhecimento, pode gerar 

à comunidade que lhe produziu, possibilidades de reconhecimento dos seus próprios valores, 

acesso aos recursos financeiros e influências políticas que facilitarão novas conquistas, para 

além das suas localidades, e melhorias das suas qualidades de vida. Então, no caso da educação 

escolar, como saída para esse paradoxo, é necessário que mudanças ocorram nas concepções 

acadêmicas e nas políticas públicas da educação, no sentido de buscar meios que permitam uma 

prática pedagógica que valorize outras formas de conhecimento, independentemente do rótulo 

de “científico”, conferindo-lhes acesso aos diferentes sistemas de saberes e respeito por suas 

representações nesses espaços (COBERN; LOVING, 2001). 

Cobern e Loving (2001) defendem o Pluralismo Epistemológico para o ensino de 

ciências, para o qual deve haver uma clara demarcação do conhecimento científico com relação 

às demais formas de conhecimento. Isto não significa delegar supremacia à ciência ocidental e 

a nenhuma forma de conhecer, mas apenas explicitar claramente seus contextos de origem e de 

aplicabilidade, linguagens e critérios de validação. 

O Pluralismo Epistemológico não é relativismo, que considera todos os sistemas de 

saberes como sendo ciência, mas o engajamento das comunidades no reconhecimento das 

diferenças para a tomada de decisões sobre o que é mais importante em determinadas situações 

e contextos específicos; sustenta o respeito e a coexistência, tendo em conta que a verdade 

nunca está sob um único domínio de conhecimento (COBERN; LOVING, 2001). Aceitar o 

Pluralismo Epistemológico é reconhecer o valor da diversidade cultural, assim como a 

necessidade de respeitar e fortalecer cada uma entre as inúmeras culturas existentes (OLIVÉ, 

2009). 

Assim, ao estudar os fenômenos da natureza nas salas de aula de ciências, é importante 

tratar tais fenômenos sob o ponto de vista da ciência, mas também abrir espaços para 

representações das demais culturas que se fazem presentes, buscando evidenciar o que pensam 

e como é possível estabelecer correlações entre elas. Baptista (2012) argumenta que isto é 

possível por meio de diálogos entre o professor e os estudantes, e dos estudantes entre si, que 

estabelecerão entre os diferentes modos de conhecer, relações de semelhanças e/ou de 

diferenças. A representação dos diferentes modos de conhecer nas aulas de ciências através de 

diálogos, oferece aos estudantes oportunidades para que ampliem os seus conjuntos de saberes 

com saberes científicos, o que para Cobern e Loving (2001) constitui uma rica oportunidade 

para que vejam como a prática da ciência pode se beneficiar das visões de outros domínios do 

conhecimento e vice-versa. 
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 De acordo com Baptista (2010), ao referir-se ao Pluralismo Epistemológico proposto por 

Cobern e Loving (2001), os professores de ciências devem abrir espaços para diálogos, como 

estratégia de contribuir para que os estudantes reconheçam os domínios particulares de cada 

discurso, em que as suas concepções e as concepções científicas tenham, cada qual no seu 

contexto, alcance e validade. É preciso criar situações para que os estudantes percebam como a 

prática da ciência pode se beneficiar dos achados de outros domínios de conhecimento e, do 

mesmo modo, vejam como algumas das ideias da ciência podem ser alcançadas por outros 

caminhos epistemológicos (COBERN; LOVING, 2001). 

5 METODOLOGIA 

Essa pesquisa, inicialmente de natureza bibliográfica, partiu de dados teóricos das áreas 

do ensino de ciências e da Etnobiologia, onde foram abordados alguns tópicos, como: definição 

de conhecimento científico e suas relações com os conhecimentos tradicionais; caracterização 

do ensino de ciências na atualidade no tocante à diversidade cultural; o pluralismo 

epistemológico e o diálogo intercultural para o ensino de ciências, que respeita e considera os 

conhecimentos tradicionais.  

Em seguida, a pesquisa se baseou no método qualitativo, sendo que, para a coleta de 

dados, foi utilizada a pesquisa documental, tendo como fonte a obra “Através da Bahia” (edição 

de 1938). Esta obra, na verdade são excertos de uma publicação mais ampla, intitulada “Reise 

in Brasilien” (Viagem pelo Brasil), dos naturalistas Johann Baptist von Spix (1781-1826) e Carl 

Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), publicada inicialmente em 1823, na Alemanha.  A 

versão “Através da Bahia” foi traduzida para o português pelos doutores Pirajá da Silva e Paulo 

Wolf, em 1916, relatando apenas a passagem desses naturalistas pelo território baiano.    

Utilizando os dados gerados pela pesquisa documental, foram extraídos e analisados 

trechos da obra, que refletissem a ciência etnobiológica praticada na Bahia, no início do século 

XIX, relatada durante a passagem de Spix e Martius por essa região. Os fragmentos extraídos 

foram sistematizados em um Quadro, onde são apresentadas algumas sugestões de conteúdos 

que podem ser utilizados no ensino de biologia. Para a sistematização e análise dos dados, foi 

utilizado o método da análise de conteúdo de Bardin (2016).  

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Etnobiologia, ainda que não se utilizasse esse termo na época, fazia parte do universo 

dos naturalistas. Aliás, um dos objetivos das expedições naturalísticas era a descoberta de 

fármacos encontrados na natureza, que pudessem ser utilizados na cura de doenças. Esse 
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processo não era exatamente uma “descoberta”, considerando que os naturalistas, na verdade, 

observavam o que as diversas culturas usavam para a cura de doenças, e registravam a 

informação para posteriormente fazer averiguações e comparações.  Na leitura de “Através da 

Bahia” verificamos anotações sobre o uso de plantas e de animais para as mais diversas 

finalidades, como na alimentação dos nativos, no uso de venenos extraídos da natureza para a 

caça e a pesca, como combustível, no artesanato, na confecção de vestimentas, como material 

para a construção civil, produção de tintas, produção de utensílios domésticos, fabricação de 

bebidas, fabricação de armas e de utensílios de pesca (redes e linhas de pescar). De que maneira 

toda essa riqueza de informações poderia ser utilizada para fins pedagógicos? 

Haverroth (2010), afirma que a Etnobiologia no Brasil, ainda que não reconhecida com 

esse nome, teve seus primórdios com os cientistas viajantes ou naturalistas. O autor enfatiza o 

esforço desses viajantes, citando como exemplo  

as anotações de Karl Friedrich Phillipp von Martius, em sua viagem pelo 
Brasil, de 1817 a 1820, quando colheu dados obtidos da convivência com 
grupos indígenas acerca de doenças, alimentação, sistemas de cura e plantas 
medicinais, onde aparecem referências a grupos amazônicos. Isto, ainda antes 
do surgimento da antropologia como ciência (HAVERROTH, 2010, p. 3). 

Rocha et al. (2015) concordam que o uso da flora terapêutica, no Brasil, teve início com 

a atividade dos naturalistas, sendo que esse conhecimento já era praticado pelos povos nativos, 

e foi apropriado pelos colonizadores. Esses autores afirmam que   

A partir do Século XIX, naturalistas como Karl Friedrich Philipp Von Martius, 
Alexander von Humboldt, Aimeé Bompland e Auguste de Saint-Hilaire 
realizaram expedições ao longo do território brasileiro, desenvolvendo 
estudos acerca da diversidade e aplicações dos seus recursos naturais, 
incluindo-se diversas espécies medicinais nativas (ROCHA et al., 2015, p. 
50). 

 A respeito da junção entre o trabalho dos naturalistas, a contextualização de temas 

brasileiros em sala de aula e a abordagem sobre a história da ciência no Brasil, Pataca e Oliveira 

(2016) publicaram um trabalho sobre as Viagens filosóficas portuguesas ao Brasil no século 

XVIII, com a criação de micronarrativas biográficas, divulgadas por meios virtuais. O objetivo 

desse estudo foi expandir as temáticas e abordagens da história da ciência no Brasil, abrindo 

espaço para o debate sobre como o trabalho com as práticas, técnicas e representações 

científicas possibilita desenvolver metodologias de ensino que abordem temas brasileiros em 

seu contexto. O diferencial dessas micronarrativas biográficas é que elas constituem “um 

instrumento para a divulgação das viagens para públicos não-especialistas, ampliando o debate 

no contexto da educação básica.” (2016, p. 178). 
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Diversos trabalhos relatam experiências didáticas com o uso do conhecimento tradicional 

dentro da sala de aula, que contribuíram para o ensino, a aprendizagem e formação do professor 

culturalmente sensível. Baptista e El-Hani (2009), relatam uma pesquisa com estudantes 

agricultores, do ensino médio de uma escola pública no município de Coração de Maria-BA, 

utilizando como conteúdo a morfologia e classificação das Angiospermas. Os autores 

concluíram que a inclusão dos conhecimentos etnobiológicos nas aulas de biologia melhorou a 

qualidade do ensino, pois abriu possibilidades para o diálogo entre os saberes empíricos e os 

conteúdos do ensino de biologia, ajudando os estudantes a delimitarem os contextos de uso e 

de aplicabilidade dos conhecimentos científicos, especialmente dentro das suas comunidades, 

como ocorreu, por exemplo, na abordagem sobre o controle biológico. 

Pérez (2016) desenvolveu um estudo na comunidade turística e pesqueira de Taganga 

(Magdalena, Colômbia) com a intenção de investigar condições para um diálogo entre 

conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos escolares no ensino de ciências. O 

autor concluiu que a percepção dos pescadores a respeito das relações entre o clima e a pesca, 

forneceu instrumentos aos professores para uma melhor representação e interpretação de 

conhecimentos tradicionais na aula de ciências. Propiciou também a compreensão do papel 

destes conhecimentos na inclusão de ideias dos estudantes na sala de aula, e um diálogo entre 

modos de conhecer, que contribuiu para a conservação de diferentes formas de conhecimento, 

e a compreensão das ideias e visões científicas do currículo escolar. 

Costa et al. (2017), em uma pesquisa para analisar como o conhecimento tradicional é 

fundamentado entre os estudantes e pescadores de determinada região, concluíram que a 

inclusão do etnoconhecimento no ambiente escolar foi fundamental para o estabelecimento de 

um diálogo cultural com a ciência, pois, além de propiciar a compreensão da visão dos 

estudantes sobre a importância ecológica do ecossistema rio-planície de inundação em questão, 

também contribuiu para a formação de uma atitude crítica e participativa dos mesmos. 

Baptista e Araújo (2018) realizaram uma pesquisa baseada em um estudo de caso com 

estudantes da licenciatura em biologia, com o objetivo de identificar as influências de 

experiências práticas envolvendo a etnobiologia aplicada ao ensino de ciências sobre a 

formação inicial do professor de biologia, no que tange ao diálogo de saberes culturais. As 

autoras verificaram que os estudantes envolvidos no estudo realizaram reflexões importantes 

acerca do diálogo entre saberes, que certamente influenciarão nas suas futuras práticas 

pedagógicas. Os resultados da pesquisa também evidenciaram que, quando são oferecidas 

oportunidades de aprendizagem da docência com estratégias e ambientes adequados, a 

competência para o ensino intercultural poderá ser desenvolvida de maneira significativa. 
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Na intenção de fazer uma conexão entre o “diálogo intercultural” e os conhecimentos de 

povos tradicionais, utilizamos os relatos de viagem de Spix e Martius, dois naturalistas que 

passaram pela Bahia em 1818, e deixaram registrados os costumes e as relações com a natureza 

estabelecidos por comunidades que habitavam o território baiano nessa época, como indígenas, 

sertanejos, ribeirinhos e outros. 

A seguir, no Quadro 1, apresentaremos alguns saberes etnobiológicos descritos por Spix 

e Martius na obra “Através da Bahia”, e algumas possibilidades de ensino, via diálogo 

intercultural, considerando a época em que foi escrita a obra e a atualidade, o passado e o 

presente. É importante destacar que o diferencial dos trechos narrados é que se referem aos usos 

e costumes de povos indígenas, sertanejos, ribeirinhos, camponeses, escravos e outros 

habitantes da Bahia, no século XIX, em relação à etnobotânica.  Muitos desses usos já se 

perderam ao longo do tempo, porém alguns ainda podem ser válidos em certas comunidades, 

podendo esse conhecimento ser utilizado como ferramenta pedagógica para o diálogo 

intercultural. Devido à limitação do espaço, neste artigo iremos citar apenas alguns dos trechos 

extraídos da obra, considerando as áreas de etnobotânica, etnozoologia e etnoecologia. 

Quadro 1 - Trechos extraídos da obra “Através da Bahia”, dos naturalistas Spix e Martius, que 
podem ser utilizados como recurso didático em aulas de Etnobiologia 

PÁGINA CITAÇÃO NA OBRA POSSIBILIDADES DE ENSINO 
 

70 
 
Timbó – Paulinia pinnata, L. Dentre todas as 
Paulineas assinaladas, em geral, pelas 
propriedades ativas e narcóticas, parece ser esta 
espécie a mais venenosa e encerrar, 
especialmente na raiz, a substância mais 
enérgica. Costuma-se derramar o decoto da raiz 
e dos frutos machucados, nos riachos com 
tapagem, para tontear os peixes que, depois, 
podem ser pescados à mão. Os negros sabem 
preparar um veneno que, não se trai pelo gosto e 
dizem não ser raro propiná-lo, para despacharem 
desta vida, os senhores odiados. Seria para 
desejar que, os sábios médicos brasileiros 
experimentassem esse remédio nos casos de 
melancolia, hidrofobia, amaurose etc.  
Piso gaba como vulnerário, as folhas e o sumo 
extraído das mesmas.  
 

 
Etnobotânca: ramo da botânica que 
estuda o uso das plantas pelos povos. 
Neste caso, o uso do timbó para a 
pesca, como veneno e como potencial 
uso medicinal. Nesse caso, as folhas 
e o sumo extraído da planta era 
indicado como “vulnerário” (para o 
tratamento de feridas ou contusões). 

95-96 Em toda casa encontra-se um caneco feito do 
casco de um côco, o qual está dependurado acima 
do pote d’água, feito de barro poroso. 
Chapéus, guarda-sóis, peneiras, esteiras, etc., 
feitas com a epiderme destacada das folhas ou do 
tecido fibroso que envolve o côco, são 

Etnobotânca: as inúmeras utilizações 
do côco na Bahia – no artesanato, na 
fabricação de utensílios de uso 
doméstico, como tinta, na 
alimentação, na fabricação de cordas 
e estopas. 
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constantemente manufaturadas, pelos negros, em 
suas horas vagas.  
Do casco do côco preparam os torneiros vasos 
artísticos, engastados de ouro e prata, que se 
encontram nas casas ricas.  
O carvão do côco é usado pelos ourives e 
pintores.  
Da noz do côco, ralada e cozida com açúcar, 
prepara-se a cocada que é uma das habilidades 
da brasileira dona de casa.  
Este agradável doce é preparado, principalmente, 
nos conventos das Ursulinas e outras freiras da 
Bahia. Elas dão-lhe um gosto delicadíssimo e 
com outros doces semelhantes: de ananás, de 
manga, de genipapo, pitanga, etc., são 
frequentemente enviados para Europa, como 
presente.  
O azeite de côco, obtido por aquecimento 
moderado e expressão, é de cor branco-
amarelada, muito transparente. Em finura e 
pureza de gosto é semelhante ao melhor azeite 
doce ou ao óleo de amêndoa.  
Com dez côcos pode obter-se mais ou menos 
uma libra de azeite, que sendo convenientemente 
preparado, não contém substância mucilagenosa, 
nem resinosa.  
Sendo o coqueiro, em grande escala, cultivado ao 
longo de todo o litoral que se estende de Ilhéus a 
Pernambuco, é de admirar que o Brasil, 
atualmente, ainda pague um tão pesado tributo ao 
azeite doce português.  
Uma fábrica de sabão de soda daria extração a 
esse apreciado produto e, não só o baixo preço de 
um côco (no país, cerca de 20 réis – 3 1/2 
breuzer), como a expectativa de se tornar ainda 
mais barato, pelo aumento de cultura, nas 
embocaduras dos rios, convidariam para instituir 
uma empresa, à qual asseguraria uma 
propriedade mais certa, o emprego simultâneo da 
casca fibrosa, no preparo de cordas e estopa.  
Os cordoeiros das fábricas de piaçaba de 
Itaparica afirmaram-nos que, de 260 côcos se 
podiam obter uma arroba de cairo limpo e 
próprio para cordas e cabos, afora a estopa.  
Os coqueiros, apesar de só prosperarem nas 
imediações do mar, poderiam, entretanto, ser 
plantados numa faixa de terra litorânea de uma 
légua de largura. 
 

218-219 O selvagem na mata  
Cada lufada de vento, que movia as copas 
tranquilas, cada ruído que fazia um animal, era 
percebido pelos índios, que dirigiam para todos 
os lados os pequenos olhos escuros e as orelhas 
acabanadas, apreendendo, de uma vez, todos os 

Etnoecologia, etnobotânica e 
etnozoologia: a relação do índio com 
a natureza e o uso dos recursos 
naturais para a sua sobrevivência - a 
sintonia com os animais, o uso de 
uma larva de besouro na alimentação, 
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atos que se desenrolavam nesse grande 
espetáculo da natureza, através do qual passam, 
aproveitando-se consoante suas necessidades. 
Ora chamavam os papagaios dos galhos, 
imitando-lhes o grito, ora espiavam os esquilos 
que fugiam pelos ramos, ora pegavam uma paca 
ou coati, a entrar nas tocas. 
Com agilidade apanhavam na madeira podre, 
enquanto andavam, larvas de grandes besouros, 
que consideravam excelente iguaria, ou 
quebravam uma haste nova de costos, para matar 
a sede, chupando-lhe a seiva.  
Assim, se utilizavam para seu proveito, de tudo 
que os cercava, e seguiam o caminho com segura 
presteza. 
 

o uso da seiva de uma planta para 
matar a sede. 

229 Indústria dos selvagens  
Sabiam fazer bem, sacos de algodão e, de fibras 
de palmeira, capangas de caçador e curtos 
aventais quadrados, que preferiam às 
vestimentas européias, colocando-os ao redor 
dos quadris.  
Tingiam de vermelho todo este material com 
sementes de urucum, (Bixa Orellana, L.); de 
preto, com os frutos do genipapeiro (Genipa 
Americana, L.); e de amarelo, com madeira 
(Broussonetia tinctoria, Kunth.).  
Também sabiam fazer louças. 
 

Etnobotânica: o uso que os índios 
faziam das plantas para a fabricação 
de vestimentas e de corantes para 
tingir as roupas. 
 
Os indígenas faziam louças de barro, 
que eram coloridas com as tintas 
extraídas de diversas plantas. 

229-230 Armas dos Camacans  
As armas dos Camacans são arcos e flechas, que 
somente na guerra costumam envenenar com o 
extrato de uma trepadeira. Os arcos medem sete 
a oito pés de comprimento, tendo um sulco 
longitudinal na parte anterior. São feitos de 
madeira escura, de uma grande leguminosa – 
baraúna. As flechas, de quatro pés de 
comprimento, têm, como é comum nas tribos 
indígenas, pontas simples ou em forma de arpão, 
conforme se destinam à caça grossa, à pequena, 
ou à guerra.  
Para as caçadas de pequenos pássaros servem-se 
também de uma flecha com cinco ou seis pontas. 
Uma vara espontada e bastante polida, de 
madeira avermelhada, é, às vezes, entregue ao 
chefe na guerra como bastão de comando. 
 

Etnobotânica: o uso que os índios 
Camacans faziam de determinada 
plantas para produzir suas armas: 
arcos, diversos tipos de flechas e 
veneno.  

240 Pela fresca da manhã, depois de termos 
caminhado légua e meia, encontramos outra 
colônia de índios mansos na Ponta do Ramos.  
Eles sabem fazer, com as fibras da palmeira 
tucum e de um gravatá, excelentes redes de 
pesca, bastante apreciadas em todo o país.  
Uma índia, provavelmente a Hygea dessas 
regiões compadeceu-se do estado de saúde do 

Etnobotânica: o uso de plantas pelos 
índios para a produção de redes de 
pesca a partir das fibras de uma 
palmeira. A cura da febre de um 
alemão, amigo dos naturalistas, a 
partir de um remédio feito por uma 
índia da tribo.  
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nosso amigo, o Sr. Schlüter, e preparou uma 
beberagem com o suco de um pequeno limão 
verde, sal e água.  
O efeito deste remédio foi tão feliz, que cortou o 
acesso de febre vindouro. 
 

O termo Hygea (conferido à índia) – 
vem de Hígia ou Higeia, na mitologia 
grega, era a deusa da saúde, limpeza 
e sanidade. 

374-375 14. Dentre as plantas tóxicas cito a Euphorbia 
cotinifolia, L., e a Paullinia planata, L., porque 
notei em Pernambuco e Piauí serem elas 
utilizadas pelos habitantes de procedência 
indígena, para tontear os peixes menores, que de 
ventre para cima vêm à tona d’água.  
Por isso dependuram no rio ou na lagoa, um 
molho de erva. Ainda uma vez teremos ensejo de 
voltar a tratar deste hábito usado no Pará e Rio 
Negro, onde ainda se servem de outras muitas 
plantas, para o mesmo fim.  
De várias espécies de mandioca e até da 
mandioca venenosa comum, Maniot utilissima, 
Pohl., se servem os sertanejos da Bahia e 
Pernambuco, para apanhar pombas e outras aves.  
Entre Juazeiro e Oeiras, encontramos, em muitos 
lugares dos campos secos, vasos de barro, 
enterrados, e cheios de água de mandioca. 
Os pássaros que, impelidos pela sede, bebem o 
dito líquido, começam logo a tremer, não podem 
voar e são pegados à mão. 
  

Etnobotânica e Etnozoologia: O uso 
de plantas tóxicas pelos índios e pelos 
sertanejos da Bahia para a pesca e a 
caça de aves. 

375 Assim, menciono ainda, rapidamente, alguns 
remédios caseiros, muito conhecidos no sertão: o 
alecrim do campo, Lantana microphylla, Mart., 
em infusão, como chá excitante: camará e Maria-
preta, duas espécies de compostas, usadas em 
compressas como excitante e estimulante. A uma 
espécie de Lycopodio, L. bygrometricum, Mart., 
que, em ocasiões de seca se enrola como novelo, 
tal qual a Rosa de Jericó, se atribui a propriedade 
de restituir o vigor viril. Entre as plantas 
aconselhadas contra as picadas de cobras, 
também se ouve citar o manacá de Piso, 
Franciscea uniflora, Pohl., bem assim o 
cangambá ou geratacaca.  
A respeito desta última planta chamada no Pará 
mercúrio vegetal, ainda nos ocuparemos depois. 
Na Bahia e Pernambuco se conhece o emprego 
dos pelos da fava mucunã, Stizolobium urens, P., 
como antihelmíntico. 
  

Etnobotânica: o uso de plantas para 
fins medicinais pelos sertanejos da 
Bahia. 

Fonte: SILVA, M. L. S. (2019) 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao considerarmos o aluno como um sujeito constituído a partir do seu grupo social 

(VYGOTSKY, 1991), dotado de seus próprios conhecimentos, valores e crenças, entendemos 
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que para ampliar as possibilidades de compreensão do indivíduo em relação à realidade que o 

cerca, os conhecimentos científicos e tradicionais precisam ser vistos como complementares, 

sem que haja superposição de um sobre o outro, permitindo o diálogo entre diferentes formas 

de conhecer e explicar a natureza. Mas todo esse entendimento perpassa pelo professor em sua 

formação, a qual precisa desenvolver no docente essa sensibilidade para trabalhar com a 

diversidade cultural que transita nas salas de aula.  Portanto, as concepções do professor e a sua 

formação exercem grande influência sobre a sua prática pedagógica. 

O ensino de ciências tem sido cientificista, frequentemente dificultando a geração de 

oportunidades para que os estudantes representem os seus saberes e compreendam as possíveis 

relações que esses saberes podem estabelecer com os saberes científicos do currículo escolar. 

Essa prática vem transformando as salas de aulas em espaços fechados para conexões com as 

realidades dos estudantes, gerando desinteresse e falta de participação durante os momentos de 

ensino. Dito em outras palavras, os conhecimentos culturais dos estudantes não são 

considerados como válidos e importantes nas aulas de ciências, impedindo a compreensão da 

ciência como uma entre as inúmeras formas de explicar o mundo natural.  

Entendemos que os conhecimentos etnobiológicos relatados na obra “Através da Bahia” 

podem contribuir para a formação docente ao estabelecer pontes entre a ciência ocidental e o 

conhecimento tradicional, entre os costumes do passado e os atuais, possibilitando, dessa forma, 

a abordagem de dois pontos importantes na formação do professor de biologia: diálogo 

intercultural e história da ciência. Essa formação docente sensível aos saberes de diferentes 

culturas, poderá refletir em aulas de biologia mais interessantes, dialógicas, dinâmicas e repletas 

de uma imensa riqueza de formas de conhecimento diversas.  

A partir dos dados apresentados e discutidos, é possível dizer que os relatos presentes na 

obra “Através da Bahia” contribuem para que o professor de biologia investigue e compreenda 

como os conhecimentos tradicionais eram representados e caracterizados pelos naturalistas da 

época, suas ontologias (as origens e existências dos seres vivos e as relações que estabelecem 

com a natureza) na visão dos naturalistas e as possibilidades de diálogos no ensino de conteúdos 

científicos escolares que abordem esses conhecimentos, numa perspectiva do passado ao 

presente. 

Os conhecimentos tradicionais, que são resultantes das relações de determinados povos 

com a natureza, responsáveis por suas vivências ao longo da história da humanidade, ao serem 

considerados em sala de aula, por meio do diálogo intercultural, muito contribuirão para o 

ensino, para a aprendizagem e para a formação do professor. Contribuirão para o ensino, porque 

ajudará o professor a dinamizar as aulas, ao estabelecer relações de semelhanças e diferenças 
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entre esses conhecimentos e os conteúdos de ensino, partindo sempre das falas e representações 

por parte dos estudantes; para a aprendizagem, porque ao estabelecer relações entre os seus 

saberes culturais e os saberes científicos através do diálogo, os estudantes poderão entender os 

significados dos conteúdos trabalhados no currículo, percebendo como as práticas científicas 

podem contribuir para avanços nas suas comunidades, e vice-versa; para a formação do 

professor, porque ao ensinar, considerando os conhecimentos tradicionais, os professores terão 

a oportunidade de refletir sobre as suas próprias práticas pedagógicas. Isto conferirá aos 

mesmos uma ampliação da formação da sua identidade docente, que seja sensível à diversidade 

cultural e que esteja atenta às diferentes culturas presentes nas salas de aula. Contribuirá ainda 

para a formação de um professor que seja capaz de investigar seus entraves e as possibilidades 

de melhorias na geração e/ou adoção de novas estratégias baseadas no diálogo intercultural. 
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6 CONCLUSÃO GERAL  

Ao iniciarmos este trabalho, nos propusemos a investigar se e como os relatos dos 

naturalistas Spix e Martius contidos na obra “Através da Bahia” poderiam contribuir para o 

ensino de biologia, e que esse ensino fosse contextualizado em situações do tempo presente, 

mas ancorado na história da ciência.   

Para trabalhar com a obra de Spix e Martius é necessário evitar um tipo de “vício 

historiográfico”, que consiste em “valorizar no passado somente o que aceitamos hoje” (The 

Whig interpretation of history - RUSSEL, 1984), o que constitui uma História da Ciência 

anacrônica (MARTINS, 2005, p. 314). Neste caso, “o historiador da ciência vai procurar no 

passado somente o que se aceita atualmente, ignorando completamente o contexto da época”. 

Essa observação é importante, especialmente ao analisarmos o primeiro artigo, no qual 

procuramos entender como a ciência e a natureza eram vistas no início do século XIX e qual 

era a visão de mundo de um naturalista. A partir da resposta a essa indagação, buscamos trazer 

essa visão e o contexto da época para os dias de hoje, não em sentido anacrônico, nem para 

fazer julgamentos, mas para refletir sobre muitos aspectos da realidade atual, buscando 

respostas no passado.  

Muitas das dificuldades que hoje enfrentamos, como os problemas ambientais, a visão 

utilitarista da natureza, as desigualdades econômicas e sociais, o racismo, a intolerância em 

todos os aspectos, têm suas bases em supostas “verdades” que foram disseminadas pela própria 

ciência em determinadas épocas. Daí a necessidade de se incluir a história da ciência nas 

diversas disciplinas, não para julgar ou desdenhar de pessoas ou dos acontecimentos, mas para 

aproveitar aquilo que pode ser aplicado em nosso contexto atual e não repetir as concepções 

que não mais se aplicam ou que até mesmo são inadmissíveis nos dias de hoje. Essa 

reconstrução histórica das descobertas científicas também poderá contribuir para que, tanto 

professores, quanto estudantes, percebam a ciência como algo dinâmico, mutável, parcial e 

sujeito a erros, mas ainda como um empreendimento que também trouxe grandes avanços para 

a humanidade sob diversos aspectos, como a cura de doenças, o aumento da expectativa de 

vida, a solução de alguns problemas ambientais e tantas outras melhorias. 

No segundo artigo, nos propusemos a apresentar relatos da obra de Spix e Martius que 

pudessem ser utilizados no ensino contextualizado de biologia. A maior dificuldade que 

pudemos detectar nesse aspecto, diz respeito ao vocabulário rebuscado, às vezes arcaico para 

os dias de hoje, que era utilizado pelos naturalistas na época. Mas essa dificuldade também 

pode servir como estímulo para o aprendizado, tanto por parte dos alunos, quanto dos 
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professores. Talvez seja uma oportunidade para que a biologia dialogue com a língua 

portuguesa, produzindo glossários de termos antigos, ou procurando entender expressões 

utilizadas no passado e que hoje são desconhecidas pelas novas gerações. Portanto, entendemos 

que os trechos dos relatos dos naturalistas podem significar um precioso recurso para o ensino 

de biologia.  

Buscando atender ao objetivo do terceiro artigo, foi produzido um livro eletrônico (E-

book), o qual gerou uma proposta de sequência de atividades para auxiliar no ensino de 

biologia. Sabemos que esta sequência precisa ser aplicada junto aos estudantes para avaliarmos 

a sua efetividade. Mas isso é matéria para trabalhos futuros, que poderão ser desenvolvidos a 

partir deste estudo.  

Finalmente, o quarto artigo se propõe a estabelecer um diálogo entre os conhecimentos 

científicos, oriundos da ciência ocidental, e os saberes tradicionais, com o propósito de 

contribuir para a formação de um professor de biologia que seja sensível à necessidade de 

estabelecer pontes entre saberes epistemologicamente diferentes, mas com o cuidado de não 

hierarquizar esses saberes. Esse diálogo talvez seja possível por meio da Etnobiologia. Nos 

relatos de Spix e Martius verificamos diversas passagens que podem ser utilizadas para esse 

diálogo intercultural. 

Com o presente trabalho, também almejamos contribuir para diminuir a distância entre 

ser humano e natureza, ao nos considerarmos como parte integrante dessa imensa teia de seres 

vivos que vivem numa constante relação de interdependência. A biologia é vista aqui, como 

uma ciência que envolve, majoritariamente os seres humanos, e tudo o que diz respeito a estes 

e aos demais seres que habitam esse imenso ecossistema, que é a Terra. Portanto, assim como 

os naturalistas tinham uma visão totalizante ou sistêmica, sendo capazes de opinar sobre os 

mais diversos assuntos, entendemos que está no domínio da biologia o estudo, o diálogo e a 

tomada de decisões em assuntos de ordem ética, estética, social, econômica, política, além, é 

claro, de tudo o que diz respeito ao mundo natural. É a formação deste tipo de sujeito que 

devemos buscar em nossas aulas de ciências. 
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Uma das grandes discussões acerca da eficácia do ensino de ciências na 
atualidade está voltada para a falta de contextualizações, o que tem contribuído, 
entre outros fatores, para que os estudantes não atribuam significados aos 
conteúdos ensinados. Neste sentido, os estudantes têm demonstrado pouco ou 
nenhum interesse por aprender ciências. 

A contextualização favorece a aprendizagem, porque os conteúdos são 
trabalhados em situações específicas em que os conhecimentos foram produzidos. 

A ciência trabalhada na maioria das escolas na atualidade é a ocidental, a 
qual pode ser concebida como uma cultura, a cultura dos cientistas, que possui 
especificidades, valores, métodos, linguagens, situações de aplicabilidade em 
épocas específicas e que diferem das demais formas de explicação do mundo 
natural. 

Entende-se por contextualização a “aproximação do conteúdo formal 
(científico) com o conhecimento trazido pelo aluno (não formal), para que o 
conteúdo escolar se torne interessante e significativo para ele” (KATO e 
KAWASAKI, 2011, p. 39).  Assim, contextualizar o ensino é uma forma de 
aproximar-se das realidades socioculturais dos estudantes, que podem ter relações 
ou não com a ciência e/ou com a própria cultura científica ocidental que é 
trabalhada na escola. 

Sabemos que as salas de aula são espaços multiculturais, nos quais 
transitam as culturas dos estudantes e a cultura científica. Nesse sentido, é 
possível a afirmativa de que diversas linguagens estão presentes, e, 
frequentemente, a linguagem científica difere daquela que é inerente aos universos 
socioculturais dos estudantes. 

Desse modo, torna-se necessário buscar a inovação das estratégias de 
ensino, seja na construção de sequências didáticas, ou na utilização de diversas 
modalidades que favoreçam o aprendizado. Estudos dirigidos, atividades ao ar 
livre, produção de textos e elaboração de cadernos de campo são alguns exemplos 
de estratégias que podem ser utilizadas, ficando a cargo da criatividade do 



 

 

Muscicapa joazeiro - Tab. XXIII 
Fonte: SPIX, J. B. von. Avium species novae, quas in 
itinere per Brasilia annis MDCCCXVII-MDCCCXX … 
Vol. 2.   Munique: F.S.  Hübschmann, 1824-1825. 

professor escolher qual é o método mais adequado, conforme o conteúdo que será 
abordado. 

A utilização de relatos dos naturalistas europeus no Brasil auxilia o 
professor no ensino de ciências por meio da contextualização dos conteúdos, pois 
as imagens e descrições tratam de elementos próprios da fauna e flora brasileiras 
da época em que foram estudados e podem relacionar-se à ciência da atualidade: 
terminologias, espécies endêmicas de determinadas regiões ou em extinção, 
problemas ambientais da época etc. Além disso, posto que esses naturalistas 
produziram conhecimentos que contribuíram para o fazer científico da sua época, 
as descrições de suas viagens certamente constituem um valioso recurso para o 
ensino de ciências historicamente contextualizado. Isso se torna ainda mais 
importante diante do destaque que a história da ciência vem assumindo 
atualmente.   

No presente trabalho, apresentamos algumas imagens e descrições dos 
naturalistas europeus Spix e Martius resultantes de suas viagens pelo Brasil, 
particularmente na Bahia do século XIX, com o intuito de que possam contribuir 
não só para as aulas de ciências relacionadas à Fauna e à Flora locais, mas também 
para a compreensão do modo de fazer ciência no Brasil do século XIX e na 
atualidade. 

Assim, convidamos à leitura e apreciação deste recurso, da natureza local 
nele expressada, bem como à motivação para geração de estratégias didáticas que 
favoreçam as participações dos estudantes no diálogo para a contextualização dos 
conteúdos de ensino e compreensão da cultura científica. 

As autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

DICAS E RECOMENDAÇÕES 

PARA MELHORAR A SUA 

INTERAÇÃO COM O CONTEÚDO   

 
Para ouvir as 
canções recolhidas 
por Spix e Martius, 
escaneie o QR 
Code. 

Para acompanhar 
o “podcast” da 
Cultura FM, 
escaneie o QR 
Code. 

A curadora da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 
Cristina Antunes, apresenta um pouco da vasta obra 
produzida pelos naturalistas alemães Johann Baptist von 
Spix e Karl Friedrich Philipp von Martius a partir de sua 
viagem pelo Brasil. 

Para fazer parte do 
universo de 
“Viagem pelo 
Brasil”, escaneie o 
QR Code. 

A Cultura FM lançou, na década de 1990, um programa 
de rádio com uma série de episódios que narravam a 
história da viagem de Spix e Martius pelo Brasil. O 
“podcast” continua disponível no site da rádio e são uma 
verdadeira aventura no Brasil do século XIX. 

A obra “Viagem pelo Brasil” contém um “Anexo musical” 
constituído de 13 transcrições de canções e cânticos em 
notação gráfica “Canções Populares Brasileiras e Melodias 
Indígenas”, que foram selecionadas pelos naturalistas 
Spix e Martius. As transcrições são canções tocadas nas 
ruas e nas casas, de diferentes gêneros musicais, como 
lundus, modinhas e canções indígenas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Baptist Ritter von Spix nasceu no dia 9 de fevereiro de 1781, na 

pequena cidade de Höechstädt am der Aisch, no estado da Baviera, Alemanha. 

Spix pertencia a uma família provinciana de classe média baixa. A mãe de Spix 

era filha de um comerciante italiano e seu pai era barbeiro, dentista, 

 JOHANN BAPTIST 
RITTER VON  

Johann Baptist Spix, desenhado 
por A. Rhomberg, gravado por B. 
Schurch (de Gistel 1835) 
 
Fonte: Wikimedia Commons 
(Domínio Público) 
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farmacêutico e ainda cirurgião-médico, de quem dizem ter Spix herdado o 

gosto pela pesquisa da natureza (FITTKAU, 2001). 

Spix percorreu diversos caminhos antes de se dedicar às ciências 

naturais. Inicialmente estudou filosofia, doutorando-se com 19 anos. Em 1801 

ingressou no seminário para preparação de sacerdotes, mas três anos depois foi 

convidado a abandonar a instituição, por desobediência às ordens do arcebispo. 

O motivo: Spix e outros seminaristas assistiam, fascinados, às aulas do filósofo 

romântico Wilhelm Joseph Schelling. Em 1807, concluiu o curso de medicina e 

começou a exercer a profissão em Bamberg, dedicando-se também às ciências 

naturais.   

 Spix era solteiro e não teve oportunidade de treinar estudantes, 

porque a Universidade de Munique até então não existia, sendo criada após 

sua morte (FITTKAU, 2001). 

Spix conheceu Martius em 1812, quando este ainda era um jovem 

estudante, com dezoito anos de idade. A viagem à América do Sul foi planejada 

em 1815, reunindo-se mais tarde à comitiva científica que acompanhou a 

Arquiduquesa Leopoldina ao Brasil. Spix, ao retornar à Europa em 1820 estava 

com a saúde muito abalada, vindo a falecer seis anos após seu retorno, em 15 

de maio de 1826.  Devido à sua morte, Spix não pôde estudar todo o acervo 

coletado na sua viagem pelo Brasil, nem fazer grandes publicações. Sua 

bibliografia, por isso, está muito aquém de sua real produção e de seu 

verdadeiro valor científico (AUGEL, 1980, p. 52; LISBOA, 1997, p. 54). Nem a 

história da pesquisa no Brasil nem a pessoa de Spix podem ser entendidas se o 

seu nome é colocado à sombra do botânico Karl Friedrich Philipp von Martius 

(Fittkau, 2001). 
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Quando o rei da Baviera solicitou a organização da expedição pela 

América, em 1815, a direção do empreendimento fora confiada a Spix. Na 

época, ele tinha trinta e dois anos de idade.  Segundo Fittkau, 2001 (p. 1112):  

Pode-se imaginar que Spix sentiu mais intensamente o peso da 
responsabilidade pela expedição. Era o mais velho, o mais 
experiente, já ocupava alta posição na Academia e era o chefe 
da expedição. Coube a ele prestar contas dela e redigir o 
relatório para o rei.   

 
Apesar de se sentir muito debilitado quando retornou da viagem ao 

Brasil, Spix continuou a trabalhar arduamente. Seis anos depois, já havia 

produzido um vasto material sobre a fauna brasileira:    

Spix havia completado as descrições de cerca de quinhentas 
espécies de moluscos e vertebrados colecionados. Publicou 
primeiramente o trabalho sobre macacos e morcegos em um 
volume fabuloso (Spix, 1823). Em 1824, conseguiu publicar a 
descrição de tartarugas e de sapos.    Publicou também o 
primeiro volume sobre aves, com a ajuda do assistente J.G. 
Wagler, e o volume sobre cobras. Em 1825, vieram a lume as 
novas espécies de lagartos e o segundo volume sobre aves. 
(FITTKAU, 2001, p. 1112-1113). 

Spix dedicou toda sua vida à atividade científica e, para o Brasil, ele 

tem uma importância especial, pois segundo Fittkau (2001), foi o primeiro 

zoólogo que trabalhou na região amazônica, sendo também responsável por 

parte fundamental e básica de nosso conhecimento atual sobre a fauna do 

continente, especialmente sobre animais vertebrados.  
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Carl Friedrich Philipp von Martius nasceu em 17 de abril de 1794, em 

Erlangen, na Bavária, um dos estados da atual Alemanha. Era filho de um 

boticário e professor de farmácia e de uma jovem pertencente à nobreza. Em 

1814, Martius doutorou-se em medicina, com uma tese a respeito de um 

CARL FRIEDRICH 

PHILIPP VON  

Carl Friedrich Philipp von Martius, 
Gravura de J.Kuhn nach Merz. 
 
Fonte: Wikimedia Commons 
(Domínio Público) 
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catálogo científico de plantas, e nessa época conheceu Spix. Depois que Martius 

concluiu o curso de medicina, por recomendação de Spix, foi trabalhar no 

Jardim Botânico da Academia de Ciências de Munique, que o contratou como 

pesquisador. 

Começou como estudante em Munique, a convite de Spix, vindo a 

ocupar cargos importantes, como adjunto da Academia de Ciências da Baviera 

e coadministrador do Jardim Botânico de Munique. No período anterior à 

viagem pelo Brasil, Martius dedicou-se à classificação das plantas do Jardim 

Botânico. Ao voltar da viagem ao Brasil, foi nomeado professor de botânica, 

dedicando-se ao estudo dos resultados de sua viagem, contando com a 

colaboração de uma equipe de cientistas (AUGEL, 1980; HEIZER, 2018; LISBOA, 

1997). Em grande parte da sua vida, Martius dedicou-se à botânica. 

De volta a Munique, Spix e Martius dedicaram-se à elaboração do 

relato da viagem e aos estudos de zoologia e botânica. O primeiro volume da 

Reise in Brasilien foi lançado em 1823. O segundo volume foi editado em 1828, e 

o terceiro, em 1831. Spix morreu em 1826, tendo participado apenas de um 

terço da narrativa, porém Martius assumiu Spix como coautor na totalidade de 

toda a obra (LISBOA, 1997). Martius veio a falecer aos 74 anos, em Munique, no 

dia 13 de dezembro de1868. 

Da “Reise in Brasilien”, foi feita em 1916 a tradução da parte referente 

à Bahia, por Pirajá da Silva e Paulo Wolf. As andanças desses naturalistas pelo 

Brasil deram origem a publicações pioneiras sobre a nossa biodiversidade, mas 

uma das principais publicações é a obra “Flora Brasiliensis”, de autoria de 

Martius. Nesta obra, além das descrições de 22.767 espécies botânicas, das 

quais 5.689 eram novas para a ciência, Martius também define as “províncias 

fitogeográficas”, ou biomas brasileiros. (FORZZA; ACCARDO FILHO, 2018).  
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A viagem desses dois naturalistas deixou uma herança para a ciência, 

especialmente no que diz respeito à biodiversidade brasileira.   Segundo Lisboa 

(1997, p. 69), em números, eis o resultado da “Viagem pelo Brasil”, de Spix e 

Martius: 

No total, Martius coletou nas matas brasileiras 6.500 espécies 
vegetais, formando um herbário de 20.000 exemplares 
prensados. Conseguiu igualmente levar uma centena de 
plantas vivas para o Jardim Botânico de Munique. Embora não 
menos sugestiva, a coleção zoológica era numericamente 
menor, pois a própria coleta de animais é tecnicamente mais 
difícil. Foram 85 espécies de mamíferos, 350 de pássaros, 130 
de anfíbios, 116 de peixes, 2.700 de insetos, 50 de aracnídeos e 
50 de crustáceos, com alguns exemplares vivos (80, dos quais 
57 chegaram com vida a Munique). Além do material 
mineralógico e paleontológico. Junto com a coleção extraída 
do reino animal, vegetal e mineral, encontrava-se a coleção 
etnográfica.  

 
A obra Flora Brasiliensis veio a ser a maior obra já realizada sobre a 

flora de um país. Foram necessários sessenta e seis anos para completar a 

edição de seus quarenta volumes, divididos em 130 fascículos. Cerca de sessenta 

botânicos de vários países cooperaram nessa obra, que possui, em sua 

totalidade, 20.733 páginas (LISBOA, 1997, p. 71). 

Além das obras sobre história natural, Martius, atendendo a um apelo 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que instituiu em 1845 um prêmio 

a quem apresentasse "o mais acertado plano de se escrever a história antiga e 

moderna do Brasil", enviou da Alemanha o seu “Como se deve escrever a 

história do Brasil”, e conquistou o prêmio.  

Segundo Lisboa (1997, p. 71) a dimensão da obra botânica de Martius 

pode ser explicada pela primazia que, no campo da história natural, a botânica 

desfrutava sobre a zoologia, provavelmente pela praticidade da botânica, 

especialmente na medicina e na agricultura. Para Michel Foucault, essa 
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diferença advém do primado epistemológico da botânica – que se mantinha no 

espaço da visibilidade – mais adequados aos limites do conhecimento 

taxonômico próprio da história natural (FOUCAULT, 2000, p. 187). 

No primeiro relatório ao Rei da Baviera, Maximiliano José I, a respeito 

das riquezas naturais encontradas no Brasil, Spix e Martius demonstraram a 

grandiosidade do território brasileiro e o sentimento de impotência para 

registrar tantas riquezas: "Diante de tanta riqueza de formas, não temos mãos e 

olhos suficientes para realizar nosso trabalho. Cada um de nós teria que ser pintor, 

empalhador, caçador e herborista para poder representar e reunir toda esta 

riqueza." 
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Jardim 
Botânico de 
Munique 
Créditos: 
Heiko Trurnit   
 
Fonte: 
Wikimedia 
Commons 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

C. F. F. von Martius. Pintura de Leo 
Schöninger (1870). Academia de 
Ciências da Baviera  
Fonte:  
http://florabrasiliensis.cria.org.br/imgs/martius.jp

Pássaros e macacos 
coletados por Spix no 
Brasil e depositados 
no Zoologische 
Staatssammlung, 
Munique. 
Fonte: 
https://www.scielo.br/sciel
o.php?script=sci_arttext&p
id=S0104-
59702001000500017 

14 

J. B. von Spix. Pintura de Joseph 
Bernhardt (1813). Academia de 
Ciências da Baviera 
Fonte: Wikimedia Commons (Domínio Público) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONTEXTO DA VIAGEM DE SPIX E MARTIUS 

 

Em 1816, sob o reinado de Maximiliano José I, rei da Baviera, que 

atualmente é um estado democrático da República Federal da Alemanha, 

THIERRY FRÈRES. Débarquement de la princesse 
Léopoldine : à Rio de Janeiro.  
Fonte: 
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo
_sophia=18213. Acesso em: 26 jul. 2022. 

DA EUROPA 

AO BRASIL  
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solicitou à Academia de Ciências da Baviera a organização de uma das 

expedições mais importantes da época. A execução desse projeto foi possível 

graças à abertura dos portos, em 1808, tratado assinado pelo Príncipe-regente 

de Portugal, Dom João VI. A abertura dos portos às nações amigas permitiu que 

o Brasil realizasse trocas comerciais com alguns países europeus, especialmente 

a Inglaterra. 

Em 1817, uma expedição trouxe ao Brasil a arquiduquesa da Áustria, 

Leopoldina de Habsburgo, para o casamento com o príncipe Pedro de 

Alcântara. Juntamente com Leopoldina, veio o grupo que constituía a “Missão 

científica de História Natural”, ou “Missão Austríaca”. Maximiliano José I, Rei da 

Baviera, aproveitou a oportunidade para enviar os seus súditos ao Brasil, com 

pesquisadores da natureza que integravam o séquito da noiva, pois, por decisão 

do imperador da Áustria, Francisco I, pai de Leopoldina e genro de Maximiliano, 

o Museu de História Natural de Viena também havia planejado uma viagem de 

estudo pela terra desconhecida. Vale ressaltar que a própria Leopoldina 

também era uma estudiosa da história natural, demonstrando, desde os 14 anos 

de idade, uma paixão pela botânica e por geologia.  

A comitiva bávaro-austríaca se dividiu entre as duas fragatas Áustria 

e Augusta, e nas duas naus da Marinha de Guerra Real de Portugal: São 

Sebastião e D. João VI. Dona Leopoldina viajou a bordo da nau D. João VI 

(REZZUTTI, 2017). 

A pedido do rei da Baviera, Maximiliano Joseph I, os naturalistas Spix 

e Martius se juntaram ao grupo da fragata Áustria. Nessa embarcação também 

estavam presentes, de acordo com o escritor Paulo Rezzutti (2017, p. 349) 

o chefe da expedição Mikan e sua esposa, o pintor paisagista Thomas 
Ender, os bávaros Spix e Martius e diversos diplomatas. Uma 
tempestade logo nos primeiros dias de viagem após a saída do porto 
de Trieste separou a Áustria da fragata Augusta, fazendo com que a 
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tripulação da primeira chegasse antes ao Rio de Janeiro, ainda em 
julho de 1817, enquanto a outra esperou pela frota portuguesa em 
Gibraltar e só alcançou o porto carioca em novembro. Ender retratou 
dia a dia a travessia em desenhos que se encontram hoje na Academia 
de Belas-Artes de Viena. 
 

É nesse contexto da Missão Austríaca que situamos a viagem dos 

naturalistas Carl Friedrich Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix. É 

importante salientar que a comitiva incluía outros naturalistas, como Johann 

Natterer, Johann Baptist Emmanuel Pohl, Thomas Ender, Johann Buchberger e 

Heinrich Wilhelm Schott, além de outros cientistas e artistas. 

A Real Academia de Ciências encarregou Spix e Martius de problemas 

científicos, tanto dentro das especialidades deles, respectivamente a Botânica 

e a Zoologia, como em tudo o que estivesse ao alcance de suas observações, 

fornecendo-lhes instrumentos para tais incumbências.  

Em consequência desse encargo, foram recomendados os dois 
assuntos, - zoologia e botânica -, aos viajantes, como dever principal; 
ao mesmo tempo, porém, deviam cuidar dos outros ramos científicos, 
tanto quanto o tempo e as circunstâncias permitissem. O Dr. Spix, 
como zoólogo, encarregou-se de todo o reino animal, objeto de suas 
observações e atividades. Nesse  domínio,  incluirá  ele  tudo  que  diz  
respeito  ao  homem, tanto indígenas como imigrados: as 
diversidades, conforme os climas; o seu estado físico e espiritual, etc.; 
a morfologia e anatomia de todas as espécies de animais, dos 
inferiores aos superiores, os seus  hábitos  e  instintos,  a  sua  
distribuição  geográfica  e  migrações;  e,  igualmente,  fará 
observações  sobre  os  restos  existentes  embaixo  da  terra,  esses  
mais  seguros  documentos do passado e do sucessivo 
desenvolvimento da criação (SPIX; MARTIUS,1981, v. I, p.26). 

 
Martius, como botânico, ficou incumbido do estudo da flora tropical, 

com especial atenção aos medicamentos vegetais e demais plantas com 

utilidade para as artes e a indústria: 

O Dr. Martius, como botânico, assumiu o encargo de pesquisar o reino 
da flora tropical, em toda a sua extensão. Além de estudar, de 
referência, as famílias de plantas endêmicas, competia-lhe 
especialmente investigar aquelas formas que, pelo parentesco ou 
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identidade com plantas de outros países, permitem concluir qual a 
pátria de origem e a sua sucessiva propagação sobre a terra. Pretendia 
ele fazer essas pesquisas, levando em conta as relações climáticas e 
geológicas, e por essa razão estendê-las também aos mais humildes 
membros do reino das plantas, tais como os musgos, liquens e 
cogumelos. As mudanças que tanto as plantas indígenas como as 
introduzidas sofrem sob certos influxos exteriores, a história do solo e 
do cultivo ali usado, deviam igualmente ser tomadas em 
consideração. Com as pesquisas da anatomia e desenvolvimento das 
plantas tropicais, poder-se-ia chegar a interessantes conclusões 
quanto às leis da vida vegetal em geral, assim também, com a 
observação de vestígios encontrados de vegetação anterior, agora 
desaparecida, obter-se-ia material para fundamentar conceitos 
geológicos. Finalmente, iria ele atingir um dos alvos de sua expedição 
com pesquisas rigorosas dos medicamentos vegetais, assim como de 
todas as restantes matérias vegetais, cuja utilidade para as artes e 
indústrias se comprovasse, cotejando-as com desvelo com as que são 
usadas na sua pátria (SPIX; MARTIUS,1981, v. I, p.26). 
 

Mas o trabalho deles não se encerrava nessas duas especialidades. 

Deveriam contemplar outros ramos das ciências naturais: na mineralogia, 

deveriam estudar a natureza do solo, o quadro geológico das formações 

montanhosas, ocorrência de ouro, de diamantes, de outras pedras preciosas e 

de fósseis. No domínio da física, deveriam observar as variações diárias da 

bússola, os fenômenos elétricos segundo os graus de latitude e longitude, os 

mares, a atmosfera, o clima, a pressão atmosférica, as correntes, as marés, etc. 

Para atender às áreas de história e de filosofia-filologia, deveriam estudar as 

diversas línguas, o folclore, os mitos e tradições históricas, inscrições, moedas, 

ídolos e tudo que pudesse esclarecer o estado de civilização e história de 

aborígenes e dos outros habitantes do Brasil. Também o que dizia respeito à 

topografia e geografia do Brasil, ainda tão pouco conhecido. Também caberia 

aos naturalistas Spix e Martius “enviar remessas de exemplares dos produtos 

naturais de todos os reinos, as coleções da Academia, como melhor prova das 

observações feitas.” 
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A viagem de Spix e Martius partiu de Trieste, no nordeste da Itália, em 

abril, chegando ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em julho de 1817. 

Durante seis meses no Rio de Janeiro, além de conhecer as belezas 

naturais da região, os naturalistas prepararam o roteiro de viagem. Cogitaram 

realizar a expedição pelo interior do país com a comitiva austríaca, mas o atraso 

da esquadra da arquiduquesa Leopoldina, que trazia os demais naturalistas ao 

Rio de Janeiro, foi a razão pela qual Spix e Martius resolveram iniciar sua 

expedição independentemente. Eles tinham o interesse em alcançar regiões 

ainda pouco exploradas e, por isso, o roteiro que traçaram seguiu um caminho 

bem diferenciado das viagens anteriores de outros naturalistas europeus.  

As viagens dos naturalistas eram algo planejado, com roteiro, cartas 

de apresentação, artistas, especificamente desenhistas e pintores, e um 

propósito definido: catalogar as plantas e animais do Brasil, além de coletar 

dados e informações a respeito do clima, topografia, cultura, geologia, 

economia e costumes das populações locais. Logicamente, deveria haver um 

retorno para os “patrocinadores” da viagem. Esses patrocinadores eram reis, 

imperadores e diversas instituições de seus países de origem. Portanto os 

viajantes tinham o compromisso de apresentar os resultados de suas viagens 

por meio de material coletado, registro das riquezas naturais encontradas com 

potencial econômico, farmacêutico e os costumes da população. 

Havia, ainda, um grande interesse na literatura de viagem, em moda 

na época, na Europa. As pessoas se interessavam pelos relatos dos viajantes, 

com suas aventuras, descobertas, perigos e registros do dia a dia dos moradores 

no chamado “Novo Mundo”. Por isso, para os naturalistas era importante o 

registro de tudo o que observavam nos chamados “Diários de Viagem”, além de 

realizar coletas de exemplares da fauna, flora, fósseis, minerais, sendo que o 
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principal recurso para o registro das observações era a ilustração. Algumas 

ilustrações eram feitas no próprio local e outras após o retorno à Europa, por 

artistas renomados, a partir da descrição e observação de esquemas feitos pelos 

naturalistas. Às vezes os próprios naturalistas dominavam a arte de fazer 

ilustrações.  

É importante destacar que, no retorno, os naturalistas Spix e Martius 

foram homenageados pelo monarca bávaro com o título de cavaleiros, 

incluindo a denominação de nobreza "von" aos seus sobrenomes. 

 

 

  

 
Imperatriz Leopoldina (1797-1826) – Da. 
Leopoldina, aos 20 anos.  
Gravura de Jean François Badoureau, 
segundo pintura de Jules Antoine Vautier, 
1817. 
 
Fonte: https://www.monarquia.org.br/imper 
atrizleopoldina.html 
 

Desenho feito pela imperatriz Leopoldina 
no Brasil. 
A flor é chamada popularmente de Brincos de 
Princesa. 
 
Fonte: Riedl-Dorn, Christa . Johann 
Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil. 
Petrópolis: Editora Index, 1999. 
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As Fragatas Áustria e 
Augusta 1817, de autoria 
de Thomas Ender 
(desenhista). 
Fonte: 
http://acervo.bndigital.bn.br/so
phia/index.asp?codigo_sophia=
8555. Acesso em: 5 set. 2020. 

Vista do porto de Trieste, 
com as fragatas "Áustria" e 
Augusta". Gravura a cores 
segundo desenho de G. Resi, 
Biblioteca Nacional, Viena. 
Fonte: 
http://ihp.org.br/26072015/site/ctsc
b20080212 -11.htm. Acesso em: 20 
maio 2020. 

Aspecto tirado a 
bordo da fragata 
Áustria em sua 
viagem para o Rio 
de Janeiro em 9 de 
abril de 1817, 
vendo-se entre 
outros 
passageiros, Spix e 
Martius. (1817) 
Fonte: 
http://acervo.bndigital.
bn.br/sophia/index.asp
?codigo_sophia=22999
Acesso em: 20 maio 
2020. 
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Primeira página da Gazeta do Rio de Janeiro de 8/11/1817, relatando a chegada da 
Princesa  Leopoldina ao Brasil. Nesse contexto, Spix e Martius integraram a comitiva 
de pesquisadores austríacos e bávaros que vieram para o Brasil por ocasião do 
casamento da princesa Leopoldina de Habsburgo com D. Pedro I, o futuro Imperador.  
Fonte:  
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1817/gazeta_rj_181
7_090.pdf. Acesso em: 27 jul. 2022. 
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Página do Diário da viagem, com 
descrição do Cerrado, 1818. 
Fonte: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. 
I.C.1.5, p. 76. 
Cortesia da Família von Martius      

Eletrômetro de palha, Alemanha, 
1790, utilizado na viagem para medir 
campos elétricos.  
 
Fonte: Deutsches Museum. Munique.  
In:  DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. 
Martius. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 
2018, p.44. 
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A B 

A - Barômetro de 
viagem, Alemanha, 
1780;  
B - Higrômetro de 
precisão de fio de 
cabelo, Genebra, 
1800. 
 
Fonte: Deutsches 
Museum. Munique. 
In: DIENER, Pablo; COSTA, 
Maria de Fátima. Martius. 
Rio de Janeiro: Editora 
Capivara, 2018, p. 45. 

Microscópio de 
Hofmann, Alemanha, 
1790.  
 
Fonte: Deutsches 
Museum. Munique. 
In: DIENER, Pablo; COSTA, 
Maria de Fátima. Martius. 
Rio de Janeiro: Editora 
Capivara, 2018, p. 46. 
 

Telescópio de 
Dollond, Londres, 
1800.  
 
Fonte: Deutsches 
Museum. Munique.  
In:  DIENER, Pablo; 
COSTA, Maria de Fátima. 
Martius. Rio de Janeiro: 
Editora Capivara, 2018, 
p.44. 
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As pranchas geográficas a seguir mostram o percurso de Spix e 

Martius em suas incursões pelo Brasil Imperial e as análises fitogeográficas do 

território. 
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Rota da Viagem de Spix e Martius no Brasil nos anos 1817, 
1818, 1819 e 1820. 
Fonte: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. I.C.1.19. 
Cortesia da Família von Martius      



 

 

 
 
 

  

Prancha geográfica do Brasil e terras adjacentes, 
mostrando as rotas dos botânicos  
Fonte: Martius et al., 1840-1906, Flora Brasiliensis, Vol. I parte 
I, “Tábuas fisionômicas”, Prancha geográfica do Brasil. 

Detalhe da legenda 
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Prancha geográfica do Brasil e terras adjacentes, 
mostrando as cinco províncias da flora brasileira 
Fonte: Martius et al., 1840-1906, Flora Brasiliensis, Vol. I parte I, 
“Tábuas fisionômicas”, Prancha geográfica do Brasil. 

Detalhe da legenda 

O primeiro mapa fitogeográfico do Brasil 

Von Martius reconheceu os diferentes aspectos da 
vegetação e dos ecossistemas brasileiros. 

No seu mapa fitogeográfico definiu cinco regiões 
florísticas, às quais atribuiu nomes usados na 
mitologia grega: Nayades (flora Amazônica), 
Hamadryades (flora do Semiárido – Caatinga), 
Oreades (flora do Centro-Oeste / Cerrado), Dryades 
(Mata Atlântica) e Napeias (flora subtropical, 
marcada pela Araucaria angustifolia). 
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Mapa do percurso de Spix e Martius pelo Brasil, 
nos anos 1817, 1818, 1819 e 1820. Destaque do 
trecho percorrido (Adaptado por SILVA, 2021).   
 
Fonte: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. I.C.1.19. 
Cortesia da Família von Martius      



 

 

 

  

Trecho com 3.422 km percorrido por Spix e Martius, sendo que a maior parte – entre a 
cidade do Rio de Janeiro e a vila de São Félix (BA) – foi feito em tropa de mulas por difíceis 
caminhos terrestres; o último trecho de 67 km, desde aquela vila até Salvador, então mais 
conhecida como Cidade da Bahia, foi realizado por via marítima.  
 
FONTE: DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Martius. Rio de Janeiro: Editora Capivara, 2018, 
p.89.  
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No total, foram 2.209 km que Spix e Martius cumpriram na segunda etapa da 
sua grande viagem. Inicialmente, fizeram uma excursão marítimo-terrestre de 
Salvador a Ilhéus de 644 km; depois se deslocaram por terra de Salvador a Caxias 
(MA), trecho no qual caminharam 1.164 km Sertão adentro e, por fim, por rio, foram 
de Caxias a São Luís do Maranhão, quando viajaram mais 401 km.  
 
FONTE: DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Martius. Rio de Janeiro: Editora 
Capivara, 2018, p.127. 

30 



 

 

 CAMINHOS PERCORRIDOS POR SPIX E MARTIUS NA BAHIA 

A Bahia foi um dos estados brasileiros contemplados pela visita dos 

naturalistas Spix e Martius, sendo que estes adentraram o território baiano ao 

retornarem de Minas Gerais, indo até a fronteira com Goiás e, de lá chegando 

aos Municípios de Carinhanha e Malhada, na Bahia, no ano de 1818. Spix e 

Martius percorreram o seguinte roteiro na Bahia:  

     Quadro 1 – Percurso dos naturalistas Spix e Martius na Bahia  

TRECHOS CIDADES 

Percurso 1 

De Malhada a 

Salvador 

 
Carinhanha, Malhada, Fazenda Curralinho (não 
identificado),Vila Nova do Príncipe  (Caetité), Vila 
Velha (Livramento de Nossa Senhora), Vila do Rio 
de Contas (atual Rio de Contas), Sincorá (atual 
Contendas do Sincorá), Arraial de Maracás (atual 
Maracás), Tapera (atual Santa Terezinha), Vila da 
Pedra Branca (atual Santa Terezinha), Curralinho 
(atual Castro Alves), Genipapo (não identificado), 
Salgado (não identificado), Caatingas (não 
identificado), Torto (atual Governador 
Mangabeira),  Cruz (não identificado), São Félix, 
Vila de Cachoeira (atual Cachoeira), Vila de 
Maragojipe (atual Maragojipe), Ilha de Itaparica, 
Salvador. 
 

Percurso 2 

De Salvador a Ilhéus, 

retornando a 

Salvador 

 
Salvador, Camamu, Vila de São Jorge dos Ilhéus 
(Ilhéus), Vila de São Pedro de Alcântara, as 
Ferradas (atualmente um povoado de Itabuna), 
Serra grande, Vila da Barra do Rio de Contas 
(atualmente Itacaré), Vila de Maraú (atualmente 
Maraú), Vila de Barcelos (hoje, incorporada ao 
município de Camamu), Vila de Camamu 
(atualmente Camamu), Ilha das Flores (Igrapiúna), 
Ilha de Itaparica, Salvador. 
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    Fonte: SILVA & BAPTISTA (2020) 

  

Percurso 3 

De Salvador a Senhor 

do Bonfim 

 
Salvador, Vila de Cachoeira (Cachoeira), Feira da 
Conceição (Conceição de Feira), arraial da Feira de 
Sant’Anna (Feira de Santana), Arraial de São José 
(não identificado), Coité (Conceição do Coité), 
Cisterna (distante 4 léguas de Coité – não 
identificado), Imbuzeiro (não identificado), Rio do 
Peixe (não identificado), Arraial de santo Antônio 
das Queimadas (atual Queimadas) – a três léguas 
de Rio do Peixe, Rodeador (a uma légua de 
Queimadas – não identificado), Bebedouro (não 
identificado), Fazenda Tapera, Vila Nova da 
Rainha (Atual Senhor do Bonfim) 
 

Percurso 4 

De Senhor do Bonfim 
a Monte Santo, 

retornando a Senhor 
do Bonfim 

 
Vila Nova da Rainha (Senhor do Bonfim), 
Caldeirões (não identificado), Pedra Vermelha 
(Povoado pertencente ao município de Monte 
Santo), Monte Santo, retorno a Vila Nova da 
Rainha (Senhor do Bonfim). 

Percurso 5 

De Senhor do Bonfim 

a Juazeiro 

 
Vila Nova da Rainha (Senhor do Bonfim), 
Riachinho (não identificado), Carnaíbas (Distrito 
de Juazeiro), Juazeiro. 
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Para visualizar o 
mapa com maior 
resolução e mais 
detalhes, escaneie 
o QR Code. 

Mapa com representação dos cinco 
percursos da viagem dos naturalistas Spix e 
Martius na Bahia.  
 
Fonte: Mapa da divisão político – administrativa 
da Bahia (Adaptado por SILVA, 2020).  
https://www.sei.ba.gov.br 
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“Os arredores da Bahia são ricos de lindas paisagens. O terreno acidentado do 
promontório, revestido de férteis plantações, eleva muitas vezes o espírita pelo espetáculo 
que oferece sobre a imensa superfície do Oceano.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p.195). 

 “Também há muito pouco lugares onde o solo, vermelho brilhante, venha formar 
contraste com o revestimento verde geral. Dessa planície avista-se quer o Oceano, quer a 
bahia orlada de árvores, cujos ramos mergulham no mar, onde se veem muitos navios e 
canoas com velas alvas.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 255).  

A floresta quente e sem folhas que chamam de "caa-
tinga", no deserto ao sul da Província da Bahia, 1842. 
Autor/Criador:  Carl Friedrich Philipp von Martius, 1829. 

FONTE: Martius et al., 1840-1906, Flora Brasiliensis, vol. I 
parte I, “Tábuas fisionômicas”, prancha X 
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Polypodium 
incanum.  
Nome 
substituído 
por 
Polypodium 
polypodioides 
(L.) Watt. Essa 
samambaia foi 
a primeira 
planta 
recolhida por 
Martius aqui 
no Brasil (no 
Rio de Janeiro), 
em 1817. 
Espécie 
também 
encontrada na 
Bahia. 

FONTE: Reflora -  Herbário 
Virtual 
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Essa 
samambaia foi 
a última planta 
coletada por 
Martius, 
quando já 
partia de Belém 
do   Pará em 
1820.  

Espécie 
também 
encontrada na 
Bahia. 



 

 

 

  

Vila Velha, ao sopé da Serra do Brumado (Livramento de Nossa 
Senhora – BA). Ano: 1823-1831 
Autor/Colaborador: August Brandmeyer / Martius, Karl Friedrich Philipp von (desenhista) 
e Spix, Johann Baptist von 
Fonte: Atlas de “Viagem pelo Brasil” (Prancha 13) 

37 

Livramento de Nossa Senhora (antiga Vila Velha) foi uma das mais antigas colônias 
do sertão da Bahia. É um município localizado a sudoeste da capital Salvador, 
distante cerca de 606 quilômetros. Os naturalistas Spix e Martius passaram pela 
região em 1818. 



 

 

 

  

A floresta quente e sem folhas que chamam de "caa-tinga", no deserto ao sul 
da Província da Bahia, 1842. 
Autor/Criador:  Carl Friedrich Philipp von Martius, 1829 
Fonte: Flora Brasiliensis, vol. I parte I, “Tábuas fisionômicas”, prancha X 
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O bioma Caatinga está localizado em uma região de clima semiárido, com poucas 
chuvas, apresentando uma vegetação formada por plantas adaptadas ao clima seco, 
geralmente com muitos espinhos e poucas folhas. No entanto, devido à fertilidade 
do solo, quando ocorrem as chuvas, a paisagem se transforma rapidamente, 
ganhando um aspecto diferenciado, com árvores cobertas de folhas e pequenas 
plantas forrando o chão. As principais espécies vegetais são o cacto, a palma, o 
xiquexique, o mandacaru, a aroeira, o umbuzeiro e o juazeiro.  



 

 

 

  

C. F. PH. VON. MARTIUS (desenhista)  
1-No Rio Paraguaçu, 2-Parte da Serra de Tiuba com Tapera, 3-Pico da 
Serra de Monte Alto, 4-Montanha Calcária no Rio Carinhanha, 5-Rio 
São Francisco em Juazeiro (Estado da Bahia), 1828. 
Autor/Criador: Hohe, Friedrich  
 
Fonte: Atlas de “Viagem pelo Brasil“ (Prancha 24-A) 

A Serra dos Montes Altos se destaca por seus cumes nus e 
arredondados. 

 
Sobre o Rio Carinhanha, pedras calcárias corroídas em 

profundos sulcos no sentido do comprimento, com cumes de 
singulares pontas, cavados os flancos em escuras covas. 

3 

2 1 

4 

5 
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C. F. PH. VON MARTIUS - Vista da Vila de 
Cachoeira tomada do Porto de São Félix, 1819. 
BSB Martiusiana 
Fonte: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. I.A.6.1 
Cortesia da Família von Martius      

Detalhe da imagem 

Cachoeira é um município, no estado da Bahia, 
situado às margens do Rio Paraguaçu, e distante da 
capital, Salvador, cerca de 120 km. Depois da viagem 
de Spix e Martius pelo sertão da Bahia, em 1819 os 
naturalistas avistaram a cidade de Cachoeira e o 
arraial de São Félix. Ficaram surpresos com a 
movimentação comercial e urbana do lugar.  



 

 

 

  

C. F. PH. VON MARTIUS (desenhista) - Vila de Cachoeira, na 
Bahia, 1828 
Autor/Criador:  F. W. Couven e C. F. P. Martius (desenhista) 
 
FONTE: Atlas de “Viagem pelo Brasil” (Prancha 18) 

A Vila de Cachoeira, vista da margem oposta do 
Rio Paraguaçu, onde se situa o Porto de São Félix. 
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Detalhe: Baía de Todos os Santos 

C. F. PH. VON MARTIUS - Vista das ilhas da Bahia de Todos-os-Santos / Itaparica / 
identificação da vegetação, 1919. 

FONTE: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. I.A.6.1 
Cortesia da Família von Martius      

Os naturalistas sentem agradáveis impressões com a mudança da paisagem do sertão para os mangues da Baía de 
Todos os Santos. Esta é a maior baía do Brasil e a segunda maior do mundo. O nome do atual Estado da Bahia tem 
origem na Baía de Todos os Santos. Na descrição de Spix e Martius, “As margens baixas dessa extensa baía e de suas 
numerosas ilhas são cobertas de espessos mangues (Rhizophora Mangle, L.), e, no correr da viagem deliciam a vista, pela 
risonha mutação de panoramas, semelhantes aos do Paraguaçu.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 59).  
Na Ilha de Itaparica, os naturalistas afirmam que “O lugar, pela edificação e ocupação dos habitantes, dá ao viajor uma 
impressão idêntica à das pequenas aldeias das costas ilíricas e italianas.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 59). 



 

 

 

  

C. F. PH. VON MARTIUS (desenhista). Cenas da vida dos homens, a cadeira de arruar, 1828. 
Detalhe:  Na Bahia, detalhe da prancha “Cenas da vida dos homens, a cadeira de arruar”, 1828. 
Gravador: NACHTMANN 
FONTE: Atlas de “Viagem pelo Brasil” (Prancha 34) 
 

Detalhe: Vida da classe abastada na Bahia 
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A visão generalista fazia parte da formação do cientista no século XVIII, por isso a formação acadêmica do naturalista 
permitia-lhe discutir sobre os mais diversos assuntos. Spix e Martius abraçaram amplo campo de interesses, investigando não 
somente a história natural, mas também o “estado de civilização” tanto dos povos nativos como dos outros habitantes do 
Brasil. A narrativa de Spix e Martius abrange os mais diversos temas: assuntos econômicos, políticos, sociais, históricos e 
etnográficos. 



 

 

 

  

Colônia Europeia Perto de Ilhéus, Bahia, Brasil, 1835.  
Imagem presente na obra “Viagem pelo Brasil” – vol.2, de Spix e Martius, 1981, p. 159. 
Autor/Criador:  BICHEBOIS, Alphonse 
 
FONTE: Rugendas, Johann Moritz. Viagem pitoresca através do Brasil. [gravura 73] 
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Ilhéus é uma cidade litorânea, no sul da Bahia, originalmente coberta pela vegetação da Mata 
Atlântica, localizada nas margens dos rios Cachoeira e Almada. Possui o mais extenso litoral entre 
os municípios do estado. Foi fundada em 1536 com o nome de "Vila de São Jorge dos ilheos", e 
elevada à categoria de cidade em 1881.  
Os naturalistas Spix e Martius, ao avistarem a paisagem da região, relatam as suas impressões da 
seguinte forma: “A posição da Vila de São Jorge dos Ilhéus é muito graciosa; a ponta de terra arenosa, 
em cuja margem ocidental está edificada, é ornada de viçoso e ondeante coqueiral, imprimindo essa 
bela palmeira, como sempre, especial encanto à paisagem.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 198). 



 

 

 

  

Embocadura do Rio Cachoeira – BA (Entre 1827 e 1835) 
Autor/Criador:  Johann Moritz Rugendas 
Fonte: Viagem pitoresca através do Brasil  
Acervo: Acervo de Iconografia / Instituto Moreira Salles 

As margens do Rio Itaípe na Província da Bahia. c.1842 (Ilhéus) 
Autor/Criador:  Martius, Karl Friedrich Philipp von 
 
FONTE: Flora Brasiliensis - Volume I – Parte 1 (Tábua fisionômica XVIII) 
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O Rio Almada ou Itaípe é um dos rios mais importantes do município de Ilhéus. No 
final do século XVIII, foi construído o canal do Itaípe com o objetivo de facilitar a 
passagem das canoas que traziam cacau da região do Rio Almada para o embarque 
no porto de Ilhéus. Atualmente esse canal banha o centro da cidade. O Rio Almada, 
juntamente com o canal do Itaípe, e outros rios, formam a ilha onde se localiza o 
centro da cidade.  A respeito do rio Itaípe, Spix e Martius relataram: “Costumava viajar 
para aquela região, não por terra, porém, pelo rio Itaípe (Taïpe), que corre para o mar e 
desemboca no Oceano, uma hora acima da barra de Ilhéus, tendo foz muito larga e cheia 
de baixios.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 204). 



 

 

 

  

Serra do Meio; Panorama perto de Monte Santo – Bahia; Serra da Itiuba, perto de Boa 
Vista - Bahia; Continuação da Serra dos Dois Irmãos. Serras do Brasil, Brasil. 
Desenhista: C. F. Ph. von Martius 
Gravador: HOHE, Friedrich 
 
FONTE: Atlas de “Viagem pelo Brasil”. [Prancha 19] 
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Ao sair de Salvador, rumo ao norte do Estado da Bahia, Spix e Martius retornam aos 
sertões, saindo da cidade de Cachoeira para o Noroeste, em direção à Serra da Itiúba. 
De Monte Santo, Senhor do Bonfim, atravessou o Rio São Francisco em Juazeiro, 
deixando o território baiano. 



 

 

 

  

C. F. PH. VON MARTIUS (desenhista) – Detalhe do Panorama das montanhas, tomada 
de Monte Santo,  
Gravador: Hohe, Friedrich 
 
FONTE: Atlas de “Viagem pelo Brasil”. [Prancha 19] 

FONTE: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. I.A.6.1 
Cortesia da Família von Martius      
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C. F. PH. VON MARTIUS. Meteorito de Bendegó, 1819. 
Inscrição: “Massa de ferro de Bendegó / a a. máxima altura 
3 palmos / palmo entre o polegar e o índice”, 1819. 
Lápis e nanquim sobre papel.  

FONTE: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. I.A.6.1 
Cortesia da Família von Martius      

C. F. PH. VON MARTIUS. 
Meteorito de Bendegó, 1819. 
Lápis e aquarela sobre papel.  
 
FONTE: Bayerische 
Staatsbibliothek, BSB - Cod. 
I.A.6.1 
Cortesia da Família von Martius      
 

O meteorito Bendegó, constituído por uma massa compacta de ferro e níquel, é o maior 
meteorito brasileiro e um dos maiores do mundo. Foi encontrado em 1784, em uma 
fazenda próxima à cidade de Monte Santo, no sertão da Bahia. O meteorito foi visitado 
por cientistas que passavam pelo Brasil, como os alemães Carl von Martius e Johann 
Baptiste von Spix. 48 



 

 

 

  

C. F. Ph. VON MARTIUS 
(desenhista). Meteorito de 
Bendegó, 1828. Litogravura.  
 
FONTE: Atlas de “Viagem 
pelo Brasil”, prancha 21. 

Fotografia do meteorito de 
Bendegó, no antigo Museu 

Macional do Brasil (RJ), que foi 
destruído por um incêndio em 

2018. Esse é o maior meteorito 
brasileiro e um dos maiores do 

mundo.  
  

FONTE: Maria Laura S. Silva, 2013. 



 

 

 

  

C. F. PH. VON MARTIUS. Vista do arraial de Juazeiro, 1819. Inscrição: “Vista do arraial de Juazeiro do lado 
de Pernambuco / Serra dos Atoleiros / Serra Grande / Serra do Salitre ou da Batateira”. 
Lápis sobre papel. 

FONTE: Bayerische Staatsbibliothek, BSB - Cod. I.A.6.1 
Cortesia da Família von Martius      

S. A., FRIEDR. HOHE (gravador). Cachoeira do Rio São Francisco, chamada de Paulo 
Afonso, 1869. Litogravura 
FONTE: Flora brasiliensis, vol. I, parte I, “Tábuas fisionômicas”, prancha LVII. 
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O município de Juazeiro, no norte do estado da Bahia, foi implantado à margem direita do Rio São Francisco. 
A cidade se destaca pela agricultura irrigada e seu nome teve origem na árvore do juazeiro, endêmica do 
sertão nordestino. Situado no Sertão da Região Nordeste do Brasil, Juazeiro, em conjunto com Petrolina, 
município pernambucano vizinho, forma o maior aglomerado urbano do Semiárido brasileiro. 

A cachoeira de Paulo Afonso é um conjunto de quedas d'água, de até 80 metros de altura, 
localizada no Rio São Francisco. Tais quedas d’água alimentam uma série de usinas do Complexo 
Hidrelétrico de Paulo Afonso. 



 

 

iração.” (SPIMARTIUS, p. 254-255) Preparamos nossa partida, entregando o 
material de História Natural, até 

Aquela ocasião colecionado, numa quantidade considerável de caixas, aos 
cuidados dos Srs. Meuron e Schlüter, a fim de ser remetido para Hamburgo.” 
(SPIX e MARTIUS, 1938, p. 253). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COLETADAS POR 

SPIX E MARTIUS  

“Preparamos nossa partida, 
entregando o material de História 

Natural, até aquela ocasião 
colecionado, numa quantidade 

considerável de caixas, aos cuidados 
dos Srs. Meuron e Schlüter, a fim de 
ser remetido para Hamburgo.” (SPIX 

& MARTIUS, 1938, p. 253). 

1 - Julocroton triqueter (Lam.) Didr. 
Nome aceito: Croton triqueter Lam. 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: s.n. 
Data da Coleta: --/02/1819 
Localidade: Brasil, Bahia, Cachoeira. 
FONTE: Reflora - Herbário Virtual 

Arbusto terrícola nativa do Brasil, 
pertencente à Família Euphorbiaceae, 

encontrada nos biomas Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal, 
com ocorrência registrada na Bahia. 



 

 

  

A exsicata é uma amostra de planta que, depois de prensada e 
desidratada numa estufa (herborizada), é fixada em uma cartolina de 
tamanho padrão acompanhada de uma etiqueta com informações sobre 
o vegetal, identificação taxonômica, local e data de coleta e coletores. 

Fotografia do painel da Exposição “HERBÁRIO: COLEÇÃO E CIÊNCIA” - Herbário 
RB / Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  
Fonte: Maria Laura S. Silva (2019). 
 



 

 

Flora Brasiliensis. Vol. III, Part I, 
Fasc. 33 Prancha 40  
Publicado em 10-Jul-1863 
Família: Eriocaulaceae  
Tribo: Paepalantheae  
Gênero: Paepalanthus Mart. 

Flora Brasiliensis. Vol. III, Part I, 
Fasc. 33 Prancha 39  
Publicado em 10-Jul-1863 
Família: Eriocaulaceae  
Tribo: Paepalantheae  
Gênero: Paepalanthus Mart.  
Seção: Capitula Villosa  
Sub gênero: Dimeranthus Koern. 
Paepalanthus speciosus Koern. 
 

Flora Brasiliensis. Vol. III, Part I, 
Fasc. 33 Prancha 44  
Publicado em 10-Jul-1863 
Família: Agaveae  
Gênero: Fourcroya Vent.  
Família: Eriocaulaceae  
Tribo: Paepalantheae  
Gênero: Paepalanthus Mart.  
Seção: Capitula Villosa  
Subgênero: Actinocephalus Koern. 
Paepalanthus brasiliensis Mart. 
 

Flora Brasiliensis. Vol. III, Part I, Fasc. 
33 Prancha 44  
Publicado em 10-Jul-1863 
Família: Agaveae  
Gênero: Fourcroya Vent.  
Família: Eriocaulaceae  
Tribo: Paepalantheae  

  

2 - Paepalanthus tortilis  (Bong.) Mart.  
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 560 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora - Herbário Virtual 
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Erva terrícola pertencente à Família 

Eriocaulaceae, nativa e endêmica do Brasil,  
com ampla distribuição e grande variação 
morfológica. Encontrada nos biomas 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, 
com registro de ocorrência na Bahia. 
Nome popular: sempre-viva  



 

 

 

  

3 - Guatteria macropus Mart. 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia, Ilhéus, 
Fazenda Almada. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

Flora Brasiliensis. Vol. XIII, Part I, Fasc. 2 
Prancha 8  
Publicado em 01-Jan-1841 
Família: Anonaceae  
Gênero: Guatteria Ruiz & Pav. Guatteria 
macropus Mart. 
Habitat: Cresce na floresta, perto do Almada, 
em Ilhéus, na Província da Bahia. Floresce em 
dezembro. 
FONTE  
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Espécie de árvore terrícola da 
família Annonaceae, nativa e 

endêmica do Brasil, encontrada 
nas restingas da Mata Atlântica, 

com registro de ocorrência na 
Bahia. 

 Nome popular: meiú preto 



 

 

4 - Guatteria macropus Mart. 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia, Ilhéus, Fazenda Almada. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
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5 - Malachra helodes Mart. 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 409 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia, perto 
de Ilhéus 
FONTE: Reflora – Herbário 
Virtual 

Flora brasiliensis.Vol. XII, Part 
III, Fasc. 111 Prancha 82 
Publicado em 15-Abr-1892 
Família: Malvaceae  
Tribo: Ureneae Benth. & Hook.  
Gênero: Malachra L.  
Seção: Eumalachea Gürke  
Malachra helodes Mart. 
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Arbusto nativo e endêmico do 
Brasil, pertencente à Família 

Malvaceae, encontrado na Mata 
Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia.  



 

 

6 - Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth. 
Nome atualmente aceito: Eplingiella 
fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & 
J.F.B. Pastore 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 638 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora - Herbário Virtual 
 

Flora Brasiliensis. Vol. VIII, Part I, Prancha 
26 - Fig. II  
Publicado em 24-Jul-1858 
Família: Labiatae (Lamiaceae) 
Tribo: Ocimoideae Benth.  
Subtribo: Hyptideae  
Gênero: Hyptis Jacq.  
Seção: Cymoso-
Axillares Hyptis fruticosa Salzm.  
Seção: Verticillato-
Paniculatae Hyptis carpinifolia Benth. 
Habitat: Em locais altos e secos e em campos 
secos, na caatinga, na Província da Bahia 
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Arbusto nativo e endêmico do 
Brasil, pertencente à Família    
Lamiaceae, encontrado nos 

biomas Caatinga e Mata 
Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia.  



 

 

 

  

7 - Discocarpus bahiensis Müll. Arg. 
Nome atualmente aceito: Discocarpus essequeboensis 
Klotzsch 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: s.n. 
Data da Coleta: --/1817/18207 
Localidade: Brasil, Bahia, em um campo próximo à Vila do 
Rio de Contas. 
FONTE: Reflora - Herbário Virtual 

Árvore terrícola, nativa, mas não 
endêmica do Brasil, pertencente à 

Família Phyllanthaceae, 
encontrada nos biomas Amazônia 

e Cerrado, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

Nome popular: oity-do-campo
    



 

 

 

  

8 -  Schleidenia leptostachya  Fresen. 
Nome atualmente aceito: Euploca 
procumbens (Mill.) Diane & Hilger 
Coletor Principal: C. F. P. Martius 
Data da Coleta: --/04/1819 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Erva/subarbusto aquática(o), rupícola ou 
terrícola, nativa, mas não endêmica do 
Brasil, com flor branca, fruto castanho, 
pertencente à Família Boraginaceae. É 

encontrada nos biomas Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
e Pantanal, com ocorrência confirmada na 

Bahia. Nome popular: crista-de-galo 



 

 

 

  

9 - Baccharis brevifolia DC. 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 437 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
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Arbusto/subarbusto rupícola ou 
terrícola, pertencente à Família    

Asteraceae, nativa e endêmica do 
Brasil, com ocorrência confirmada na 

Bahia. 
Encontrada nos biomas Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. 
Nome popular:  vassourinha 



 

 

 

  

10 - Remirea maritima Aubl. 
Nome atualmente aceito: 
Cyperus pedunculatus (R.Br.) 
J.Kern 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 424 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
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Erva terrícola, pertencente à 
Família Cyperaceae, nativa, mas 

não endêmica do Brasil, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 

Encontrada na vegetação da 
restinga no bioma Mata 

Atlântica.  



 

 

 

  

11 - Sebastiania multiramea 
(Klotzsch) Mart. 
Nome atualmente aceito: 
Gymnanthes multiramea 
(Klotzsch) Müll.Arg.  
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 538 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

Arbusto terrícola, pertencente à 
Família Euphorbiaceae. Nativa e 

endêmica do Brasil, presente no bioma 
Mata Atlântica. É frequentemente 
encontrada nas bordas de Floresta 

Ombrófila Densa e em áreas de 
Restinga, com ocorrência confirmada 

na Bahia. 



 

 

 

  

12 - Sparattanthelium tupiniquinorum Mart. 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 509 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
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Arbusto terrícola, pertencente à 
Família Hernandiaceae. Nativa, 

mas não endêmica do Brasil. 
Encontrada nos biomas Amazônia 
e Mata Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 



 

 

 

  

13 - Miconia serrulata (DC.) Naudin 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 507 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
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Arbusto/Árvore terrícola, pertencente à 
Família Melastomataceae. Nativa, 

porém não endêmica do Brasil. 
Encontrada nos biomas Amazônia e 

Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

Nome popular: buxixú-canela-de-velho
  



 

 

 

  

14 - Pharus virescens Döll 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: s.n. 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia 
FONTE: Reflora – Herbário 
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Erva terrícola, pertencente à Família 
Poaceae. Nativa e endêmica do 

Brasil, encontrada nos biomas 
Amazônia e Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 

  



 

 

 

  

15 - Chiococca alba (L.) Hitchc. 
 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 603 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia, nas 
encostas ensolaradas perto de Ilhéus 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
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Arbusto terrícola, pertencente à 
Família Rubiaceae. Nativa, mas não 
endêmica do Brasil, encontrada nos 

biomas Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 

Pantanal, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

  



 

 

 

  

16 - Cyphomandra divaricata 
(Mart.) Sendtn. 
Nome atualmente aceito: Solanum 
melissarum Bohs 
Coletor Principal: C.F.P. Martius 
Número da Coleta: 626 
Data da Coleta: --/1817/1820 
Localidade: Brasil, Bahia, Ilhéus 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 67 

Arbusto/Árvore terrícola, 
pertencente à Família 

Solanaceae. Nativa e endêmica 
do Brasil, encontrada no bioma 
Mata Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
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 “Quando, finalmente, atingimos o planalto, em cuja baixada está 
situada a vila, pareceu-nos estar em plena vegetação do Tijuco: os mesmos 
arbustos graciosamente verdes; nos íngremes montículos pedregosos, as mesmas 
liliaceas, embora menos abundantes; nas baixadas, gramíneas semelhantes e nas 
assentadas escalvadas dos rochedos, os melocactos e as bromélias, como lá.” 
(SPIX & MARTIUS, p. 52-53, grifo nosso)  
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NOVA GENERA ET SPECIES PLANTARUM [...] – VOL. I 

Lacis fucoides  
Tab. II. 
Nome atualmente aceito: Apinagia 
riedelii (Bong.) Tul 

Heteranthera zosterifolia Mart.  
Tab. III. 

Erva aquática, pertencente à 
Família Podostemaceae. Nativa, 

mas não endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 
  

Erva aquática, pertencente à 
Família Pontederiaceae. Nativa, 

mas não endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa e 
Pantanal, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

Pontederia crassipes Mart. 
Tab. IV. 
Nome atualmente aceito: Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms Solms. 
 Erva aquática, pertencente à Família 

Pontederiaceae. Nativa, mas não endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 
Pantanal, com ocorrência confirmada na Bahia. 

Nome popular: aguapé, baronesa 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 
  



 

 

Vellozia plicata Mart. 
Tab. IX. 

Glossarriien floribundus 
Tab. XV. 
Nome atualmente aceito: Croton 
floribundus Spreng. 
 

 

  

71 

Subarbusto rupícola ou terrícola, 
pertencente à Família 

Velloziaceae. Nativa e endêmica 
do Brasil, encontrada nos biomas 

Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Árvore terrícola, pertencente à Família 
Euphorbiaceae. Nativa, mas não 

endêmica do Brasil, sendo uma espécie 
pioneira, muito comum de bordas e 
clareiras em florestas ombrófilas e 

estacionais do Brasil. Encontrada no 
bioma Mata Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
Nome popular: capixingui, velame  

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

  



 

 

 

  

Psyllocarpus laricoides Mart. ex Mart. 
& Zucc. 
Tab. XXVIII. 2. 

Terminalia fagifolia Mart.  
Tab. XXVII. 
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Árvore terrícola, pertencente à Família  
Combretaceae. Nativa, mas não 

endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Caatinga e Cerrado, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 

Nome popular: pau-de-rato, 
mussambé, piúna e  

pau-de-chapada. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

  

Arbusto, erva ou subarbusto, rupícola 
ou terrícola, pertencente à Família 
Rubiaceae. Nativa e endêmica do 

Brasil, encontrada nos biomas 
Caatinga e Cerrado, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

  

Aspidosperma macrocarpon Mart. & 
Zucc. 

Tab. XXXV e XXXVI. 
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Árvore terrícola, pertencente à Família  
Apocynaceae. Nativa, mas não 

endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Cerrado, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

  

Physostemon rotundifolium 
 Mart. & Zucc.  
Tab. XLVII. 
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Erva terrícola, pertencente à Família  
Cleomaceae. Trata-se de uma espécie nativa 
e endêmica do Brasil, ocorrendo nas regiões 

Nordeste e Centro-Oeste nos domínios 
fitogeográficos Caatinga e Pantanal, com 

ocorrência confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

 

Aristolochia eriantha Mart. & Zucc. 
Tab. LIII. 

Aristolochia gigantea Mart. & Zucc. 
Tab. XLVIII. 
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Liana, trepadeira, volúvel, terrícola, 
pertencente à Família 
Aristolochiaceae. Trata-se de uma 
espécie nativa e endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas Caatinga e 
Cerrado, com ocorrência confirmada na 
Bahia. 
Nome popular: jarrinha-de-orelhas, 
jarrinha-pilosa  
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

Liana, trepadeira, volúvel, terrícola, 
pertencente à Família Aristolochiaceae. 

Trata-se de uma espécie nativa e 
endêmica do Brasil, encontrada nos 

biomas Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica, com ocorrência confirmada na 

Bahia. 
Nome popular: cipó-de-cobra,  

milhome-gigante, 
milhomens, 

papo-de-peru, 
papo-de-peru-do-grande 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

  

Wittelsbachia insignis 
Tab. LV. 
Nome atualmente aceito: Cochlospermum regium (Mart. ex Schrank) Pilg. 
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Arbusto/subarbusto, terrícola, pertencente à Família Bixaceae. Trata-se de uma espécie 
nativa, mas não endêmica do Brasil, encontrada nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Pantanal, com ocorrência confirmada na Bahia. 
Nome popular: algodão-bravo, algodãozinho-do-campo e algodão-do-campo. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 



 

 

Kielmeyera corymbosa   Mart. & Zucc. 
Tab. LXXII. 

 

  

Bonnetia anceps Mart. & Zucc.  
Tab. C. 

Tab. C. A. 
Nome atualmente aceito: Bonnetia 

stricta (Nees) Nees & Mart.  
 

77 

Arbusto rupícola/terrícola, pertencente 
à Família Bonnetiaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa e endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas Caatinga 

e Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

Arbusto/Subarbusto, terrícola, 
pertencente à Família Calophyllaceae. 
Trata-se de uma espécie nativa e 
endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Cerrado, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 
Nome popular: espirradeira-do-campo,  
mangaba-brava e boizinho 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

 



 

 

 

  

NOVA GENERA ET SPECIES PLANTARUM [...] – VOL. II 

Gomphrena desertorum Mart. 
Tab. CIII. 

Gomphrena demissa Mart.  
Tab. CIV. 

Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa e endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas 

Amazônia, Caatinga e Cerrado, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa e endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica, com ocorrência confirmada 

na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 



 

 

 

  

Gomphrena debilis Mart. 
Tab. CVII. 

Gomphrena macrorhiza Mart. 
Nome aceito: Gomphrena prostrata 

Mart.  
Tab. CVI. 
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Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa e endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas Caatinga 

e Cerrado, com ocorrência confirmada 
na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 
uma espécie nativa e endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas Caatinga 
e Cerrado, com ocorrência confirmada 
na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

 



 

 

  

Gomphrena mollis Mart.  
Tab. CXI. 
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Subarbusto terrícola, pertencente à Família 
Amaranthaceae. Trata-se de uma espécie nativa e 

endêmica do Brasil, encontrada nos biomas Caatinga e 
Cerrado, com ocorrência confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

 

  

Gomphrena nigricans Mart. 
Tab. CXIII e CXV - Figura 1. 
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Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa e endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas 

Caatinga e Cerrado, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

  

Gomphrena agrestis Mart.  
Tab. CXIV e CXV - Figura 2. 
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Erva/Subarbusto terrícola, 
pertencente à Família 
Amaranthaceae. Trata-se de uma 
espécie nativa e endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, 
com ocorrência confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

 



 

 

 

  

Brandesia villosa  
Tab. CXXVIII. 
Nome atualmente aceito: 
Alternanthera martii R.E.Fr. 
 

Mogiphanes straminea 
Tab. CXXXV. 

Nome atualmente aceito: 
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 

.  

83 

Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 
uma espécie nativa, mas não 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, 
com ocorrência confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa e endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas 

Amazônia e Cerrado, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

  

Hebanthe spicata Mart. 
Tab. CXLI e CXLII - Figura 2. 
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Arbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa, mas não 
endêmica do Brasil, encontrada no 

bioma Mata Atlântica. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

 
  



 

 

Oplotheca lanata (Kunth) Mart. 
Tab. CXLVI. 
Nome aceito: Froelichia 
humboldtiana (Roem. & Schult.) 
Seub. 

 

  

Bucholzia maritima (Vell.) J.F.Macbr.  
Tab. CXLVII. 

Nome aceito: Alternanthera 
littoralis P. Beauv.  
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Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Amaranthaceae. Trata-se de 

uma espécie nativa, mas não 
endêmica do Brasil, encontrada nas 

áreas de restinga do bioma Mata 
Atlântica, com ocorrência confirmada 

na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

Erva terrícola, pertencente à Família 
Amaranthaceae. Trata-se de uma 
espécie nativa, mas não endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas 
Caatinga e Cerrado, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 
Nome popular: nateira, ervaço 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 
  



 

 

  

Ehrenbergia tribuloides Mart. 
Tab. CLXIII. 
Nome aceito: Kallstroemia tribuloides 
(Mart.) Steudel 
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Arbusto terrícola, pertencente à família  
Zygophyllaceae. Trata-se de uma 

espécie nativa, mas não endêmica do 
Brasil, encontrada no bioma Caatinga, 
com ocorrência confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

  
Laetia apetala Jacq. 
Nome aceito: Laetia americana L. 
Tab. CLXV. 

Marialvaea brasiliensis  
Tab. CLXVII. 

Nome atualmente aceito: Tovomita 
fructipendula (Ruiz & Pav.) 

Cambess. 
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Arbusto/árvore terrícola, 
pertencente à Família  

Clusiaceae. Espécie nativa, mas não 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Amazônia e Mata Atlântica, 

com ocorrência confirmada na 
Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Arbusto/árvore terrícola, 
pertencente à Família  
Salicaceae. Espécie nativa, mas não 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

 

  

Cutubea densiflora  
Tab. CLXXXV. 
Nome atualmente aceito: Coutoubea 
spicata Aubl. 
 

Schultesia crenuliflora Mart. 
Tab. CLXXX. 
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Erva terrícola, pertencente à 
Família  

Gentianaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no 

bioma Cerrado, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Erva/Subarbusto terrícola, 
pertencente à Família  
Gentianaceae. Espécie nativa, mas 
não endêmica do Brasil, encontrada 
nos biomas Amazônia, Cerrado e 
Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

  

Spigelia glabrata Mart. 
Tab. CXCIII. 
Nome aceito: Spigelia laurina Cham. 
& Schltdl. 

Rhabdia lycioides Mart. 
 Tab. CXCV. 

Nome aceito: Rotula 
lycioides (Mart.) I.M.Johnst. 
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Erva terrícola, pertencente à 
Família  
Loganiaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

 

Subarbusto rupícola/terrícola, 
pertencente à Família  

Boraginaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada nos 

biomas Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

  

Humirium floribundum (Mart.) Urb. 
Tab. CIC. (Notação correta: CXCIX) 
Nome atualmente aceito: Humiria 
balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil. 
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Arbusto/Árvore terrícola, pertencente à Família 
Humiriaceae. Espécie nativa, mas não endêmica 
do Brasil, encontrada nos biomas Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

  

NOVA GENERA ET SPECIES PLANTARUM [...] – VOL. III 

Mecardonia pusilla Mart. 
Tab. CCVIII. 
Nome atualmente aceito: Mecardonia 
serpylloides (Cham. & Schltdl.) Pennell 

Alloplectus circinatus Mart. 
Tab. CCXXIII - Figura 2. 

Nome atualmente aceito: Drymonia 
coccinea (Aubl.) Wiehler .  

Erva aquática/terrícola, pertencente à 
Família Plantaginaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, com ocorrência confirmada na 
Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Subarbusto epífita/hemiepífita, 
pertencente à Família Gesneriaceae. 

Espécie nativa, mas não endêmica 
do Brasil, encontrada nos biomas 
Amazônia e Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 

 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

  

Thryallis longifolia Mart. 
Tab. CCXXX. 

Esenbeckia maurioides (Mart.) 
Schott  

Tab. CCXXXII 
Nome aceito: 

Esenbeckia pilocarpoides Kunth 
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Arbusto/Árvore terrícola, pertencente 
à Família Rutaceae. Espécie nativa, 

endemismo desconhecido, 
encontrada nos biomas Amazônia, 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, 
com ocorrência confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Liana/volúvel/trepadeira terrícola, 
pertencente à Família 
Malpighiaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Caatinga e Cerrado, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

 



 

 

 

  

Esenbeckia febfrifuga (A.St.-Hil.) 
A.Juss. ex Mart. 
Tab. CCXXXIII. 

Fraunhofera multiflora Mart. 
Tab. CCXXXV. 
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Arbusto/ Árvore terrícola, pertencente à 
Família Celastraceae. Espécie nativa, 

endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Caatinga, com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
Nome popular: pau-vidro, pau-branco 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

 

Árvore terrícola, pertencente à Família 
Rutaceae. Espécie nativa, mas não 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Cerrado e Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

 



 

 

 

  

Spennera rubricaulis 
Tab. CCLV. 
Nome aceito:  
Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) 
Triana 

Microlicia subsetosa DC. 
Tab. CCLIII - Figura 1. 
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Subarbusto terrícola, pertencente à 
Família Melastomataceae. Espécie 

nativa, endêmica do Brasil, 
encontrada no bioma Caatinga, 

com ocorrência confirmada na 
Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Arbusto/erva/subarbusto terrícola, 
pertencente à Família 
Melastomataceae. Espécie nativa, 
não endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas Amazônia 
e Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

  

Bertolonla maculata DC. 
Tab. CCLVII. 

Cambessedesia purpurata Schrank & 
Mart. ex DC. 
Tab. CCLXII. 
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Arbusto/subarbusto terrícola, 
pertencente à Família 
Melastomataceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Caatinga, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

 

Erva epífita, rupícola, terrícola, 
pertencente à Família 

Melastomataceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no 

bioma Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

 



 

 

 

  

Graffenrieda jucunda (DC.) Mart. 
Tab. CCLXXVI. 
Nome aceito: Miconia staminea 
(Desr.) DC. 

Chaetostoma tetrasticha DC. 
Tab. CCLXIV - Figura 2. 

Nome aceito:  Marcetia ericoides 
(Spreng.) O.Berg ex Cogn.  
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Arbusto/erva/subarbusto terrícola, 
pertencente à Família 

Melastomataceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada nos 

biomas Caatinga, Cerrado (Campo 
rupestre) e Mata Atlântica 
(Restinga), com ocorrência 

confirmada na Bahia. 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

Arbusto/árvore terrícola, 
pertencente à Família 
Melastomataceae. Espécie nativa, 
não endêmica do Brasil, encontrada 
nos biomas Amazônia, Cerrado e 
Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 
Nome popular: bacuri 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

  

Moronobea coccinea Aubl. 
Tab. CCLXXXVII. 

Mohlana nemoralis 
Tab. CCXC. 

Nome atualmente aceito: Hilleria 
latifolia (Lam.) H.Walter  
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Erva/subarbusto terrícola, pertencente 
à Família Phytolaccaceae. Espécie 

nativa, não endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas Amazônia e 

Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia. 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 

Árvore terrícola, pertencente à 
Família Clusiaceae. Espécie nativa, 
não endêmica do Brasil, encontrada 
no bioma Amazônia. 
Nome popular: bacuri 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se o leitor considerar que as palmeiras, pela beleza própria do seu porte, 
cativam tanto a admiração de quem teve o ensejo de apreciá-las em seu país natal, 
quanto são importantes para os moradores dos trópicos, pelos múltiplos empregos 
das suas diferentes partes, desculpará o autor, que confessa ter particular predileção 
por estes majestosos filhos do nosso planeta, se, ainda uma vez, aqui se explana um 
tanto circunstancialmente, sobre a mais importante palmeira do Brasil.” (SPIX & 
MARTIUS, 1938, p. 95, Nota do autor nº 27).  

OBRAS DE BOTÂNICA  
PUBLICADAS POR MARTIUS  

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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I - Attalea funifera Mart. 
III - Cocos coronata Mart. 
IV - Cocos schizophylla Mart. (Nome atualmente aceito: Syagrus schizophylla 
(Mart.) Glassman 
Tab. T. 

HISTORIA NATURALIS PALMARUM – VOL. I 
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Euterpe edulis Mart. 
Tab. 32. 

HISTORIA NATURALIS PALMARUM – VOL. II 
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Palmeira terrícola, pertencente à Família Arecaceae. Espécie nativa, não endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, com ocorrência confirmada na Bahia. O estipe 
da palmeira é utilizado para construções rurais. O principal e mais conhecido produto da espécie 
é o ‘palmito’ adocicado, consumido fresco ou em conserva. Apresenta potencial para cultivos com 
fins paisagísticos. Devido à intensa exploração da palmeira em populações nativas visando a 
comercialização do palmito, em algumas regiões a espécie está em risco de extinção. 
Nome popular: ripeira, ensarova, juçara, palmito-juçara, palmito-doce, içara 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 
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Mauritia vinífera Mart. 
Nome atualmente aceito: Mauritia 
flexuosa L.f. 
Tab. 38 e 39 - Figura 1. 
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Palmeira terrícola, pertencente à Família 
Arecaceae. Espécie nativa, não endêmica 
do Brasil, encontrada nos biomas 
Amazônia, Caatinga e Cerrado, com 
ocorrência confirmada na Bahia. O estipe 
é aproveitado como madeira para 
construção civil e móveis, a parte interna 
é processada em farinha usada para 
fabricação de pães e mingaus. As folhas 
são utilizadas para cobertura de casas, o 
pecíolo para confecção de brinquedos e, 
os frutos consumidos frescos ou 
processados como sucos, vinhos, geléias, 
bolos, sorvetes,  doces e farinha. Possui 
potencial ornamental. 
Nome popular: miritirana, buritirana, 
caraná-do-mato, caraná, buriti 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmeira terrícola, pertencente à Família Arecaceae. Espécie nativa, endêmica do Brasil, 
encontrada no bioma Mata Atlântica, com ocorrência confirmada na Bahia.  
O estipe é aproveitado para construção e confecção de arcos e flechas por apresentar 
madeira resistente e durável. O endosperma líquido de frutos verdes apresenta propriedades 
medicinais e o óleo da amêndoa, atividade vermífuga. 
Nome popular: iri, brejaúva, brejaúba, coco-ariri, ariri-açu, ariri 

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

Astrocaryum ayri Mart. 
Nome atualmente aceito: Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret 
Tab. 59 - A. 



 

 

 

 

  

Diplothemium caudescens Mart. 
Nome atualmente aceito: 
Allagoptera caudescens  (Mart.) 
Kuntze 
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Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia.  
Nome popular: palha-branca, buri 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cocos nucifera L. 
Tab. 62. 
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Cocos nucifera L. 
Tab. 75 e 88 - Figuras 3 e 4. 

Provavelmente é a palmeira mais conhecida 
e com maior importância econômica do 
mundo, tendo todas as suas partes 
utilizadas. O fruto, principal produto 
comercial, é cultivado em diversos locais 
tendo o ponto de colheita estabelecido pelo 
mercado. O coco verde é colhido e 
comercializado inteiro para o consumo da 
água in natura ou a água-de-coco é extraída 
e envasada industrialmente. O coco seco, 
colhido maduro, já com albúmen sólido, é 
comercializado in natura para diversas 
aplicações culinárias ou destinado à 
indústria para processamento de coco 
ralado, leite-de-coco, óleo de coco e outros. 
As fibras do mesocarpo são usadas pela 
indústria têxtil para fabricação de cordas, 
capachos, esteiras e outros ou aplicadas 
como substrato para mudas e orquídeas. O 
endocarpo é utilizado para fabricação de 
utensílios diversos, biojóias ou carvão. A 
palmeira é amplamente utilizada como 
ornamental. 

Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie 
naturalizada, não endêmica do 
Brasil, encontrada no bioma Mata 
Atlântica (em áreas de restinga), 
com ocorrência confirmada na 
Bahia.  
 
Nome popular: coqueiro-da-
praia, coco-da-bahia, coqueiro, 
coco-verde 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 
 



 

 

 

 

  

Attalea funifera Mart. 
Tab.95e 96 – Figura IV 
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Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Mata Atlântica, com ocorrência 
confirmada na Bahia. Palmeira de 
grande importância econômica para a 
região de origem, da qual se extrai a 
fibra de piaçaba.   

Nome popular: piaçaba, piassava 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

  

Desmoncus orthacanthos Mart. 
Mart. Tab. 69 e 98. 
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Liana/volúvel/trepadeira/palmeira 
terrícola, pertencente à Família 
Arecaceae. Espécie nativa, endêmica do 
Brasil, encontrada no bioma Mata 
Atlântica, com ocorrência confirmada 
na Bahia.  
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 

 
  



 

 

 

 

  

Bactris acanthocarpa Mart.  
Tab. 70 e 71 - Figura 2. 
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Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie nativa, não 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Amazônia e Mata Atlântica, 
com ocorrência confirmada na Bahia.  

Nomes populares: marajá-piranga, 
marajá, brejaubinha 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C. F. Ph. von MARTIUS. Estudos 
para Cocos schizophylla, s. d.  
Lápis e nanquim sobre papel. 

Fonte: Bayerische Staatsbibliothek, 
BSB - Cod. I.A.6.1. 

Cocos schizophylla Mart.  
Nome atualmente aceito: 
Syagrus schizophylla (Mart.) 
Glassman 
Tab. 84. Nas margens do Rio 
Paraguaçu – “Nada poderia 
parecer mais lindo ao viajante 
acostumado à tristeza do sertão 
do que estes outeiros 
verdejantes.” (SPIX e MARTIUS, 
1981, p. 137). 
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Cocos schizophylla Mart. 
Nome atualmente aceito: Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman 
Tab. 85. 
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Palmeira terrícola, pertencente à Família Arecaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no bioma Mata Atlântica (em áreas de 
restinga), com ocorrência confirmada na Bahia.  
Nome popular: aricuri, aricuriroba 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cocos flexuosa Mart. 
Tab. 64. 
Nome aceito: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. 
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Cocos flexuosa Mart.  
Nome aceito: Syagrus flexuosa (Mart.) 
Becc. 
Tab. 86 e 101 - Figura 2. 
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Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Caatinga e Cerrado, com 
ocorrência confirmada na Bahia.  
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

  

Elaeis guineensis Jacq.  
Tab. 54 e 56 
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Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie 
naturalizada, não endêmica do Brasil, 
encontrada no bioma Mata Atlântica, 
com ocorrência confirmada na Bahia.  

Nome popular: dendê 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diplothemium maritimum Mart. 
Nome atualmente aceito: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze 
Tab. 75. 
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Diplothemium maritimum Mart. 
Nome atualmente aceito: Allagoptera 

arenaria (Gomes) Kuntze 
Tab. 77 - Figura 3 e 77A. 
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Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada no 
bioma Mata Atlântica (em áreas de 
restinga e sobre afloramentos 
rochosos), com ocorrência confirmada 
na Bahia.  

Nome popular: côco-da-praia, caxandó 
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 
 



 

 

 

 

  

Cocos coronata Mart. 
Nome atual: Syagrus coronata (Mart.) 
Becc. 
Tab. 80 e 81. 
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Palmeira terrícola, pertencente à 
Família Arecaceae. Espécie nativa, 
endêmica do Brasil, encontrada nos 
biomas Caatinga e Cerrado, com 
ocorrência confirmada na Bahia. 
Palmeira com ampla distribuição pelo 
nordeste do Brasil, geralmente a leste 
do Rio São Francisco, desde o norte de 
Minas Gerais até o sul de Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe. Uma das espécies 
mais tolerante à aridez da Caatinga.  
FONTE: Reflora – Herbário Virtual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HISTORIA NATURALIS PALMARUM – VOL. III 

Desmoncus lophacanthus Mart.  
Nome atualmente aceito: Desmoncus polyacanthos Mart. 
Tab. 165. 

Liana/volúvel/trepadeira/palmeira terrícola, pertencente à Família Arecaceae. Espécie nativa, 
não endêmica do Brasil, encontrada nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia.  

FONTE: Reflora – Herbário Virtual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seria exceder os limites deste relatório, se quisesse apresentar aqui 
todas as demais plantas medicinais observadas na minha viagem pelas províncias 
da Bahia, Pernambuco e Piauí. Assim, menciono ainda, rapidamente, alguns 
remédios caseiros, muito conhecidos no sertão [...]” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 
375, Nota do autor nº 14). 

OBRAS DE BOTÂNICA  
PUBLICADAS POR MARTIUS  

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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Ionidium urticaefolium Mart. 
Nome atualmente aceito: Pombalia oppositifolia (L.) Paula-Souza 
Tab. 4. 
Na província da Bahia, o Ionidium urticoefolium Mart., são as plantas das quais,  
segundo minhas experiências se recolhe a raiz de ipecacuanha branca. Aug. de St. 
Hilaire menciona mais: Ionidium poaya, I. parviflorum, Spermacoce poaya e S. 
ferruginea que fornecem raízes eméticas (indução do vômito, úteis em casos de 
envenenamento ou circunstâncias onde deva ocorrer esvaziamento gástrico).  
Habitat: Vive na relva do Rio São Francisco na Província da Bahia, perto de Juazeiro.  
(SPIX & MARTIUS, 1938, p. 82, Nota do autor nº 53) 

SPECIMEN MATERIAE MEDICAE BRASILIENSIS [...] 

Erva/subarbusto terrícola, pertencente à Família Violaceae. Espécie nativa, não endêmica do 
Brasil, encontrada nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal, com 
ocorrência confirmada na Bahia.                                                           FONTE: Reflora – Herbário Virtual 



 

 

 

  

Chioccoca anguifuga Mart. 
Nome atualmente aceito: Chiococca alba (L.) Hitchc. 
Tab. 5. 
A raiz preta da Chioccoca anguifuga Mart., já foi anteriormente mencionada como  remédio 
eficaz contra as picadas de cobra. 
Com razão aqui menciono esta raiz e outra semelhante, a da Chioccoca densiflora, Mart., 
pois ambas podem ser aplicadas como vomitivo. (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 82, Nota do 
autor nº 53). 
 
Arbusto terrícola, pertencente à Família Rubiaceae. Espécie nativa, não endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, com 
ocorrência confirmada na Bahia.                                                           FONTE: Reflora – Herbário Virtual 



 

 

 

  

Chiococca densifolia Mart. 
Nome atualmente aceito: Chiococca alba (L.) Hitchc. 
Tab. 6. 
1. Flor; 2. Corola aberta; 3.  Estame; 4. Pistilo no cálice. 
Habitat: Forma abundante cobertura vegetal nas matas do Almada e em Ferradas, nas montanhas da 
costa da Província da Bahia. 
Os habitantes nativos da região utilizam frequentemente essa planta no tratamento de picada de cobra 
(MARTIUS, 1824, p. 18) e pode ser utilizada como vomitivo. (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 82, Nota do 
autor nº 53) 
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Arbusto terrícola, pertencente à Família Rubiaceae. Espécie nativa, não endêmica do Brasil, 
encontrada nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, com 
ocorrência confirmada na Bahia.                                                           FONTE: Reflora – Herbário Virtual 



 

 

 

  

Manettia cordifolia Mart. 
Tab. 7. 
1. Corola e cálice;  
2. Frutos e cálice; 
5. O mesmo corte. 
A raiz da Monettia cordifolia Mart. tem propriedades eméticas. Estudos com a raiz preta que, 
em Hamburgo, foi introduzida no comércio, com o  nome de cainana, confirmaram-na excelente 
remédio contra a hidropsia. (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 82, Nota do autor nº 53) 
 

Liana/volúvel/trepadeira, terrícola, pertencente à Família Rubiaceae. Espécie nativa, não 
endêmica do Brasil, encontrada nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, com 
ocorrência confirmada na Bahia.      
Nome popular: coral                                                                                FONTE: Reflora – Herbário Virtual                  



 

 

 

  

F. 13. 14 - Raiz de Richardsoniae scabrae (L.) A.St.-Hil. Nome atualmente 
aceito: Richardia scabra L.  

15. 16 - Raiz de Ionidium ipecacuanhae (L.) Vent. Nome atualmente 
aceito: Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson 
     17. 18 - Raiz de Ionidium urticaefolium Mart. ** Nome atualmente 
aceito: Pombalia oppositifolia (L.) Paula-Souza (Propriedades eméticas: indução 
do vômito, úteis em casos de envenenamento ou circunstâncias onde deva ocorrer esvaziamento 
gástrico). 

19 - Raiz de Richardsoniae emeticae Mart. 2a.  
20. 21 - Raiz de Chiococcae auguifugae Mart. ** Nome atualmente 

aceito:  Chiococca alba (L.) Hitchc. Tab. 9 (remédio eficaz contra as picadas de cobra). 
** Plantas medicinais utilizadas na Bahia.                                       FONTE: Reflora – Herbário Virtual                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foram exclusivamente madrepérolas, que observamos na referida 
lagoa (Madrepora cavernosa, hexagona, astroites Lam. e outras). Também os 
bancos de conchas marinhas, ligadas com a areia quartzosa, aparecem nas 
proximidades. Não são, porém, utilizados por serem impuros e difíceis de quebrar.” 
(SPIX & MARTIUS, 1938, p. 214-215, grifo nosso). 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 

 

TESTACEA FLUVIATILIA, [...] 
(sobre moluscos fluviais) 
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Gênero Anodon  
Tab. XXIII. 

TESTACEA FLUVIATILIA, [...] (SOBRE MOLUSCOS FLUVIAIS) 

Anodon siliquosum Spix, 1827 
Nome atualmente aceito: Mycetopoda siliquosa (Spix & Wagner, 1827) 
Fig. 2. 
Molusco bivalve da Família Mycetopodidae, encontrado na Província da 
Bahia, no Rio Paraguaçu, próximo ao Engenho da Ponte (SPIX, 1827, p. 31). 
Ocorre em substrato de lama e areia não consolidada em margens de lagos 
e canais. 

Anodon pygmaeum Spix - Sinônimo de 
Mycetopoda siliquosa (Spix & Wagner, 1827) 

Fig. 3, 4. 



 

 

 

  

Ampullaria lineata Wagn. 
                                                             Tab. V. Fig. 2. 

Ampullaria lineata Wagn. 
Tab. IV. Fig. 4. 

Ampullaria lineata Wagn. 
Nome atualmente aceito: Pomacea linnaei 
(Philippi, 1852) 
Tab. IV. Fig. 4. e Tab. V. Fig. 2 
Molusco gastrópode da Família Ampullariidae, 
que vive nas águas do Rio Itaípe ou Almada 
(Ilhéus), na Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 3 
e 4).  126 



 

 

 

  

Ampullaria crassa Swainson 
Tab. V. Fig. 1. 3. 4. 

Ampullaria crassa Swainson 
Nome atualmente aceito: Asolene crassa (Swainson, 

1823) 
Tab. V. Fig. 1, Fig. 3 e Fig. 4. 

Molusco gastrópode da Famíla Ampullariidae, que vive 
nas águas da Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 4 e 5). 
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Bulimus corrugatus Wagn.  
Tab.VI. Fig. 1. ou 
Bulimus terrestris Spix 
Tab. VI. Fig. 1. 

Bulimus corrugatus Wagn. ou Bulimus terrestris Spix 
Nome atualmente aceito: Albinaria corrugata (Bruguière, 1792) 
Tab.VI. Fig. 1. 
Molusco gastrópode da Família Clausiliidae, que vive no interior da 
Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 5). Albinaria corrugata é uma espécie de 
caracol terrestre, sendo um molusco pulmonado.  
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Buliimus zebra Spix 
Tab. VII. Fig. 5. 

Bulimus vittatus Spix 
Tab. VII. Fig. 4.  

Bulimus vittatus Spix 
Nome atualmente aceito: Leiostracus vittatus (Spix, 1827) 
Tab. VII. Fig. 4.  
Molusco gastrópode terrestre da Famíla Simpulopsidae, que vive nas florestas 
tropicais das Províncias da Bahia e Pernambuco (SPIX, 1827, p. 7). 
 

Buliimus zebra Spix 
Nome atualmente aceito: Orthalicus pulchellus (Spix, 1827) 

Tab. VII. Fig. 5. 
Molusco gastrópode da família Orthalicilidae, que vivem na região 

mediterrânea da Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 8).  
 



 

 

 

Aylacostoma decapitatum (Spix, 1827)  

Bulimus decapitatus Spix 
Tab.VIII. Fig. 3. 

Achatina melanostoma Swainson 
Tab. VIII. Fig. 1. 

Achatina melanostoma Swainson 
Nome atualmente aceito:  Achatina perversa Spix, 1827 
Tab. VIII. Fig. 1. 
Molusco gastrópode da Família Achatinidae que vive nas florestas da 
Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 16). 
 

Bulimus decapitatus Spix 
Nome atualmente aceito: Aylacostoma decapitatum (Spix, 1827) 

Tab.VIII. Fig. 3. 
Molusco gastrópode da Família Hemisinidae, encontrado no 

interior da província da Bahia (SPIX, 1827, p. 16).  
 



 

 

 

  

Bulimus virgineus Brug.  
Tab. XI. Fig. 2. 3. 

Bulimus virgineus Brug.  
Nome atualmente aceito: Strophocheilus pudicus (O. F. 
Müller, 1774) 
Tab. XI. Fig. 2. 3. 
Molusco gastrópode da Famíla Strophocheilidae, que vive 
nas nas matas da província da Bahia (SPIX, 1827, p. 12-13). 
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Bulimus melanostomus Swainson. 
Tab. XII. Fig. 1. 2. 
                                                                          
 

Auricula signata Wagn.    
Tab. XII. Fig. 3. ou 

Auris signata Spix  
Tab. XII. Fig. 3. 

Bulimus melanostomus Swainson. 
Nome atualmente aceito: Auris melastoma (Swainson, 1820) 
Tab. XII. Fig. 1. 2. 
Molusco gastrópode da Família Bulimulidae, que vive nas colinas 
gramadas do Rio Paraguaçu, na Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 13). 

Auricula signata Wagn. ou Auris signata Spix 
Nome atualmente aceito: Otostomus signatus (Spix, 1827)  

Tab. XII. Fig. 3. 
Molusco gastrópode da Famíla Bulimulidae, que vive nas florestas da 

província da Bahia (SPIX, 1827, p. 17-18). 



 

 

 

  

Helix navicula Wagn.  
Tab. XV. Fig. 2 e 3. ou 
Navicula fasciata Spix  
Tab. XV. Fig. 2 e 3. 

Helix navicula Wagn. ou  Navicula fasciata Spix 
Nome atualmente aceito: Cochlorina navicula (J.A.Wagner, 
1827) 
Tab. XV. Fig. 2 e 3. 
Molusco gastrópode da Família Bulimulidae, que vive nas matas 
indígenas da Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 22). Habita em 
árvores e arbustos e alimenta-se de plantas. 
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Cyclas bahiensis Spix  
Tab. XXV. Fig. 5. 6. 

Cyclas bahiensis Spix  
Nome atualmente aceito: Eupera bahiensis (Spix, 1827) 
Tab. XXV. Fig. 5. 6. 
Molusco bivalve da Família Sphaeriidae. A concha é marrom-
pálida, dentro e fora, com linhas e pontos preto-púrpura. 
Vive no Rio Paraguaçu, próximo ao Engenho da Ponte, na 
Província da Bahia (SPIX, 1827, p. 7). 
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“Os insetos fazem tal ruído, que se os ouve mesmo de bordo do navio, 
fundeado a muitas centenas de metros distantes do litoral; entretanto, dentro, na 
mata, parece reinar silêncio geral. Quem quer que aprecie a História Natural sente, 
num dia como este, um prazer, uma satisfação tão intensa que não poderá 
experimentar outra igual.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 255). 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 

 

DELECTUS ANIMALIUM ARTICULATORUM, [...] 
(sobre artrópodes) 

135 



 

 

 

  

Megacephala martii 
 Tab. I. Fig. 8 

Megacephala martii 
Nome atualmente aceito: Tetracha martii (Perty, 1830) 
 Tab. I. Fig. 8 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família Carabidae. 
Encontrado pelos naturalistas perto de Juazeiro, na Bahia, nas 
proximidades do Rio São Francisco (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 
3). 
 

DELECTUS ANIMALIUM ARTICULATORUM, [...] 

(SOBRE ARTRÓPODES) 
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Gyrinus sulcatus 
Tab. III. Fig. 16. 

Gyrinus chalybeus 
 Tab. III. Fig. 15 

Gyrinus chalybaeus Perty, 1830 
 Tab. III. Fig. 15 
Inseto coleóptero (beouro) pertencente à Família Gyrinidae. 
Encontrado pelos naturalistas na Província da Bahia (SPIX e 
MARTIUS, 1830, p. 16). 

Gyrinus sulcatus Wiedemann, 1821  
Nome atualmente aceito: Enhydrus sulcatus Wiedemann, 1821 

Tab. III. Fig. 16. 
Inseto coleóptero (besouro) pertencente à Família Gyrinidae. 

Encontrado pelos naturalistas na Província da Bahia (SPIX e 
MARTIUS, 1830, p. 16). 

 



 

 

 

   

Buprestis speculigera 
Tab. IV. Fig 4. 

Buprestis speculigera Perty 1830 
Nome atualmente aceito: Hiperantha speculigera (Perty 1830) 
Tab. IV. Fig 4. 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família Buprestidae. 
Encontrado pelos naturalistas perto de Juazeiro, na Província da 
Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 17). 
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Lampyris vitellinothorax 
Tab. VI. Fig. 6. 

Lampyris vitellinothorax Perty 1830 
Nome atualmente aceito: Vesta thoracica (G.Olivier, 1790) 
Tab. VI. Fig. 6. 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família 
Lampyridae. Encontrado pelos naturalistas perto de Ilhéus, 
na Província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 27). 
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Chelonarium ornatum Klug.   
Tab. VII. f. 15. 

Chelonarium ornatum Klug, 1825 
Tab. VII. f. 15. 
Inseto coleóptero (besouro)  
pertencente à Família Chelonariidae. 
Encontrado pelos naturalistas perto 
de Ilhéus, na Província da Bahia (SPIX 
e MARTIUS, 1830, p. 36). 

140 



 

 

 

  

Hoplia variegata 
 Tab. XI. Fig. 5. 

Hoplia variegata Perty, 1830 
Nome atualmente aceito: Ceraspis variegata (Perty, 1830) 
 Tab. XI. Fig. 5. 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família 
Melolonthidae. Encontrado pelos naturalistas na Serra de 
Tiúba, no interior da Província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 
1830, p. 52). 
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Prionus flammiger 
Tab. XVII. Fig. 7. 

Prionus flammiger Perty, 1832 
Nome atualmente aceito: Poekilosoma ornatum (Dalman, 1823) 
Tab. XVII. Fig. 7. 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família 
Cerambycidae. Encontrado pelos naturalistas na Província da 
Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 87). 
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Mesosa sericea 
Tab. XIX. Fig. 4. 

Mesosa sericea Perty, 1832 
Nome atualmente aceito: Pertyia sericea (Perty, 1832) 
Tab. XIX. Fig. 4. 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família 
Cerambycidae. Encontrado pelos naturalistas próximo à 
cidade de Ilhéus, na Província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 
1830, p. 95). 
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Himatidium nimbatum 
Tab. XX. Fig. 10. 

Himatidium nimbatum Perty, 1834 
Nome atualmente aceito: Calliaspis nimbata (Perty, 1834) 
Tab. XX. Fig. 10. 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família  
Chrysomelidae. Encontrado pelos naturalistas na Província 
da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 102). 
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Doryphora anastomozans 
Tab. XXI. Fig. 10. 

Doryphora anastomozans Perty, 1832 
Nome atualmente aceito: Platyphora biforis (Germar, 1823) 
Tab. XXI. Fig. 10. 
Inseto coleóptero (besouro)  pertencente à Família  
Chrysomelidae. Encontrado pelos naturalistas na Província 
da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 106). 
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Monachidium acropyrinon 
Tab. XXIV. Fig. 5. 

Monachidium acropyrinon Perty, 1832 
Nome atualmente aceito: Antiphon acropyrinon (Perty, 1832) 
Tab. XXIV. Fig. 5. 
Inseto ortóptero (gafanhoto) pertencente à Família Acrididae. 
Encontrado pelos naturalistas na Província da Bahia (SPIX e 
MARTIUS, 1830, p. 123). 
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Ichneumon ferruginator 
Tab. XXVI. Fig. 15. 

Ichneumon ferruginator Pontoppidan, 1763 
Nome atualmente aceito: Ichneumon ferruginatorius  
Pontoppidan, 1763 
Tab. XXVI. Fig. 15. 
Inseto himenóptero (vespa) pertencente à Família 
Ichneumonidae. Encontrado pelos naturalistas perto da Bahia 
(SPIX e MARTIUS, 1830, p. 133). 
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Scolia haematogastra 
Tab.XXVII. Fig. 14. 

Scolia haematogastra Perty, 1833 
Nome atualmente aceito: Dielis dorsata 
(Fabricius, 1787) 
Tab.XXVII. Fig. 14. 
Inseto himenóptero (vespa) pertencente à Família 
Scoliidae. Encontrado pelos naturalistas perto da 
Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 139). 
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Papilio sylla 
Tab. XXIX. Fig. 2 e 2b. 

Papilio sylla Perty 1833 
Nome atualmente aceito: Marpesia zerynthia  Hübner, 1823 
Tab. XXIX. Fig. 2 e 2b. 
Inseto lepidóptero (borboleta) pertencente à Família 
Nymphalidae. Encontrado pelos naturalistas perto da Bahia 
(SPIX e MARTIUS, 1830, p. 151-152). 

149 



 

 

 

  

Pyralis bahiensis 
Tab. XXXII. Fig. 12. 

Noctua melanogramma  
Tab. XXXII. Fig. 10. 

Noctua melanogramma Perry, 1833 
Nome atualmente aceito: Eusceptis irretita Huebner 1823 
Tab. XXXII. Fig. 10.  
Inseto lepidóptero (borboleta) pertencente à Família 
Noctuidae. Encontrado pelos naturalistas na província da 
Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 163). 
 

Pyralis bahiensis Perty, 1833 
Nome atualmente aceito: Timocratica grandis Perty, 1834 

Tab. XXXII. Fig. 12. 
Inseto lepidóptero (borboleta) pertencente à Família 

Nymphalidae. Encontrado pelos naturalistas na província 
da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 163). 

 
 



 

 

 

  

Pentatoma macrocnemis 
Tab. XXXIII. Fig. 10. 

Scutellera dichroa 
Tab. XXXIII. Fig. 2. 

Scutellera dichroa Perty, 1830 
Nome atualmente aceito: 
Agonosoma flavolineata Laporte de 
Castelnau, 1833 
Tab. XXXIII. Fig. 2. 
Inseto hemíptero (percevejo) 
pertencente à Família Scutelleridae. 
Encontrado pelos naturalistas na 
província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 
1830, p. 164). 

 

Pentatoma macrocnemis 
Perty, 1833 

Nome atualmente aceito: 
Euthyrrhynchus floridanus 

(Linnaeus, 1767)   
Tab. XXXIII. Fig. 10. 

Inseto hemíptero (percevejo) 
pertencente à Família  

Pentatomidae. Encontrado 
pelos naturalistas na 

província da Bahia (SPIX e 
MARTIUS, 1830, p. 167). 

 



 

 

 

  

Membracis clavata 
Tab. XXXV. Fig. 7. 

Membracis clavata Fabricius, 1787 
Nome atualmente aceito: Cyphonia 
clavata Fabricius 
Tab. XXXV. Fig. 7. 
Inseto hemíptero (cigarrinha) 
pertencente à Família Membracidae. 
Encontrado pelos naturalistas na 
Província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 
1830, p. 177).    
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Asilus infernalis 
 Tab. XXXVI. Fig. 5 

 

Laphria leptogastra  
Tab. XXXVI. Fig. 2 

Midas heros 
 Tab. XXXVI. Fig. 11. 

Hadrus lepidotus Wiedem 
Tab. XXXVI. Fig. 9. 

Hermetia rufiventris 
 Tab.XXXVI. Fig. 12. 
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Laphria leptogaster Perty, 1833 
Tab. XXXVI. Fig. 2 
Inseto díptero (mosca) pertencente à Família 
Asilidae. Encontrado pelos naturalistas na província 
da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 180). 
 

Asilus infernalis Wiedemann, 1821 
Nome atualmente aceito: Mallophora infernalis 

Wiedemann, 1821   
 Tab. XXXVI. Fig. 5. 

Inseto díptero (mosca) pertencente à Família  
Asilidae. Encontrado pelos naturalistas na 

província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 181). 

Hadrus lepidotus Wiedem 
Nome atualmente aceito: Lepiselaga (Lepiselaga) crassipes 
(Fabricius, 1805) 
Tab. XXXVI. Fig. 9. 
Inseto díptero (mutuca) pertencente à Família  
Tabanidae. Encontrado pelos naturalistas na província da 
Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 183). 
 

Midas heros Perty, 1833 
Nome atualmente aceito: Gauromydas heros (Perty, 1833)  

 Tab. XXXVI. Fig. 11. 
Inseto díptero (mosca) pertencente à Família  

Mydidae. Encontrado pelos naturalistas na província da 
Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 183). 

 

Hermetia rufiventris Fabricius, 1805 
Nome atualmente aceito: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) 
 Tab.XXXVI. Fig. 12. 
Inseto díptero (mosca soldado negra) pertencente à Família  
Stratiomyidae. Encontrado pelos naturalistas na província da 
Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 183). 
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Trichopoda pilipes Fabr. 
Tab. XXXVII. Fig. 5. 

Sargus macquarth 
Tab. XXXVII. Fig. 2. 

Sargus macquartii Perty, 1833  
Tab. XXXVII. Fig. 2. 
Inseto díptero (mutuca) pertencente à 
Família Stratiomyidae. Encontrado pelos 
naturalistas na província da Bahia (SPIX e 
MARTIUS, 1830, p. 185). 
 

Calobata meigenii Perty, 1833 
Nome atualmente aceito: Paragrallomyia 

annulata (Fabricius, 1787) 
Tab. XXXVII. Fig. 10. 

Inseto díptero (mosca pernilonga) 
pertencente à Família Micropezidae. 

Encontrado pelos naturalistas na província 
da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 188). 

 

Calobata meigenii 
Tab. XXXVII. Fig. 10. 

Trichopoda pilipes Fabr., 1805 
Tab. XXXVII. Fig. 5. 
Inseto díptero (mosca) pertencente à 
Família Tachinidae. Encontrado pelos 
naturalistas na província da Bahia (SPIX 
e MARTIUS, 1830, p. 186). 



 

 

 

  

Senelops spixi 
 Tab. XXXVIII. Fig. 12. 

Acrosoma scutatum 
Tab. XXXVIII. Fig. 7. 

Acrosoma scutatum Perty, 1833 
Nome atualmente aceito: Hypognatha scutata (Perty, 1833) 
Tab. XXXVIII. Fig. 7. 
Aracnídeo (aranha) pertencente à Família Araneidae. 
Encontrado pelos naturalistas na província da Bahia (SPIX e 
MARTIUS, 1830, p. 194). 
 

Senelops spixi Perty, 1833 
 Tab. XXXVIII. Fig. 12. 

Aracnídeo (Aranha-de-parede) 
pertencente à Família Selenopidae. 

Encontrado pelos naturalistas na província 
da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 195). 
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Gonyleptes spinipes 
Tab. XXXIX. Fig. 12. 

Scorpio bahiensis 
Tab. XXXIX. Fig. 11. 

Scorpio bahiensis Perty, 1833 
Tab. XXXIX. Fig. 11. 
Aracnídeo (escorpião) pertencente à 
Família Scorpionidae. Encontrado 
pelos naturalistas perto de Salvador 
(SPIX e MARTIUS, 1830, p. 200). 
 

Gonyleptes spinipes Gray, 1833 
Nome atualmente aceito: Goniosoma 

roridum Perty, 1833 
Tab. XXXIX. Fig. 12. 

Aracnídeo (opiliões) pertencente à Família 
Gonyleptidae. Encontrado pelos naturalistas 

na província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 
1830, p. 205). 
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Ligia grandis 
Tab. XL. Fig. 13. 

Discosoma cinctum 
Tab. XL. Fig. 6. 

Discosoma cinctum Perty 1833 
Nome atualmente aceito: Sibambea cincta (Perty, 
1833) Medrano & Kury & Mendes, 2022 
Tab. XL. Fig. 6. 
Aracnídeo (opilião) pertencente à Família 
Cosmetidae. Encontrado pelos naturalistas na 
Província da Bahia (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 209). 

Ligia dilatata Brandt, 1833 
Tab. XL. Fig. 14. 
Isópodo (crustáceo) pertencente à 
Família Ligiidae. Encontrado pelos 
naturalistas perto de Salvador 
(SPIX e MARTIUS, 1830, p. 212). 
 

Ligia dilatata 
Tab. XL. Fig. 14. 

Ligia grandis Perty, 1834 
Nome atualmente aceito: Ligia (Megaligia) 
exotica Roux, 1828 
Tab. XL. Fig. 13. 
Isópodo (crustáceo) pertencente à Família 
Ligiidae. Encontrado pelos naturalistas perto de 
Salvador (SPIX e MARTIUS, 1830, p. 212). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Auxiliado pelos moradores de Salgado costumamos pescá-los com 
grandes redes, que levadas, por uma pessoa, para o meio do rio, eram depois 
arrastadas, lentamente, pelas duas extremidades.” (SPIX & MARTIUS, 1938, p. 
68). 

SELECTA GENERA ET SPECIES PISCIUM, [...] 
(sobre peixes) 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 

 

159 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinelepis aspera Spix & Agassiz 
Tab. II. Fig. 1 e 2. 
Peixe ósseo de água doce, pertencente à Família Loricariidae, conhecido popularmente como 
acari. Encontrado pelos naturalistas no Rio São Francisco (SPIX, 1829, p. 4). 
 

SELECTA GENERA ET SPECIES PISCIUM, [...] (SOBRE PEIXES) 

Doras humboldti Agass. ou Corydoras edentatus Spix  
Nome atualmente aceito: Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)  
Tab. V. 
Peixe ósseo de água doce ou salgada, pertencente à Família Doradidae, conhecido 
popularmente como peixes-gato, bagres ou cascudos. Encontrado pelos naturalistas no Rio 
São Francisco (SPIX, 1829, p. 14-15). 



 

 

Platystoma corruscans Agass. ou Sorubim caparary Spix 
Nome atualmente aceito: Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829) 
Tab. XIII. 
Peixe ósseo, bagres de água doce, pertencente à Família Pimelodidae, conhecido 
popularmente como pintado. Encontrado pelos naturalistas no Rio São Francisco (SPIX, 
1829, p. 26-27). 

  

Erythrinus macrodon Agass. ou Erythrinus trahira Spix 
Nome atualmente aceito: Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 
Tab. XVIII 
Peixe ósseo exclusivo de água doce, pertencente à Família Erythrinidae, conhecido 
popularmente como traíra. Encontrado pelos naturalistas nos Rios Almada (Ilhéus) e São 
Francisco (SPIX, 1829, p. 43-44).      
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Erythirinus brasiliensis Spix 
Nome atualmente aceito: Hoplias brasiliensis (Spix & Agassiz, 1829) 
Tab. XX. 
Peixe ósseo de água doce, pertencente à Família Erythrinidae, conhecido popularmente como 
jeju ou aimara. Encontrado pelos naturalistas no Rio Paraguaçu (SPIX, 1829, p. 45-46). 

 

  

Erythrinus unitaeniatus Spix 
Nome atualmente aceito: Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) 
 Tab. XIX. 
Peixe ósseo de água doce, pertencente à Família Erythrinidae, conhecido popularmente como 
jeju ou aimara. Encontrado pelos naturalistas no Rio São Francisco (SPIX, 1829, p. 42-43). 
 



 

 

 

  

Clupanodon aureus Spix 
Nome atualmente aceito: Brevoortia aurea (Spix & Agassiz, 1829) 
Tab. XXI. 
Peixe de água doce, pertencente à Família Clupeidae, conhecido popularmente como savelha. 
Encontrado pelos naturalistas na Bahia e em outros lugares da costa leste do Brasil (SPIX, 1829, 
p. 52-53). 

Megalops thrissoides Agass. ou Clupanodon thrissoides Spix  
Nome atualmente aceito: Megalops atlanticus Valenciennes, 1847 
Tab. XXII. 
Peixe de água salgada, pertencente à Família Megalopidae, conhecido popularmente como 
tarpão, pirapema ou camurupim. Encontrado pelos naturalistas na Bahia (SPIX, 1829, p. 45). 

163 



 

 

Engraulis tricolor Agass. ou Engraulis piquitinga Spix 
Nome atualmente aceito: Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829) 
Tab. XXIII. Fig. 1. 
Peixe de água salgada, pertencente à Família Engraulidae, conhecido popularmente como 
manjuba verdadeira. Encontrado pelos naturalistas na Bahia e no Pará (SPIX, 1829, p. 51-52). 

 

  

Glossodus forskalii Agass. ou Engraulis bahiensis Spix 
Nome atualmente aceito: Albula vulpes (Linnaeus, 1758) 
Tab. XXIV. Fig. 2. 
Peixe de água salgada, pertencente à Família Albulidae, conhecido popularmente como 
ubarana-focinho-de-rato. Encontrado pelos naturalistas na Bahia (SPIX, 1829, p. 49-50). 



 

 

  

Serrasalmo piranha Cuv.  
Nome atualmente aceito: Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819) 
Tab. XXVIII. 
Peixe de água doce, pertencente à Família Serrasalmidae, conhecido popularmente como 
piranha-preta, rodoleira, piranha-rodoleira e piranha-amarela. Encontrado pelos 
naturalistas no rio São Francisco e nos lagos, lagoas e córregos vizinhos, na Bahia (SPIX, 1829, 
p. 71). 

Prochilodus argenteus Agass. ou Pacu argenteus Spix 
Nome atualmente aceito: Prochilodus argenteus Spix & Agassiz, 1829 
Tab. XXXVIII. 
Peixe de água doce, originário do Rio São Francisco, pertencente à Família Prochilodontidae, 
conhecido popularmente como corumbatá. Encontrado pelos naturalistas no rio São 
Francisco (SPIX, 1829, p. 63-64). 165 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para nós, mandávamos recolher a água, que se juntava nas folhas 
côncavas dos gravatás. 

Era bastante fresca, mas, ora estava emporcalhada pelos pássaros, ora 
servia de morada às rãs.” (SPIX & MARTIUS, p. 48). 

ANIMALIA NOVA SIVE SPECIES NOVAE TESTUDINUM ET RANARUM, [...] 
(sobre rãs) 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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Rana pygimaea 
 Tab. VI. Fig. 2. 

Rana pygmaea Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Leptodactylus 
latrans (Steffen, 1815) 
 Tab. VI. Fig. 2. 
Anfíbio anuro pertencente à Família 
Leptodactylidae, conhecido popularmente 
como rã-manteiga. Encontrado pelos 
naturalistas na ”Província da Bahia” (SPIX, 
1824, p. 30). 
 

ANIMALIA NOVA SIVE SPECIES NOVAE TESTUDINUM ET 

RANARUM, [...] (SOBRE TARTARUGAS E RÃS) 
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Hyla albomarginata  
Tab. VIII. Fig. 1. 

Hyla albomarginata Spix, 1824 
Nome atual: Boana albomarginata (Spix, 1824) 
Tab. VIII. Fig. 1. 
Anfíbio anuro pertencente à Família Hylidae, 
conhecido popularmente como perereca-araponga. 
Encontrado pelos naturalistas na ”Província da Bahia” 
(SPIX, 1824, p. 33-34). 
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Hyla x-signata  
Tab. XI. Fig. 3 

Hyla x-signata Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Scinax x-signatus (Spix, 1824) 
Tab. XI. Fig. 3 
Anfíbio anuro pertencente à Família Hylidae, conhecido 
popularmente como perereca-de-banheiro. Encontrado 
pelos naturalistas na ”Província da Bahia” (SPIX, 1824, p. 
40). 
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Bufo granulosus  
Tab. XXI. Fig. 2 

Bufo granulosus Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Rhinella granulosa 
(Spix, 1824) 
Tab. XXI. Fig. 2 
Anfíbio anuro pertencente à Família 
Bufonidae, encontrado em ambientes de 
caatinga, conhecido popularmente como 
sapo-da-areia. Encontrado pelos naturalistas 
na ”Província da Bahia” (SPIX, 1824, p. 51). 
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“Num desses encontramos uma grande tartaruga do mar (Testudo 
midas L.), provavelmente, ocupada na escolha de lugar onde pudesse pôr ovos, 
pois escapou às nossas perseguições, arrastando-se apressadamente para água e 
mergulhando, o que, provavelmente, não teria feito, se tivesse pondo, porque é 
sabido que esses animais não se perturbam na ocasião da postura.” (SPIX & 
MARTIUS, 1938, p. 239, grifo nosso).  

SPECIES NOVAE TESTUDINUM, [...]  
(sobre tartarugas) 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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Testudo cagado Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Chelonoidis denticulatus (Linnaeus, 1766) 
Tab. XVII. 
Réptil testudine pertencente à Família Testudinidae, conhecido popularmente como jabuti. 
Encontrado nos campos e florestas das planícies da Bahia (SPIX, 1838, p. 23-24). 

SPECIES NOVAE TESTUDINUM, [...] (SOBRE TARTARUGAS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “O lavrador encontra a maior dificuldade na plantação, em virtude da 
notável quantidade de cobras venenosas que moram nos brejos.” (SPIX & 
MARTIUS, 1938, p. 144). 

 

SERPENTUM BRASILIENSIUM SPECIES NOVAE, [...]  
(sobre serpentes) 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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Natrix chiametla 
 Tab. IIb. Fig. 2. 

Natrix chiametla (Shaw) 
Nome atualmente aceito: Drymobius margaritiferus (Schlegel, 
1837) 
 Tab. IIb. Fig. 2. 
Réptil escamado pertencente à Família Colubridae, conhecido 
popularmente como corredor salpicado. Encontrado pelos 
naturalistas na ”Província da Bahia” e áreas adjacentes (SPIX, 1824, 
p. 14-15). 
 

SERPENTUM BRASILIENSIUM SPECIES NOVAE, [...]  

(SOBRE SERPENTES) 
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Natrix melanostigma Wagler, 1824  
(a cobra pontilhada nas laterais da barriga)   
Nome atualmente aceito: Echinanthera 
melanostigma (Wagler, 1824) 
Tab. IV. Fig. 2. 
Réptil escamado pertencente à Família Colubridae 
(serpentes), conhecido popularmente como 
cobrinha-cipó, cobra-do-folhiço, jararaquinha-do-
campo, papa-rã. Encontrado pelos naturalistas na 
”Província da Bahia” (SPIX, 1824, p. 17-18). 

Natrix forsteri Wagler, 1824  
Tab. IV. Fig. 1. 
Réptil escamado pertencente à Família 
Colubridae (serpentes), conhecido popularmente 
como boipeva.Encontrado pelos naturalistas na 
”Província da Bahia” (SPIX, 1824, p. 16). 
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Natrix lacertina Wagler, 1824 (a cobra com cabeça de lagarto) 
Nome atualmente aceito: Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) 
 Tab. V. 
Réptil escamado pertencente à Família Psammophiidae, conhecido 
popularmente como cobra rateira. Encontrado pelos naturalistas nos ”recantos 
selvagens da Bahia” (SPIX, 1824, p. 18-19). 
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Natrix almada Wagler, 1824 (a cobra do Almada)  
Nome atualmente aceito: Erythrolamprus 
almadensis (Wagler, 1824) 
Tab. X. Fig. 3. 
Réptil escamado pertencente à Família 
Colubridae (serpentes), conhecido popularmente 
como cobra-d’água .Encontrado pelos 
naturalistas perto do Rio Almada (Ilhéus) na 
”Província da Bahia” (SPIX, 1824, p. 30-31). 

Natrix bahiensis Wagler 1824  (a cobra 
baiana) 
Tab. X. Fig. 2. 
Espécime não catalogado (perdida) que 
habitava na antiga província da Bahia (SPIX, 
1824, p. 27-28), coletado por Spix e Martius na 
expedição ao Brasil, 1817-1820. Na descrição 
dos naturalistas, ”esta cobra é encontrada, 
embora bastante rara, nas proximidades da 
cidade baiana.” (p. 28). 
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Natrix aspera Wagler 1824 (a cobra áspera) 
Nome atualmente aceito: Helicops angulatus (Linnaeus, 1758) 
 Tab. XIII. 
Réptil escamado pertencente à Família Colubridae, conhecido popularmente 
como cobra-d’água. Segundo os naturalistas, essa espécie era numerosa na 
província da Bahia, na época da viagem (SPIX, 1824, p. 37-38). 



 

 

  

Natrix punctatissima WAGLER 1824 (a cobra manchada) 
Nome atualmente aceito: Thamnodynastes pallidus (Linnaeus, 1758) 
 Tab. XIV. Fig. 1. 
Réptil escamado pertencente à Família Colubridae, conhecido popularmente como 
cobra-corre-campo. Segundo os naturalistas, essa espécie não era incomum na 
cidade da Bahia (Salvador), na época da viagem (SPIX, 1824, p. 39-40). 



 

 

  

Bothrops megaera Wagler (a cabeça triangular furiosa) 
Nome atualmente aceito: Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824) 
 Tab. XIX. 
Réptil escamado pertencente à Família Viperidae (víboras), conhecido 
popularmente como jararaca-da-mata. Encontrado pelos naturalistas na cidade 
da Bahia, Salvador  (SPIX, 1824, p. 50-51). 



 

 

 

  

Bothrops leucostigma  
 Tab. XXI. Fig. 1. 

Bothrops leucostigma Wagler, 1824 (a cabeça triangular com pontos 
brancos) 
Nome atualmente aceito: Bothrops jararaca (Wied-Neuwied, 1824) 
 Tab. XXI. Fig. 1. 
Réptil escamado pertencente à Família Viperidae (víboras), conhecido 
popularmente como jararaca-da-mata. Encontrado nas planícies 
florestais da ”Província da Bahia” (SPIX, 1824, p. 53-54). 
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Bothrops leucurus Wagler, 1824 (a cabeça 
triangular de cauda branca)  
Tab. XXII. Fig. 2. 
Réptil escamado pertencente à Família Viperidae 
(víboras), conhecido popularmente como boca-
podre. Encontrado pelos naturalistas nas matas 
planas da ”Província da Bahia”, sob o cerco das 
árvores. Temido pelos habitantes por causa do 
veneno mortal  (SPIX, 1824, p. 57-58). 

Bothrops neuwiedi Wagler, 1824 (a cabeça 
triangular do Príncipe de  Neuwied) 
Tab. XXII. Fig. 1. 
Réptil escamado pertencente à Família 
Viperidae (víboras), conhecido popularmente 
como boca-de-Sapo. Encontrado pelos 
naturalistas na ”Província da Bahia” (SPIX, 
1824, p. 56). 



 

 

  

Crotalus cascavella Wagler 
Nome atualmente aceito: Crotalus durissus 
Linnaeus, 1758 
Tab. XXIV. 
Réptil escamado pertencente à Família Viperidae 
(víboras), conhecido popularmente como 
boicinim. É comum nas planícies da ”Província da 
Bahia” (SPIX, 1824, p. 60-61).  



 

 

 

  

Amphisbaena vermicularis 
Tab. XXV. Fig. 2. 

Amphisbaena vermicularis Wagler, 1824 (semelhante a verme) 
Tab. XXV. Fig. 2. 
Réptil escamado pertencente à Família Amphisbaenidae, 
conhecido popularmente como cobra-de-duas-cabeças. 
Habitam na ”Província da Bahia” (SPIX, 1824, p. 73). 
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Caecilia annulata Mikan, 1822 (cobra anelada) 
Nome atualmente aceito: Siphonops annulatus (Mikan, 1822) 
Tab. XXVI. Fig. 1. 
Anfíbio gimnofiono (anfíbios sem patas) pertencente à Família 
Siphonopidae, conhecido popularmente como cecília, cobra-cega. Habita 
inúmeros lugares da ”Província da Bahia”, nas proximidades de mangues, 
vários metros debaixo do chão (SPIX, 1824, p. 74). 



 

 

  

Ophis merremii Wagler, 1824 
Nome atualmente aceito: Xenodon merremii (Wagler, 1824) 
Tab. XVII. 
Réptil escamado pertencente à Família Colubridae, conhecido popularmente 
como boipeva, cobra-chata, boipeba, cabeça-chata, jararacuçu-tipiti. 
Encontrado na cidade da Bahia, Salvador (SPIX, 1824, p. 47). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “No Dique vivem numerosos pequenos jacarés, de focinho comprido 
(Jacaretinga moschifer Spix, Lacertae Bras. t. 1), que exalam forte cheiro de 
almíscar, prevenindo assim ao passeante de sua perigosa presença.” (SPIX & 
MARTIUS, 1938, p. 111, grifo nosso).  

ANIMALIA NOVA SIVE SPECIES NOVAE LACERTARUM, [...] 
(sobre lagartos) 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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Jacaretinga moschifer Spix, 1825 (o pequeno crocodilo almiscarado da Bahia) 
Nome atualmente aceito: Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) 
 Tab. I. 
Réptil crocodiliano pertencente à Família Alligatoridae, conhecido  popularmente 
como jacaré-anão ou jacaré-mirim. Habita no lago da cidade da Bahia 
(Salvador), espalhando o odor almiscarado (SPIX, 1825, p. 1-2). 

ANIMALIA NOVA SIVE SPECIES NOVAE LACERTARUM, [...] 

(SOBRE LAGARTOS) 



 

 

  

  

Iguana squamosa Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Iguana iguana (Linnaeus, 1758) 
Tab. V. 
Réptil escamado pertencente à Família Iguanidae, conhecido  popularmente 
como camaleão. Habita sobre as árvores às margens dos lagos e rios da Bahia 
(SPIX, 1825, p. 5-6). 
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Iguana lophyroides Spix 1825 
Nome atualmente aceito: Iguana iguana (Linnaeus, 1758) 
Tab. IX. 
Réptil escamado pertencente à Família Iguanidae, conhecido  
popularmente como camaleão. Habita sobre os galhos das árvores nas 
florestas do Rio de Janeiro e da Bahia (SPIX, 1825, p. 8). 



 

 

 

  

Lophyrus margaritaceus Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Enyalius catenatus (Wied-Neuwied, 1821) 
Tab. XII. Fig. 1. 
Réptil escamado pertencente à Família Leiosauridae, conhecido  popularmente 
como camaleãozinho. Habita nas florestas da Bahia e Solimões (SPIX, 1825, p. 
10).  



 

 

Agama hispida (Kaup, 1827)  
Tab. XV. Fig. 1 e 2      1. Fêmea     2. Macho 
Réptil escamado pertencente à Família Agamidae. De acordo com os 
naturalistas, é encontrado sob os arbustos e lugares rochosos expostos 
ao solo do Rio de Janeiro e da Bahia (SPIX, 1825, p. 12-13). 
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Agama nigrocollaris Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Tropidurus hispidus 

(Spix, 1825) 
Tab. XVI. Fig. 2. 

Réptil escamado pertencente à Família  
Tropiduridae, conhecido popularmente como 

calango. Encontrado no interior da Bahia 
(SPIX, 1825, p. 13-14). 

Agama semitaeniata  Spix 1825 
Nome atualmente aceito: Tropidurus 
semitaeniatus (Spix, 1825) 
Tab. XVI. Fig. 1. 
Réptil escamado pertencente à Família  
Tropiduridae, conhecido popularmente como 
calango-do-lageiro. Vive sob as rochas nas 
planícies montanhosas de Sincorá, na ”Província 
da Bahia” (SPIX, 1825, p. 13). 



 

 

Gymnodactylus geckoides  Spix, 1825  
Tab. XVIII. Fig. 1. 
Réptil escamado pertencente à Família  
Phyllodactylidae, conhecido 
popularmente como briba, lagartixa. 
Encontrado na fronteira da Bahia (SPIX, 
1825, p. 17-18). 

Thecadactylus pollicaris  Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Phyllopezus 

pollicaris (Spix, 1825)   
Tab. XVIII. Fig. 2. 

Réptil escamado pertencente à Família  
Phyllodactylidae, conhecido popularmente 

como briba, sardão. Vive sob a casca das 
árvores nas florestas do interior das planícies 

da Bahia (SPIX, 1825, p. 17). 
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Tejus tritaeniatus Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) 
Tab. XXIV. Fig. 2. 
Réptil escamado pertencente à Família Teiidae, conhecido popularmente como 
calango-verde, jacarepinima, bico-doce e calango-bico-doce. Habita na 
”Província da Bahia” (SPIX, 1825, p. 22). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Muitos frangos d’água, garças, mergulhões, etc. (Gallinula 

martinicensis, Ardea virescens, Plotus melanogaster e outros) dão vida às 
matas. 

A vida tranquila e o modo de viver dessas espécies de aves estão de 
acordo com o caráter selvagem da solidão.” (SPIX; MARTIUS, 1938, p. 206, grifo 
nosso). 

AVIUM SPECIES NOVAE, [...] – VOL. I e II 
(sobre aves) 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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AVIUM SPECIES NOVAE, [...] – VOL. I (SOBRE PÁSSAROS) 

Aquila urubutinga Spix 
Nome atualmente aceito: Buteogallus 
aequinoctialis (Gmelin, 1788) 
Tab. Ib. 
Ave rapinante diurna, pertencente à 
Família Accipitridae, conhecida 
popularmente como gavião dos ratos, 
gavião-caranguejeiro. Habita nas matas 
da Bahia e Pará (SPIX, 1838, p. 4). 

Astur cachinnans Cuv.  
Nome atualmente aceito: 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 
1758)  
Tab. IIIa. 
Ave falconiforme, rapinante diurna, 
pertencente à Família Falconidae, 
conhecida popularmente como acauã, 
cancan. Vive nas matas das planícies da 
Bahia e Minas Gerais (SPIX, 1838, p. 8-
9). 



 

 

 

 

  

Strix longirostris Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Pseudoscops 
clamator (Vieillot, 1808) 
Tab. IXa. 
Ave de rapina, pertencente à Família 
Strigidae, conhecida popularmente 
como coruja-orelhuda, coruja-gato. 
Habita nas planícies do interior da 
Bahia, sobre as casas dos moradores 
(SPIX, 1838, p. 20-21). 

Falco cayennensis Gmelin, 1788 
(fêmea) 

Nome atualmente aceito: Leptodon 
cayanensis (Latham, 1790)   

Tab. VIII C. 
Ave rapinante diurna, pertencente à 

Família Accipitridae, conhecida 
popularmente como gavião-gato. 
Vive nas planícies da Bahia (SPIX, 

1838, p. 13). 
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Aratinga flaviventer Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Aratinga 
cactorum (Kuhl, 1820) 
Tab. XVIII. 
1 – Macho. 2 – Fêmea. 
Ave pertencente à Família Psittacidae 
(periquito), conhecida popularmente como 
periquito-da-caatinga, jandaia-da-
caatinga. Habita nas planícies, perto de 
Contendas e Juazeiro, na Bahia e no Piauí 
(SPIX, 1838, p. 33-34). 

  
Aratinga haemorrhous Spix, 1824 

Nome atualmente aceito: Aratinga 
acuticaudata (Vieillot, 1818) 

Tab. XIII. 
Ave pertencente à Família 

Psittacidae (periquito), conhecida 
popularmente como aratinga-de-

testa-azul, jandaia-de-cabeça-
azul. Encontrada em Campo Alegre, 

na Bahia (SPIX, 1838, p. 29-30). 
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Arara hyacinthinus Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: 
Anodorhynchus hyacinthinus 
(Latham, 1790) 
Tab. XXIII. 
Ave pertencente à Família Psittacidae 
(arara), conhecida popularmente 
como arara-azul. Vive em bandos, 
embora muito raramente, perto de 
Juazeiro, nas planícies do Rio São 
Francisco (SPIX, 1838, p. 25). 

Arara purpureo-dorsalis Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Primolius 
maracana (Vieillot, 1816) 
Tab. XXIV. 
Ave pertencente à Família 
Psittacidae (arara), conhecida 
popularmente como arara-pequena, 
ararinha, maracanã-verdadeira, 
mulata-maracanã e papagaio-de-
cara-branca. Vive em bandos sob o 
nome de "maracanã" nas planícies da 
Bahia (SPIX, 1838, p. 26). 
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Bucco rubecula Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: Nonnula 

rubecula (Spix, 1824)  
Tab. XXXIX. Fig. 1. 

Ave pertencente à Família 
Bucconidae, conhecida popularmente 

como macuru, freirinha-parda. 
Encontrada perto da aldeia de 

Malhada, vizinha ao Rio São 
Francisco (SPIX, 1838, p. 51-52).  

Arara macrognathos Spix 1824  
Nome atualmente aceito: Diopsittaca 
nobilis (Linnaeus, 1758) 
Tab. XXV. 
1 - Macho. 2 - Fêmea. 
Ave pertencente à Família Psittacidae 
(arara), conhecida popularmente como 
maracanã-pequena,  arara-nanica, 
ararinha-nanica. Encontrado na cidade 
de Cachoeira, perto de Salvador e no 
Maranhão (SPIX, 1838, p. 26-27). 
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Bucco striatus Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: 

Malacoptila striata (Spix, 1824)   
Tab. XL. Fig. 2. 

Ave pertencente à Família 
Bucconidae, conhecida 

popularmente como barbudo-
rajado, bole-bole, joão-barbudo, 

jururu. De acordo com Spix, era 
conhecida também sob o nome de 

“sacuru”, sendo encontrada nas 
matas do Rio de Janeiro e da 

Bahia. (SPIX, 1838, p. 52). 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 
Tab. LXX. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 
Turdidae, conhecida popularmente 
como sabiá-coleira, caraxué-coleira. 
Encontrada pelos naturalistas na 
”Província da Bahia” (SPIX, 1838, p. 
71). 
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Myothera coraya Spix 
Nome atualmente aceito: 
Pheugopedius coraya 
(Gmelin, 1789) 
Tab. LXXIII. Fig. 2. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 
Troglodytidae, conhecida 
popularmente como garrinchão-
coraia, garrincha-coraia. 
Encontrada pelos naturalistas na 
”Província da Bahia”  (SPIX, 1838, p. 
73). 

 

  

Turdus orpheus Linnaeus, 1758 Tab. 
LXXI. 
1 - Macho. 2 - Fêmea. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 
Turdidae, conhecida popularmente 
como tordo verdadeiro. Segundo 
Spix, era conhecida pelo nome de 
"sabiá-branca”, ou “sabiá do campo". 
Encontrada sobre os arbustos, perto 
do Rio São Francisco, em Juazeiro 
(SPIX, 1838, p. 71). 
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Campylorhynchus striolatus Spix 
1824 

Nome atualmente aceito: 
Cantorchilus longirostris (Vieillot, 

1819) 
Tab. LXXIX. Fig. 2. 

Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 

Troglodytidae, conhecida 
popularmente como garrinchão-de-

bico-grande. Encontrada na 
”Província da Bahia”  (SPIX, 1838, p. 

77-78). 
 

Philydor ruficollis Spix 1825 
Nome atualmente aceito: Philydor 
rufum (Vieillot, 1818) 
Tab. LXXV. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 
Furnariidae, conhecida popularmente 
como limpa-folha-de-testa-baia. 
Encontrada no interior da Bahia 
(SPIX, 1838, p. 74). 
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Anabates (Sphenura) striatus Spix, 
1824 
Nome atualmente aceito: 
Thripophaga macroura (Wied-
Neuwied, 1821) 
Tab.  LXXXIII. Fig. 2.  
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 
Furnariidae, conhecida 
popularmente como rabo-amarelo. 
Encontrada nas florestas de várzea 
da Bahia. (SPIX, 1838, p. 83). 

Anabates cristatus Spix, 1824 
Nome atualmente aceito: 

Pseudoseisura cristata (Spix, 1824)  
Tab. LXXXIV. 

Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 

Furnariidae, conhecida 
popularmente como casaca-de-

couro, carrega-madeira-do-sertão, 
carrega-madeira-grande. 

Encontrada perto da Vila de 
Malhada, em direção ao Rio São 
Francisco (SPIX, 1838, p. 83-84). 
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AVIUM SPECIES NOVAE, [...] – VOL. II (SOBRE PÁSSAROS) 

Muscicapa joazeiro Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) 
Tab. XXIII. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves canoras) pertencente à Família 
Tyrannidae, conhecida popularmente como suiriri-cavaleiro, bem-te-vi-do-
gado, bem-te-vi-carrapateiro, suiriri-do-campo, bem-te-vi-cabeça-de-
estaca, bem-te-vi-de-coroa. Habita nos campos, perto da aldeia de Juazeiro, 
no Rio São Francisco (SPIX, 1825, p. 17). 



 

 

 

  

Muscicapa mystacea Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Fluvicola 

nengeta (Linnaeus, 1766) 
Tab. XXXI. 

1 – Macho. 2 - Fêmea. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 

canoras) pertencente à Família 
Tyrannidae, conhecida popularmente 

como lavadeira, lavandeira-
mascarada. Encontrada na “Província 

da Bahia” (SPIX, 1825, p. 22-23). 

Muscicapa nivea Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Xolmis irupero 
subsp. niveus (Spix, 1825) 
Tab. XXIX. Fig. 1. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família Tyrannidae, 
conhecida popularmente como noivinha, 
viuvinha e viuvinha-alegre. Vive sozinha 
nas planícies do Rio São Francisco, junto à 
aldeia de Juazeiro (SPIX, 1825, p. 20-21). 
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Tanagra rubricollis Spix, 1826 
Nome atualmente aceito: 
Compsothraupis loricata 
(M.H.K.Lichtenstein, 1819) 
Tab. LVI. Fig. 1: Fêmea. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 
canoras) pertencente à Família 
Thraupidae, conhecida popularmente 
como tiê-caburé, azulão, boiadeiro, 
carretão, espanta-vaqueiro, guaxe, 
papa-enxu, tejo, tiê-de-peito-
vermelho, xexéu e vaqueiro. Vive nas 
matas das planícies entre a Bahia e o 
Rio de Janeiro (SPIX, 1825, p. 43). 

Tanagra aurifrons Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: 

Ammodramus aurifrons (von Spix, 
1825)  

Tab. L. Fig. 2. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 

canoras) pertencente à Família 
Emberizidae, conhecida popularmente 

como cigarrinha-do-campo, tico-tico-
cigarra, tico-tico-do-campo. 

Encontrada na “Província da Bahia” 
(SPIX, 1825, p. 38). 
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Tanagra superciliaris Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Saltator 

coerulescens subsp. superciliaris 
(Spix, 1825) 

Tab. LVII.  Fig. 1 - Macho. 
Ave Passeriforme (pássaros ou aves 

canoras) pertencente à Família 
Cardinalidae, conhecida 

popularmente como sabiá-gongá. 
Encontrado nos campos do Rio São 
Francisco, perto da vila de Juazeiro, 

Bahia (SPIX, 1825, p. 44). 

Crax rubrirostris Spix, 1825 
Nome atualmente aceito:   Crax 
blumenbachii Spix, 1825 
Tab. LXVII. 
Ave Galiforme (mutum) pertencente 
à Família Cracidae, conhecida 
popularmente como mutum-de-
bico-vermelho. Vive nas florestas da 
Amazônia, e entre o Rio de Janeiro e 
Bahia (SPIX , 1825, p. 51). 
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Penelope jacutinga Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: Aburria 
jacutinga (Spix, 1825) 
Tab. LXX. 
Ave Galiforme (jacu) pertencente à 
Família Cracidae, conhecida 
popularmente como jacutinga, 
jacuapeti, jacupará e peru-do-
mato. Vive na mata, entre Bahia e 
Rio de Janeiro (SPIX, 1825, p. 53-54). 

Penelope jacucaca Spix, 1825 
(fêmea)  

Tab. LXIX. 
Ave Galiforme (jacu) pertencente à 

Família Cracidae, conhecida 
popularmente como jacucaca. Vive 

nas florestas da Bahia, sendo 
chamada de “Catingueira e Capueira” 

(SPIX, 1825, p. 53). 
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Pezus niambu Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: 

Crypturellus tataupa (Temminck, 
1815) 

Tab. LXXVIIIa. 
Ave Columbiforme (pombos, 

rolinhas e afins) pertencente à 
Família Columbidae, conhecida 

popularmente como inambu-
chintã, pé-roxo, bico-de-lacre, 

chitão, chororó, inhambuxintã, 
inambuxintã,  inhambumirim , 
nambuzinho e lambu. Vive nas 

planícies dos distritos de 
Diamantina e Bahia, sendo 

chamada de “Niambu chororó” 
pelos nativos (SPIX, 1825, p. 63). 

Columbina campestris Spix, 1825 
Nome atualmente aceito: 
Uropelia campestris (von Spix, 
1825) 
Tab. LXXV. Fig. 2. 
Ave Columbiforme (pombos, 
rolinhas e afins) pertencente à 
Família Columbidae, conhecida 
popularmente como rolinha-
vaqueira. Vive em bandos nas 
planícies da Bahia, sendo 
chamadas de "Caboclas" pelos 
nativos (SPIX, 1825, p. 57). 
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Tachipetes aquila (Linnaeus, 1758) 
Nome atualmente aceito: Fregata 
aquila (Linnaeus, 1758) 
Tab. CV. 
Ave Suliforme (aves aquáticas) 
pertencente à Família Fregatidae 
(fragatas), conhecida 
popularmente como tesourão-da-
ascensão ou fragata-de-
ascensão. Vive no litoral do Rio de 
Janeiro e da Bahia, sobrevoando 
os mares (SPIX, 1825, p. 82). 

Tringa macroptera Spix 1825 
Nome atualmente aceito: Tringa 

melanoleuca (Gmelin, 1789)  
Tab. XCIII. 

Ave Caradriforme (aves marinhas 
e limícolas) pertencente à Família 

Scolopacidae, conhecida 
popularmente como maçarico-

grande-de-perna-amarela. 
Habita no litoral das “Províncias 

do Rio de Janeiro e Bahia.” (SPIX, 
1825, p. 76). 
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“Nos campos gerais de São Felipe se conhecem muitos mamíferos que 
aqui procuro citar, conforme as informações recebidas. O macaco vulgar de cauda 
enrolada, Callibrix capucina e o engraçado saoih (sahuim), C. sciures Cuv., 
muitas vezes se encontram mansos, nas casas.” (SPIX E MARTIUS, 1938, p. 66, 
grifo nosso). 

SIMIARUM ET VESPERTILIONUM BRASILIENSIUM SPECIES NOVAE, [...] 
(sobre macacos e morcegos) 

OBRAS DE ZOOLOGIA PUBLICADAS  
POR OU EM COLABORAÇÃO COM SPIX 

Vinculadas 
à expedição 

ao Brasil 
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Cebus libidinosus Spix, 1823 
Nome atualmente aceito: Sapajus 
libidinosus (Spix, 1823) 
Tab. II. 
Mamífero primata (macacos) 
pertencente à Família Cebidae, 
conhecido popularmente como 
macaco-prego. Habita no Rio 
Carinhanha, afluente do Rio São 
Francisco (SPIX, 1823, p. 5). 
 

SIMIARUM ET VESPERTILIONUM BRASILIENSIUM SPECIES 

NOVAE, [...] (SOBRE MACACOS E MORCEGOS) 

Callithrix gigot Spix, 1823 
Nome atualmente aceito: 

Callicebus melanochir (Wied-
Neuwied, 1820) 

 Tab. XVI. 
Mamífero primata (macacos) 

pertencente à Família Pitheciidae, 
conhecido popularmente como 

guigó, japuçá, sauá. Encontrado 
em  Ilhéus, Bahia, nas matas à 

beira-mar (SPIX, 1823, p. 22). 



 

 

 

  

Brachyteles macrotarsus Spix, 1823 
Nome atualmente aceito: Brachyteles 
arachnoides (É.Geoffroy, 1806) 
Tab. XXVII. 
Mamífero primata (macacos) 
pertencente à Família Atelidae, 
conhecido popularmente como mono-
carvoeiro, mono, muriqui-do-sul. É 
uma espécie endêmica da Mata 
Atlântica brasileira. Segundo o relato 
de Spix, vive nas florestas próximas ao 
mar das Províncias de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e Bahia 
(SPIX, 1823, p. 36-38). 

Iacchus albicollis (Spix, 1823) 
Nome atualmente aceito: 

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) 
Tab. XXV. 

Mamífero primata (macacos) 
pertencente à Família 

Callitrichidae, conhecido 
popularmente como sagui-do-
nordeste, mico-estrela, sagüi-

comum, sauhy, sagui-de-rabo-
branco . Vive nas matas, perto da 

cidade da Bahia, se referindo a 
Salvador. (SPIX, 1823, p. 33-34). 
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Mycetes barbatus Spix, 1823 
Nome atualmente aceito: 
Alouatta caraya (Humboldt, 1812) 
  Tab. XXXII e  XXXIII. 
Mamífero primata (macacos) 
pertencente à Família Atelidae, 
conhecido popularmente como 
bugio, bugio-preto, guariba-
preto. Vive nas florestas baixas, 
comumente chamadas de 
Caatinga, no interior da ”Província 
de Bahia” (SPIX, 1823, p. 46-47). 
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Phyllostoma planirostre  
Tab. XXXVI. Fig. 1. 

Phyllostoma planirostre  Spix, 1823 
Nome atualmente aceito: Artibeus 
planirostris (Spix, 1823)  
Tab. XXXVI. Fig. 1. 
Mamífero Quiróptero (morcegos) 
pertencente à Família Phyllostomidae, 
conhecido popularmente como 
morcego frugívoro, morcego comedor 
de frutas de cara chata. Encontrado na 
periferia da cidade da Bahia, se 
referindo a Salvador (SPIX, 1823, p. 66). 



 

 

COMO AS IMAGENS DO E-BOOK SE CONECTAM AOS CONTEÚDOS 
TRABALHADOS EM SALA DE AULA?  

Apenas alguns exemplos... 
 

 Apresentaremos algumas possibilidades para o diálogo e contextualizações no ensino 

de biologia a partir do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e 

Martius”.  

 Aqui vamos trabalhar com algumas páginas do referido recurso didático, para que 

possamos apresentar possibilidades de utilização no ensino de biologia. Cabe ao professor, a 

partir da sua experiência, criatividade e dos objetivos a serem alcançados, criar novas formas 

de utilização deste recurso.   

Nosso principal objetivo na sequência apresentada, é sensibilizar os estudantes para 

uma maior integração com os elementos da natureza e valorização do ambiente em que 

vivemos, utilizando como cenário o trabalho dos naturalistas Spix e Martius. Esperamos que 

essa experiência desperte a visão interdisciplinar que predominava na prática dos naturalistas 

e o sentimento de pertencimento à natureza, além de permitir o aprendizado de temas 

básicos da botânica, zoologia e ecologia, à luz da história da ciência e da evolução. 

No E-book, produzido a partir da seleção de imagens da passagem dos naturalistas Spix 

e Martius pelo território baiano, foram sugeridos temas específicos a partir da categorização 

das imagens selecionadas.  

Para a confirmação ou atualização dos nomes científicos dos seres vivos apresentados 

neste recurso, utilizamos sites especializados no assunto, a exemplo de: 

 GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset. GBIF—the Global Biodiversity 

Information Facility - é uma rede internacional e infraestrutura de dados 

financiada pelos governos do mundo e destinada a fornecer a qualquer pessoa, 

em qualquer lugar, acesso aberto a dados sobre todos os tipos de vida na Terra. 

   Programa REFLORA/CNPq - lançado em 2010 pelo governo brasileiro, tem 

como objetivo principal o resgate, através de imagens em alta resolução, de 

espécimes da flora brasileira depositados em herbários estrangeiros, para 

disponibilização ampla e irrestrita no Herbário Virtual Reflora. O sistema do 

Herbário Virtual Reflora foi desenvolvido em uma parceria do JBRJ (Jardim 
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Botânico do Rio de Janeiro) com a COPPE (Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia – UFRJ). O sistema Flora e Funga do 

Brasil também é parte integrante do Programa Reflora, funcionando como um 

validador para os nomes atribuídos às imagens do Herbário Virtual Reflora, que 

também é atualizado e enriquecido por taxonomistas trabalhando em rede em 

um sistema online.  

 WFO (The world flora online) - Uma Flora Online de Todas as Plantas 

Conhecidas, apoiando a estratégia global para conservação de plantas. É a 

iniciativa internacional para atingir a Meta 1 da Estratégia Global para 

Conservação de Plantas e fornece uma visão global da diversidade de espécies 

de plantas. É a ferramenta essencial para planejadores de conservação, 

formuladores de políticas e profissionais em todos os níveis. 

                 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 1: Atividade de campo - Fazendo o papel de naturalistas 

O método de trabalho dos naturalistas se baseava na observação ambiente natural em 

todos os seus detalhes e na experiência de sentir a natureza, utilizando inteiramente as suas 

capacidades de percepção. Sentir os aromas, ouvir os sons produzidos pelos animais e pela 

queda de uma cachoeira, sentir as diversas texturas nos seres vivos, visualizar a variedade de 

cores presentes na natureza, tudo isso fazia parte do método utilizado pelos naturalistas. 

Todo esse trabalho de observação incluía não apenas o uso da razão, mas também o senso 

estético e o apelo aos sentimentos.  

Na página 23 do E-book, podemos visualizar um dos principais instrumentos de 

trabalho de um naturalista – o caderno de campo. A imagem de uma página do “Diário de 

viagens” de Martius pode ser visualizada, com o desenho de uma paisagem do Cerrado. No 

caderno de campo eram anotadas as diversas características da paisagem, do relevo, da 

geologia, da fauna e flora, e da presença humana no ambiente. É importante ressaltar que a 

qualidade artística dos desenhos não deve ser levada em conta, mas a capacidade de 

observação e representação esquemática das paisagens.  

Toda escola geralmente possui uma área verde ou um espaço ao ar livre onde é comum 

a presença de plantas e às vezes de pequenos animais. 
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Figura 2 – Página 24 do E-book “A fauna e flora da Bahia do século 
XIX nas descrições de Spix e Martius” 

 
 

Nesta sugestão de 

atividade nos arredores da 

escola, cada estudante deverá ter 

em mãos seus instrumentos de 

trabalho. Além de observar, cada 

um deve registrar tudo por meio 

de desenhos feitos no próprio 

local, fotografias, pinturas, 

vídeos... todas as impressões e 

registros da natureza 

provenientes dessa experiência 

são importantes. Nesta 

atividade, vamos utilizar uma 

área ao redor da escola, uma 

praça ou uma área verde da 

cidade, e cada aluno vai escolher 

um   pequeno  espaço   onde  vai 

exercitar      a      observação     da 

natureza,  utilizando   o  método 

dos naturalistas: observar, ver, ouvir, sentir e registrar tudo. 

Esta atividade se constitui em um trabalho de campo, cujo objetivo é a imersão no 

mundo dos naturalistas. Os recursos utilizados para isso são muito simples, como caderno de 

campo, lápis, lápis de cor, caneta, termômetro para medir a temperatura do ar, celular ou     

câmera fotográfica.  

Os estudantes deverão observar o meio abiótico (solo, presença ou não de umidade, 

córregos, rios, relevo, altitude do local, temperatura...). Alguns desses dados, se não 

puderem ser obtidos com a utilização de instrumentos adequados, podem ser encontrados 

na Internet. Além disso, cada um deverá observar e registrar o meio biótico, especialmente 

as plantas e os animais presentes na sua área de estudo. Nesse registro dos seres vivos, 

Fonte: Silva & Baptista, 2020 
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deverão constar as características morfológicas, o habitat, o comportamento na natureza e 

quaisquer curiosidades observadas.  

Em casa, cada estudante deverá organizar o material por ele produzido, selecionando 

fotografias, colorindo os desenhos esquematizados, pesquisando dados a respeito do local 

de coleta e dos seres vivos lá observados, organizando o caderno de campo utilizado na 

atividade. 

Todo o material produzido pelos alunos deverá ser analisado pelo professor e guardado 

para atividades posteriores em sala de aula, onde o professor irá explorar o que foi produzido 

como material didático para auxiliar no estudo de temas, como: classificação dos seres vivos, 

aspectos evolutivos (adaptação), fatores bióticos e abióticos, biodiversidade, relações 

ecológicas, problemas ambientais e outros. 

Como proposta de atividade, o professor poderá pedir que os estudantes tentem 

classificar os seres vivos registrados na atividade de campo. Essa tentativa de classificação 

mais superficial poderá ser feita a partir do nome popular dos espécimes encontrados e por 

meio de pesquisas na Internet. Existem alguns sites de instituições especializadas na rede, 

como por exemplo, o “Herbário Virtual Reflora” e o “GBIF - the Global Biodiversity Information 

Facility”. 

Nessa atividade, ao tratar a respeito da classificação dos seres vivos, é importante 

abordar esse tema de acordo com os princípios da sistemática filogenética, enfatizando que 

os naturalistas se baseavam no sistema de classificação de Carl von Linné, de 1735, o qual 

classifica os seres vivos dentro de uma hierarquia, começando com os Reinos. Um dos 

principais critérios utilizados por Lineu para a sua classificação era a morfologia. Mesmo 

ainda utilizando as categorias taxonômicas criadas por Lineu, a Biologia hoje se baseia 

sobretudo na evolução dos seres vivos, procurando estabelecer as relações de parentesco 

entre os seres vivos. Atualmente temos o “Phylocode” (Código Internacional de 

Nomenclatura Filogenética), que surgiu em 1988, na Universidade de Harvard, nos Estados 

Unidos. 

Sônia Lopes e Sérgio Rosso (2016, p. 17), autores de livros didáticos de Biologia 

destinados a alunos do Ensino Médio, no volume 2 da Coleção “BIO” explicam que 

O Phylocode ainda está em discussão e a cada dia vem ganhando a simpatia 
de mais cientistas. Ele propõe que os nomes para as partes da árvore da vida 
sejam dados considerando-se a leitura de um cladograma em vez de os 



 

 

grupos de organismos serem organizados em reinos, filos, classes, ordens 
etc. A única categoria válida seria a de espécie. 

 
De acordo com Lopes (2020, s. p.), “as principais diferenças conceituais entre a 

nomenclatura biológica tradicional e a filogenética têm a ver com a visão hierárquica das 

classificações mais antigas, de um lado, e com os dados usados para defini-las, de outro.” 

Ainda segundo Lopes (2020, s. p.), “os nomes antigos não serão jogados fora, e os novos 

continuarão a ser estabelecidos usando os sistemas atuais nas áreas de zoologia e botânica; 

o que muda é a lógica por trás das definições.” 

A Sistemática é, portanto, uma área da Biologia que tem sofrido constantes avanços, 

propiciados principalmente pelo aperfeiçoamento dos microscópios e pelas técnicas de 

biologia molecular, tornando a classificação dos seres vivos um processo dinâmico, em 

constante modificação.   

O conhecido sistema de classificação proposto por Whittaker em 1969, que classifica 

os seres vivos em cinco reinos (Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae), possui limitações, 

embora muito frequente em livros didáticos de Biologia do Ensino Médio.  O modelo mais 

aceito pela comunidade científica atualmente, proposto por Carl R. Woese, em 1977, 

considera os seres vivos divididos em três domínios (Archaea, Bacteria e Eucarya).  

Mesmo com a adesão cada vez maior de cientistas a essa ideia de classificação baseada 

no Phylocode, é importante salientar as dificuldades em se trabalhar com esse novo modelo 

nas salas de aula, especialmente do Ensino Médio, devido à limitação dos próprios 

professores em relação às mudanças e às dificuldades de compreensão do assunto por parte 

dos estudantes. Diante disso, o sistema de classificação que ainda prevalece nos Ensinos 

Fundamental e Médio é o sistema tradicional, baseado nos cinco reinos e em categorias 

taxonômicas. Mas, ainda que o professor não aborde a classificação dos seres vivos sob a 

ótica do Phylocode, é importante que essa nova tendência de classificação seja comentada 

em sala de aula, ressaltando a importância da Evolução dos seres vivos para a Biologia. 

Buscando reproduzir o trabalho dos naturalistas, além das informações constantes no 

seu caderno de campo, cada estudante deverá produzir uma ilustração botânica ou zoológica 

de um dos espécimes que ele observou na aula de campo. Nesta atividade é importante 

lembrar que nem todos os naturalistas sabiam desenhar, mas apenas faziam esboços do que 

eles observavam. Muitas das belas imagens que vemos nos livros dos naturalistas, foram 
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feitas por ilustradores famosos da época, a partir dos desenhos esquemáticos e das 

informações que os naturalistas forneciam.  

Na escola, a prática de representar a diversidade biológica é uma aliada no processo de 

ensino e pode ser utilizada para conhecimento da biodiversidade local, que muitas vezes não 

é apresentada nos livros didáticos, os quais trazem a representação das espécies de outros 

lugares, que muitas vezes os alunos não conhecem. De acordo com Moura, Silva e Santos 

(2016, p. 199), 

A proposta de ensinar conteúdos das ciências biológicas através da 
ilustração científica é uma forma prazerosa de aprender e, sobretudo, 
produzir material didático, saindo da esfera apenas da observação das 
imagens contidas nos materiais didáticos distribuídos nas escolas e 
chegando à confecção de ilustrações biológicas com significados para os 
alunos. 

Ainda segundo esses autores o uso de ilustrações científicas com propósitos educativos 

sensibiliza o indivíduo a desenvolver um novo olhar para a natureza: 

Lança-se, a partir da utilização e produção de imagens com significado ao 
ilustrador iniciante, uma nova visão e um novo olhar para os elementos da 
natureza, que o faz atribuir valores e significados cada vez mais relevantes 
para a sociedade e alcançar a educação para o ambiente, onde seus 
componentes podem ser agraciados no sentido de se tornarem perceptíveis 
aos olhos de quem os veem (MOURA, SILVA e SANTOS, 2016, p. 203). 

O professor também poderá escolher algumas imagens de plantas e de animais e pedir 

que os alunos observem e descrevam as características morfológicas de cada uma. Uma 

sugestão seria a elaboração de um quadro onde serão colocadas as características de cada 

ser vivo, sugeridas pelos alunos. Ao final do quadro, conforme conclusão dos alunos, tentar 

estabelecer o tipo de ambiente de cada ser vivo descrito (ambiente seco, úmido, mais 

luminoso ou menos luminoso, por exemplo). 

Aproveitando o momento, poderão ser relacionadas algumas características que 

designam os grandes grupos de animais e plantas, considerando alguns dos aspectos 

evolutivos de cada grupo. A partir dessas observações, tentar classificar os organismos 

registrados pelos alunos na atividade de campo dentro desses grandes grupos de seres vivos. 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE 2: Trabalhando com as ilustrações de Spix e Martius  

Ao observar as ilustrações feitas pelos naturalistas, extraídas do E-book “A fauna e 

flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius”, algumas ideias de atividades 

envolvendo, sobretudo assuntos de zoologia e botânica, podem surgir. A seguir, 

apresentaremos apenas dois exemplos, mas cada professor, utilizando sua criatividade, 

poderá extrapolar e criar diversas estratégias de ensino a partir das imagens.       

Figura 3 

Martius deu o nome científico de Pontederia crassipes a essa planta (Figura 3), 

porém o nome aceito atualmente é Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, de acordo com a 

classificação feita por Hermann zu Solms-Laubach, que foi uma autoridade na descrição 

e classificação científica. Essa planta é conhecida popularmente como aguapé, 

baronesa, camalote, dama-do-lago, jacinto-d'água, orquídea-d'água e outros. 

Figura 3 – Página 72 do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições  

de Spix e  Martius” 

                                   Fonte: Silva & Baptista, 2020 



 

 

A ilustração foi extraída da obra “Nova Genera et Species Plantarum [...]”, publicada 

em 1824, de autoria de C. F. P. von Martius e e J. G. Zuccarini. Utilizando a imagem da 

página 70 – Tábua IV, disponibilizada no E-book “A fauna e flora                                                                                                             

da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius”, apresentamos algumas 

sugestões para explorar questões relacionadas à Biologia. Porém a intenção é de apenas 

lançar ideias, e não de direcionar o trabalho do professor.   A respeito da planta Eichhornia 

crassipes podemos chamar a atenção para os seguintes aspectos: 

 

 
- Habitat: Em ambientes aquáticos, com água parada ou corrente. Toleram águas salgadas 
por curtos períodos. É uma planta herbácea perene, medindo 20 a 25 cm de altura, 
encontrada em todas as regiões do Brasil. Na Bahia, Martius relata que a encontrou em 
lagoas no rio São Francisco, próximo ao município de Malhada. 

- Características morfológicas da planta: Suas raízes são compridas, numerosas, com 
coifas bem desenvolvidas, muito ramificadas e azuladas. As raízes atuam como 
incubadoras de ovos de peixes, que ao nascerem se alimentam delas. O caule flutuante é 
rastejante e forma estolões. O pecíolo pode ser ocasionalmente inflado, formado 
internamente por parênquima esponjoso, que permite a plena flutuação da planta. 
Portanto, a base das folhas geralmente parece uma pequena boia. Quando enraizadas, o 
pecíolo é alongado, não inflado e com duas articulações. Presença de Filódios (pecíolo 
expandido e laminar, verde, que geralmente substitui a lâmina foliar), que podem ser 
sésseis ou peciolados, dispostos em roseta, flutuantes ou emergentes. As flores, em 
número de 4 a 15, são azuis ou lilases e estão reunidas em espigas, podendo medir 4 a 10 
cm de comprimento. Fruto em forma de cilindro, incluso no perianto. Semente ovoide, 
escura, nervada, com cerca de 1 mm de diâmetro.  

- Reprodução: Se reproduz vegetativamente por estolões e por sementes que são 
dispersas pela água e possui capacidade de regeneração muito rápida. As flores são 
belíssimas e apresentam o fenômeno tristilia, bastante raro em plantas. Neste fenômeno 
verificam-se basicamente três tipos de plantas, cada uma com um tipo de flor. Estas flores 
têm seus estames e estiletes em três alturas diferentes. Quando as abelhas visitam estas 
flores, tocam em partes diferentes da planta, ora sujando-se de pólen ou conduzindo esse 
pólen para outra planta e recebendo outro (polinização cruzada). 

- Etnobotânica: Essa planta tem sido aproveitada para alimentação de animais, construção 
de armadilhas de peixes, adubos para a agricultura, uso medicinal, confecção de esteiras, 
cordas, cadeiras, cortinas e outras obras trançadas, confecção de cestas e bolsas utilizando 
o pecíolo seco como matéria-prima. O uso de fibras de origem vegetal para a confecção de 
artesanatos no Brasil está associado a culturas indígenas que desenvolveram técnicas de 
secar, trançar e costurar, com vários estilos diferentes. 
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Utilizando informações do texto acima, é possível problematizar algumas questões 

para dialogar a respeito de determinados conteúdos. Vejamos alguns exemplos. 

 

 
- Outras possibilidades de uso da planta: produção de papel, produção de energia 
(biogás), valor ornamental e ecológico, servindo de hábitat para diversos organismos 
aquáticos.  As raízes atuam como incubadoras de ovos de peixes, que ao nascerem se 
alimentam delas. Outro aspecto relevante é que o excesso de biomassa vegetal produzido 
pode ser utilizado como fertilizante da água dos viveiros e tanques de piscicultura, 
proporcionando o aumento de organismos que participam da cadeia alimentar dos peixes, 
ou mesmo como fonte alternativa de proteína. Do ponto de vista ambiental, essa planta 
pode ser usada no tratamento de efluentes urbanos e como despoluidor de águas, pois 
por meio de suas raízes, a planta absorve os nitratos e fosfatos presentes em águas 
eutrofizadas. Possui propriedades filtrantes, pois suas raízes têm capacidade de “segurar” 
detritos, sendo capazes de retirar da água metais pesados, toxinas, nutrientes e 
sedimentos, principalmente ferro, cálcio, manganês e magnésio. 

- Problemas ambientais causados pela proliferação excessiva da planta: A planta foi 
introduzida na maior parte das regiões quentes e tropicais dos continentes no final do 
século XIX com fins ornamentais, tendo causado nessas regiões sérios problemas 
ambientais. Esses problemas ocorrem em ambientes não equilibrados, onde a propagação 
da planta pode ser agressiva, prejudicando culturas e bloqueando a passagem em rios e 
canais, causando o entupimento de cursos d'água, impedindo a navegação e promovendo 
a eutrofização de represas e lagos. Há relatos de que a planta também pode contribuir 
para a formação de hábitats propícios ao desenvolvimento de vetores de doenças de 
veiculação hídrica. 
 

FONTE:  

GUIMARÃES, Michele Guarany Quintanilha; MOREIRA, Andréia Donza Rezende; BOVE, 
Claudia Petean. Flora do Rio de Janeiro: Pontederiaceae. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 
68, n. 1, pág. 103-108, março de 2017. 

CRUZ, Montezuma. Universidade Estadual do Ceará - Núcleo de Inovação Tecnológica – 
NIT.  Planta da Amazônia é arma poderosa contra poluição, 2009. Disponível em: 
http://uece.br/nit/index.php?option=com_content&view=article&id=1212:planta-da-
amazonia-e-arma-poderosa-contra-poluicao&catid=31:lista-de-noticias. Acesso em: 13 
jun. 2020. 

BORTOLOTTO, Ieda Maria; GUARIM NETO, Germano. O uso do camalote, Eichhornia 
crassipes (Mart.) Solms, Pontederiaceae, para confecção de artesanato no Distrito de 
Albuquerque, Corumbá, MS, Brasil. Acta Botanica Brasil, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 331-
337, 2005. 
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- A partir de características morfológicas da planta, seria possível inferir em que 

tipo de ambiente ela vive? Que característica(s) nos permite chegar a alguma conclusão? 

A resposta a esta questão, por exemplo, envolve a discussão de assuntos, como 

adaptação, evolução biológica e formação de biomas.  

- Seria possível, a partir das características apresentadas, saber a qual tipo de 

bioma essa planta pertence? A resposta a essa questão seria negativa, visto que se trata 

de uma planta aquática, encontrada nos diferentes biomas do Brasil. A partir daí, pode-

se dialogar a respeito de espécies cosmopolitas e endêmicas. 

- Do ponto de vista ambiental, percebemos que a planta apresenta diversas 

utilidades, especialmente como despoluidora de ambientes aquáticos e até mesmo no 

tratamento de esgotos. Ao mesmo tempo, verificamos que a mesma planta pode causar 

sérios problemas ambientais. Qual seria a causa desse desequilíbrio, que propicia a 

proliferação descontrolada da planta? A resposta a essa questão envolve o lançamento 

de esgotos doméstico e industrial nos corpos d´água, como também a presença de lixo e 

resíduos da agricultura e pecuária. 

Figura 4 

A ilustração seguinte (Figura 4) foi extraída da obra “Simiarum et vespertilionum 

Brasiliensium species novae [...]” (Novas espécies brasileiras de macacos e morcegos), 

publicada em 1823, por J. B. von Spix – e faz parte do E-book “A fauna e flora da Bahia do 

século XIX nas descrições de Spix e Martius”, página 214 (Tábua XVI). Spix nomeou essa 

espécie como Callithrix gigot, porém o nome científico aceito atualmente é Callicebus 

melanochir (Wied-Neuwied, 1820). Essa espécie é conhecida pelo nome popular de Guigó 

ou Sauá. Eis algumas características dessa espécie: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Página 72 do E-book “A fauna e flora da 

- Habitat: É uma espécie endêmica da Mata Atlântica, estando presente no sul e extremo-
sul da Bahia, ao norte do rio Mucuri e sul do rio Paraguaçu, e nas proximidades da foz do 
rio Jequitinhonha. Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em 
relação a sua área de ocupação ou extensão de ocorrência histórica, causada pela severa 
perda e fragmentação de habitat, em função de atividades antrópicas, como agricultura, 
pecuária e silvicultura. A pressão desses impactos ainda permanece sobre essa espécie, 
inferindo-se uma redução de pelo menos 30% da população em três gerações (24 anos) 
no passado e futuro. Portanto, este táxon foi classificado como “Vulnerável”.  
Uma espécie é considerada vulnerável pela IUCN (União Internacional para Conservação 
da Natureza), quando as melhores evidências disponíveis indicam que está enfrentando 
um risco alto de extinção na natureza, a menos que suas condições de ameaça diminuam. 
A IUCN desenvolveu uma metodologia utilizada para avaliação do estado de conservação 
das espécies brasileiras.  

 



 

 

 
- Ecologia: Callicebus melanochir não está restrito a hábitats primários, pois é capaz de viver 
em hábitats com moderado nível de perturbação antropogênica. A espécie já foi observada, 
por exemplo, na cabruca (sistema agroflorestal de plantio de cacau associado a mata 
atlântica) em Ilhéus e Itabuna (BA). A dieta da espécie é composta principalmente por frutas 
(77-90%), complementada principalmente por folhas (14-17%), mas também por presas 
(<1%). 

Ameaças: As principais ameaças identificadas para a espécie foram: assentamentos rurais, 
agricultura, pecuária, expansão urbana, desmatamento, fragmentação e redução de habitat, 
e expansão da monocultura de eucalipto. Todas as ameaças listadas geram ou amplificam a 
severa redução, perda de qualidade e fragmentação de habitat na distribuição da espécie. 
 

FONTES: 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Mamíferos - Callicebus 
melanochir – Guigó. Disponível em: 
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-
coservacao/avaliacao_da_fauna_brasileira_ICMBio.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020. 
 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Aplicação de Critérios 
e Categorias UICN na Avaliação da Fauna Brasileira. Disponível em:  
https://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/7306-mamiferos-callicebus-
melanochir-guigo. Acesso em: 25 nov. 2020. 
 

 
A partir das informações acima, é possível problematizar algumas questões para 

dialogar a respeito de determinados conteúdos. Vejamos alguns exemplos. 

- Discutir a importância da preservação do habitat para a sobrevivência da espécie 

em questão.  

- O texto acima afirma que o macaco Guigó (Callicebus melanochir) já foi observado 

no sistema de plantio de cacau no sul da Bahia, conhecido como “cabruca”. Pesquisar a 

respeito desse sistema de plantio e refletir com os alunos o motivo pelo qual o Guigó 

consegue viver nesse ambiente. 

- Identificar as interrelações que esse animal estabelece com outros seres vivos no 

ambiente em que ele vive.  

- Procurar alguma reportagem a respeito de determinado animal selvagem que 

invadiu uma área urbana e discutir a relação desse fato com a destruição de habitats 

naturais e o processo de urbanização. Nesse aspecto, lembrar de alguns casos relatados 

pela mídia de animais silvestres que muitas vezes aparecem vagando em áreas urbanas, 

ou mesmo o aparecimento de certas doenças transmitidas por animais silvestres, que 

aparecem em regiões urbanizadas, como é o caso da febre amarela e da Covid-19. 



 

 

Figura 4 – Página 214 do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas 
 descrições de Spix e Martius” 

 

Fonte: Silva & Baptista, 2020 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE 3: Criando um herbário na escola  

A página 52 do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix 

e Martius” nos mostra o que é uma EXSICATA (Figura 5). Uma das tarefas dos naturalistas 

Spix e Martius era a coleta de plantas nas diversas regiões por onde eles passavam. Essas 

plantas eram submetidas a um método simples de conservação, de tal maneira que até 

hoje podemos ver plantas coletadas por esses naturalistas. Entre as páginas 51 e 67 do E-

book podemos visualizar algumas dessas plantas coletadas por Spix e Martius na Bahia, 

conservadas sob a forma de exsicatas. Um conjunto de plantas conservadas dessa 

maneira constitui um HERBÁRIO. As exsicatas que visualizamos neste E-book fazem 

parte da coleção do Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), e foram 

coletadas por Spix e Martius na Bahia. 

A proposta de atividade agora será intitulada “Vamos produzir uma exsicata?”.  Na 

área da escola ou no seu entorno, cada estudante deverá coletar uma planta, priorizando 

os ramos com flores e/ou frutos e confeccionar uma exsicata. As instruções para a 

produção de uma exsicata podem ser encontradas no seguinte site (PEIXOTO e MAIA, 

2013): 

 

Todo o material produzido pelos alunos deverá ser guardado em um armário ou 

caixa bem protegida, que constituirá o “Herbário da escola”. Esse material 

posteriormente poderá ser utilizado como material didático para os próprios estudantes 

que confeccionaram as exsicatas e também para outros alunos. 

Silva, Almeida Jr. e Valle (2020) em um estudo com alunos de uma escola pública a 

respeito do uso de exsicatas como recurso didático no ensino de botânica, reconhecem 

que as exsicatas podem ser utilizadas em aulas práticas, em projetos de extensão que 

visem a identificação de plantas medicinais, ornamentais, alimentícias ou tóxicas, 

contribuindo para tornar as aulas de botânica mais contextualizadas, integrativas, 

atrativas e sensibilizadoras sobre a importância das plantas. Silva et al. (2019) também 

obtiveram resultados positivos em uma pesquisa com alunos do 2º ano do Ensino Médio, 

utilizando a preparação de exsicatas como estratégia de ensino. 
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Figura 5 – Página 52 do E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de 

Spix e Martius” - Imagem de uma exsicata 

 

                             Fonte: Maria Laura S. Silva, 2020 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 4: Construindo dioramas  

Os dioramas “são miniaturas de cenas reais, quase que como pequenos cenários. 

[...] A cena que pode ser uma paisagem, plantas, animais, eventos históricos etc., é 

pintada sobre uma tela de fundo curvo, de tal maneira que simulem um contorno real.” 

(CASTRO, 2015, p. 30). Na Figura 6 podemos visualizar um exemplo de Diorama feito por 

estudantes da disciplina Ecologia, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia (IFBA), Campus Vitória da Conquista. 

O diorama é também um recurso utilizado em museus, especialmente nos de 

história natural, para a reprodução de ambientes naturais atuais e de eras remotas. 
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 Santos e Marandino (2019, p. 179), em um estudo sobre o potencial educativo de 

um dos dioramas de um museu de história natural pertencente a uma escola na cidade 

de São Paulo, consideraram que o diorama estudado, que no caso foi o do bioma cerrado 

tem um potencial educativo significativo, especialmente no que se 
refere a identificação dos organismos da fauna e flora local, das 
relações ecológicas e dos aspectos abióticos deste ambiente tão 
complexo. Este potencial pode ser efetivado por meio de práticas 
educativas o que nos leva a afirmar a importância que um diorama pode 
ter quando inserido em um ambiente escolar. 

        Figura 6 – Diorama representando o bioma Mata Atlântica                                                      

        Fonte: Maria Laura S. Silva, 2021.  
 

Scarpa e Silva (2013, p. 145-147) citam o uso de dioramas em um exemplo de 

atividade de investigação em biologia. Nessa atividade, as autoras propuseram que os 

alunos construíssem dois modelos de dioramas – um representando a Mata Atlântica e 

outro representando a Savana Africana. Em um primeiro momento, os dioramas 

deveriam representar apenas a vegetação desses biomas. Numa segunda etapa, a 

professora apresentou 20 animais e os alunos deveriam inseri-los em cada um dos 

dioramas. Para conseguirem resolver corretamente o problema apresentado, os 

estudantes tiveram de realizar uma pesquisa bibliográfica sobre as características desses 

ambientes e a distribuição de animais nos biomas, para tomar decisões sobre o que iriam 

representar. 

A partir da atividade acima, os alunos foram convidados a construir uma narrativa 

para contar a história de seus dioramas, com o objetivo de “tornar evidentes ao professor 

as relações que foram estabelecidas entre os dados, os fatos, as interações e as 

justificativas elaboradas.” (SCARPA e SILVA, 2013, p. 149). 



 

 

Com base nas regiões fitogeográficas brasileiras estabelecidas por Spix e Martius 

(Ver no E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e Martius” o 

mapa na página 28), a turma será dividida em grupos e cada um ficará responsável pela 

construção de um diorama representando as regiões apontadas por Martius: Floresta 

Amazônica, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Mata de Araucárias. Nos dioramas, 

também deverá ser representado um problema ambiental encontrado em cada um dos 

biomas brasileiros. 

Considerações finais 

Esperamos que o recurso e a sequência de atividades ora apresentada constituam 

uma boa proposição para que melhorias aconteçam no ensino de biologia que pretenda 

o diálogo e a contextualização dos conhecimentos científicos.  

Na sequência de atividades priorizamos o uso de recursos visuais e de propostas 

que permitissem aos professores e alunos um contato mais íntimo com a natureza, 

aguçando a capacidade de ver, sentir e tocar, assim como faziam os naturalistas Spix e 

Martius, no início do século XIX. A proposição de atividades ao ar livre, de anotações a 

partir da observação da natureza, da produção de ilustrações representando a natureza 

local, da confecção de modelos representativos de nossos biomas e demais atividades, 

todas inspiradas o E-book “A fauna e flora da Bahia do século XIX nas descrições de Spix e 

Martius”, certamente podem contribuir para um ensino de biologia contextualizado. 

A partir da realização de algumas dessas atividades e do uso do livro eletrônico (E-

book), o qual é fruto de um trabalho de pesquisa mais amplo, intitulado “Narrativas de 

Naturalistas Europeus e seus contributos para o Ensino de Biologia contextualizado: um 

olhar no Brasil do século XIX”, o qual constitui a Tese de Doutorado da primeira autora,  

esperamos contribuir para um ensino de Biologia mais dinâmico e mais próximo da 

realidade dos estudantes. Entendemos que as atividades propostas poderão inspirar a 

criação de novas estratégias que facilitem a compreensão dos conteúdos, tornando essa 

disciplina, de fato, “o estudo da vida” e não de temas abstratos, que nada dizem respeito 

à nossa realidade e que servem apenas para a realização dos exames de avaliação.  
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RECORTES DE NARRATIVAS E POSSIBILIDADES 

PARA O ENSINO DE BIOLOGIA NA OBRA DE SPIX E 

MARTIUS 
 

Este capítulo apresenta recortes da obra “Através da Bahia”, dos 
naturalistas Spix e Martius, edição de 1938, fazendo uma junção de alguns 
trechos da obra que motivou este trabalho de pesquisa com as imagens 
apresentadas neste E-book. O objetivo é fornecer aos professores uma 
localização mais pontual de algumas possibilidades de ensino, a partir do 
uso deste recurso com finalidade pedagógica para o ensino de Biologia. 

É importante destacar que muitos nomes científicos dos seres vivos 
apresentados nas imagens sofreram modificações. Tais alterações são 
indicadas no texto, porém é importante explicar a Taxonômica como algo 
dinâmico, sempre sujeito a mudanças, à medida que novas descobertas 
científicas fornecem maiores detalhes a respeito das características dos 
seres vivos. 

Nesta proposta, optamos por trabalhar sugerindo alguns objetivos de 
ensino, ficando a critério do professor a escolha de habilidades e 
competências relacionadas à disciplina, de acordo com os objetivos 
propostos.  

Gostaríamos de salientar que o presente recurso didático se propõe 
apenas a indicar sugestões de ensino, ficando a cargo do próprio professor 
e dos discentes a extrapolação das sugestões aqui apresentadas no intuito 
de adequar à realidade e às necessidades de cada grupo. 

No quadro abaixo, consideremos que os trechos apresentados na 
Coluna 1, retirados da obra “Através da Bahia” apenas servem como fonte 
de inspiração para introduzir determinados conteúdos. Ressaltamos que as 
sugestões de imagens do E-book (na coluna da direita) nem sempre 
retratam fielmente o assunto abordado, porém têm sempre alguma 
conexão com o tema, nos reportando a mapas, paisagens, plantas ou 
animais dentro daquele contexto. Tais recursos não têm a pretensão de 
esgotar os assuntos propostos, mas apenas servir como mais um recurso  
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didático, talvez um ponto de partida para o estudo de determinados 
conteúdos de Biologia. 

 Cabe, finalmente, ao professor, o uso de seus conhecimentos, sua 
experiência e criatividade para extrapolar as sugestões do recurso ora 
apresentado.  

Quadro 2 – Sugestões de uso das imagens do E-book e de trechos da obra “Através da 
Bahia”  dos naturalistas Spix e Martius no Ensino de Biologia 

TRECHO PÁG. CONTEÚDOS A SEREM 
ABORDADOS 

OBJETIVOS 
PEDAGÓGICOS 

SUGESTÃO 
DE 

IMAGENS 
 
Rio São Francisco  
Enquanto 
permanecêssemos nas 
proximidades do rio São 
Francisco, fomos obrigados 
a conduzir a tropa, através 
das entrelaçadas cercas 
vivas de espinheiros do 
alagadiço. Afastando-nos 
para leste, entramos em 
caatingas que tinham 
aspecto outoniço, onde as 
únicas plantas verdes eram 
hastes carnosas de Cereus, 
algumas capparidaceas e 
janiphos (Cnidoscolus, Pohl), 
cobertos de espinhos 
cáusticos. 

 
18- 
19 

 
Áreas de ocorrência do 
bioma Caatinga no Brasil 
e no Estado da Bahia. 
Vegetação da Caatinga. 
Classificação e 
nomenclatura de plantas 
da caatinga. Aspectos da 
paisagem do bioma 
Caatinga. Características 
das plantas desse bioma 
que possibilitam 
resistência à seca 
(adaptações). 
 
 

 
- Caracterizar e localizar 
os biomas continentais 
brasileiros, e identificar 
alguns seres vivos típicos 
dessas regiões. 
 
- Identificar e 
compreender a 
distribuição e a 
configuração natural da 
caatinga, 
correlacionando com a 
biodiversidade do bioma.  
 
- Relacionar coberturas 
vegetais, fauna, clima, 
relevo, solos e recursos 
hídricos no bioma. 
 
- Identificar e avaliar os 
processos de ocupação e 
a perda de coberturas 
vegetais originais do 
bioma caatinga. 
 
- Reconhecer e avaliar 
unidades e políticas de 
conservação e usos 
sustentáveis do bioma, 
assim como programas 
para contenção de sua 
devastação.  
 
-  Saber utilizar a 
observação e a descrição 
na leitura direta ou 
indireta da paisagem, 

 
Págs. 38, 39 
(imagem 5), 
50 
 
As imagens 
mostram 
Paisagens da 
caatinga 



 

 

sobretudo por meio de 
ilustrações. 
 

 
A montanha, chamada pelos 
habitantes, Serra do Rio de 
Contas, da Vila Velha, ou do 
Brumado, eleva-se, pelo 
menos, a 1.200 pés sobre a 
Vila Velha e mostra 
completa analogia com as 
montanhas de Minas. [...] 
Do alto da estrada 
descortina-se magnífica 
vista sobre o delicioso vale 
de Vila Velha.  
Quando, finalmente, 
atingimos o planalto, em 
cuja baixada está situada a 
vila, pareceu-nos estar em 
plena vegetação do Tijuco: 
os mesmos arbustos 
graciosamente verdes; nos 
íngremes montículos 
pedregosos, as mesmas 
liliáceas, embora menos 
abundantes; nas baixadas, 
gramíneas semelhantes e 
nas assentadas escalvadas 
dos rochedos, os melocactos 
e as bromélias, como lá. 

 
29-
30 

 
Biomas brasileiros: 
Cerrado. Caraterísticas 
do ambiente e da 
vegetação. 
Particularidades na 
morfologia e fisiologia 
das plantas do cerrado. 
Áreas de ocorrência. 
Importância ecológica e 
econômica. 
Bioma Cerrado e suas 
formações vegetais, 
dando destaque aos 
campos rupestres, uma 
das formações 
encontradas no cerrado 
brasileiro, inclusive na 
Bahia e em Minas Gerais, 
conforme o autor faz a 
analogia. 

 
- Conhcer o bioma 
Cerrado, suas 
características e a 
importância de sua 
preservação. 
 
- Enfatizar a riqueza da 
fauna e da flora desse 
bioma, e a necessidade 
de preservá-lo. 
 
- Identificar elementos 
que caracterizam o 
bioma Cerrado. 
 
- Reconheer a 
importância do Cerrado 
como um bioma que 
abriga um terço das 
espécies vegetais e 
animais. 
 
-  Reconhecer, na 
paisagem local e no lugar 
em que se encontram 
inseridos as diferentes 
manifestações da 
natureza e a apropriação 
e transformação dela 
pela ação de sua 
coletividade, de seu 
grupo social como, por 
exemplo, a utilizaçao das 
plantas, das frutas do 
cerrado.  
 
- Saber utilizar a 
observação e a descrição 
na leitura direta ou 
indireta da paisagem, 
sobretudo por meio de 
ilustrações. 
 
- Identificar as atividades 
que ameaçam o 
desaparecimento do 
Cerrado. 
 

 
P. 27 - Mapa 
criado por 
Martius com 
a 
distribuição 
dos biomas 
brasileiros. 
 
P. 37 - 
Imagem da 
antiga cidade 
de Vila Velha 
– atual 
Livramento 
de Nossa 
Senhora, 
município 
localizado no 
bioma 
Caatinga, que 
faz divisa com 
o município 
de Rio de 
Contas, o qual 
é pertencente 
à região da 
Chapada 
Diamantina, 
onde 
predomina os 
campos 
rupestres, 
constituídos 
por uma 
vegetação 
campestre 
pertencente 
ao bioma 
Cerrado. Os 
campos 
rupestres são 
encontrados 
sobre topos 
de serras e 
chapadas de 
altitudes 
superiores a 
900 m com 
afloramentos 
rochosos 
onde 
predominam 
ervas, 



 

 

gramíneas e 
arbustos, 
podendo ter 
arvoretas 
pouco 
desenvolvidas
. 
 
P. 57 e 58 - 
exsicatas de 
plantas 
coletadas na 
região do 
Cerrado 
baiano. 

 
Flora da caatinga 
A imburana (Bursera 
leptopholes, Mart.), as 
barrigudas (Chorisia 
ventricosa Mart e Pourretia 
tuberculata, M.) os paus de 
rato, dos sertanejos da Bahia 
(Caesalpinia glandulosa, 
microphylla, M.), a catinga 
de porco (Caesalpinia 
porcina, M.), a caranguda 
(Caesalpinia acinaciformis, 
M.) o pau ferro (Caesalpinia 
ferrea, M.), muitas especies 
de mulungú (Erythrina), uma 
anonacea, (Annona 
obsufolia, M.) diversas  
capparidéas (Capparides), o 
imbuseiro 

 
44-
45 

 
Diversidade das plantas 
da Caatinga e suas 
características. 
Taxonomia vegetal – 
Nomenclatura científica e 
classificação das plantas. 
Essa abordagem leva ao 
esclarecimento de que 
nem sempre o nome 
científico da época 
corresponde ao nome 
científico atual. Por 
exemplo, no caso da 
barriguda (Chorisia 
ventricosa Mart. & Nees), 
por exemplo, ainda hoje 
permanece o mesmo 
nome científico. Porém, 
em outras espécies, 
como no caso da 
imburana, que no trecho 
ao lado tem o nome de 
Bursera leptopholes, 
Mart., atualmente esse 
nome é Commiphora 
leptophloeos. Tais 
mudanças decorrem do 
fato de a taxonomia ser 
uma ciência dinâmica, 
estando em constante 
revisão, especialmente 
na atualidade, em que se 
leva em conta não 
apenas critérios 
descritivos, mas 
principalmente as 
relações de parentesco. 

 
- Reconhecer a 
biodiversidade como 
produto de um processo 
evolutivo. 
 
- Justificar a classificação 
biológica como um 
instrumento para a 
organização dos seres 
vivos.  
 
- Conhecer as principais 
regras da nomenclatura 
binomial. 
 
- Compreender que a 
Sistemática, cujos 
resultados se expressam 
pela Taxonomia, 
organiza a diversidade 
dos seres vivos e facilita 
seu estudo, revelando 
padrões de semelhança 
que evidenciam as 
relações de parentesco 
evolutivo entre diferentes 
grupos de organismos. 
 
- Reconhecer que a falta 
de consenso entre os 
cientistas quanto à 
classificação biológica 
revela tanto as 
dificuldades quanto a 
variedade de pontos de 
vista sobre o assunto, 
indicando que a ciência é 
um processo 

 
P. 27 - Mapa 
criado por 
Martius com 
a 
distribuição 
dos biomas 
brasileiros. 
 
 
P. 38 - 
paisagem da 
Caatinga. 
 
P. 50 - 
paisagem da 
Caatinga na 
região de 
Juazeiro-BA. 
 
 



 

 

Liquens, características e 
importância. 

em contínua construção. 
  

 
O Coqueiro  
O coqueiro (Cocos nucifera, 
L.) que aí se desenvolve 
muito bem, como 
geralmente no litoral da 
província da Bahia, onde é 
freqüentemente cultivado, 
produz numerosos e grandes 
frutos, que são notáveis pela 
macieza da amêndoa, sendo 
em parte exportados para o 
Rio de Janeiro, onde o 
coqueiro não prospera tão 
bem. 

 
62 

 
Classificação e 
nomenclatura científica 
das plantas. Influências 
das características do 
ambiente sobre o 
desenvimento das 
plantas. Reprodução, tipo 
de fruto e adaptações do 
coqueiro, que é uma 
planta originária do 
sudeste da Ásia, sendo 
introduzida no Brasil 
pelos colonizadores 
portugueses. Os cocos 
espalharam-se através 
dos trópicos, em 
particular ao longo da 
linha costeira tropical. 
 

 
- Conhecer as principais 
regras da nomenclatura 
binomial. 
 
- Identificar e descrever 
algumas características e 
estruturas das plantas 
relacionadas ao ambiente 
em que vivem.  
 
 

 
P. 104 e 105 
- Ilustrações 
do coqueiro 
(Cocos 
nucifera).  

 
Junto a essa, a mais nobre 
dentre todas as espécies de 
palmeiras, encontram-se na 
ilha de Itaparica, em menor 
quantidade, duas outras 
muito úteis aos habitantes 
do Brasil: o dendezeiro e a 
piaçabeira (Elaeis guineensis, 
L.) e Attalea funifera, Mart.). 
A primeira, sem dúvida de 
origem africana e 
introduzida no Brasil pelos 
negros, é excelente por 
causa do azeite que se extrai 
dos frutos; a última, uma 
espécie indígena, 
principalmente das florestas 
litorâneas da Comarca de 
Ilhéus e da província de 
Porto Seguro, é notável 
pelas resistentes fibras das 
bainhas das palmas, com os 
quais se preparam em 
fábricas especiais 
(cordoarias de piaçaba): 
cabos, cordas, vassouras, 
escovas e esteiras grossas. 
 

 
62-
63 

 
Classificação e 
nomenclatura científica 
das plantas. 
 
Etnobotânca - ramo da 
botânica que estuda o 
uso das plantas pelos 
povos. Neste caso, as 
inúmeras utilizações do 
côco na Bahia – na 
alimentação (uso do 
azeite) eo uso das fibras 
das palmas na fabricação 
de diversos utensílios. 

 
- Reconstruir significados 
sobre os conhecimentos 
e usos dos vegetais pelas 
diversas populações.  
 
 
- Reconhecer a 
importância do 
conhecimento 
etnobotânico para a 
sobrevivência da 
humanidade, 
compreendendo a 
Botânica de maneira 
contextualizada. 

 
P. 99, 106 – 
Ilustrações 
da 
piaçabeira 
(Attalea 
funifera). 
 
P. 113 – 
Ilustrações 
do 
dendezeiro 
(Elaeis 
guineensis). 
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FAUNA DO SÃO 
FRANCISCO  
Nos campos gerais de São 
Felipe se conhecem muitos 
mamíferos que aqui procuro 
citar, conforme as 
informações recebidas. O 
macaco vulgar de cauda 
enrolada, Callibrix capucina e 
o engraçado saoih (sahuim), 
C. sciures, Cuv., muitas vezes 
se encontram mansos, nas 
casas. O macaco urrador, 
guariba, Mycetes ursinus, 
Humb. e o guariba preto. M. 
niger, Kuhl, habitam as 
matas das caatingas, em 
bandos numerosos.  
Das espécies felinas 
encontram-se: 1) a 
verdadeira onça, o jaguar e 
suas variedades pretas: onça 
pintada verdadeira e onça 
preta ou tigre, Félix Onça, L.; 
2) a onça vermelha, cuguar, 
onça vermelha ou 
sussuaranna, F. concolor, L., 
(na língua geral chamam 
esses gatos: juareté pinima, 
bixua e piranga); 3) o oselot, 
gato montês maracayá 
grande ou schibiguaçú F. 
pardalis L.; 4) gato montês 
ou maracaá, pequeno, F. 
tiagrina, L.; 5) gato nourisco 
raposa, F. macroura, Neuv.; 
6) gato mourisco vermelho, 
F. Eyra, Az.  
O guachinim, Procyon 
cancrivorus, Ill., não se 
encontra só à beira mar, 
porém, também aí, nas 
baixadas dos campos e 
devasta especialmente os 
canaviais. [...] 
 

A diversidade dos 
mamíferos. Classificação 
e nomenclatura científica 
dos animais. 
Caracterísiticas gerais 
dos mamíferos. O 
parentesco evolutivo dos 
animais. Características 
gerais dos vertebrados. 
Classe Mammalia 
(mamíferos): 
características gerais, 
estrutura e fisiologia, 
reprodução, origem 
evolutiva. Subclasses de 
mamíferos.  
 
Diversidade de animais 
existentes na caatinga no 
século XIX, muitos desses 
animais hoje extintos, ou 
com área territorial bem 
restrita, devido à perda 
de habitat, 
principalmente devido ao 
desmatamento. 
 
Obs.: Parte do texto ao 
lado foi cortado, devido a 
limitação do espaço neste 
artigo, porém, dando 
continuidade, os 
naturalistas falam de 
diversos outros animais 
encontrados na Bahia. 

- Relacionar a Zoologia 
dentro do universo 
ambiental, fazendo 
relações com as 
particularidades de cada 
Ser vivo num todo, 
gerando a preservação 
do meio ambiente.  
 
- Compreender a grande 
diversidade de animais 
através de seus filos.  
 
- Estabelecer as 
diferenças das tendências 
evolutivas com base na 
estrutura corporal e 
fisiológica dos animais. 
 
- Entender como os 
organismos se 
relacionam em um 
ambiente e entender a 
importância da 
conservação 
e preservação do 
ecossistema. 
 
- Identificar o habitat e o 
modo de sobrevivência 
dos animais típicos da 
região da caatinga. 
 
 

P. 213 a 217 
– Ilustrações 
de alguns 
representant
es da fauna 
de 
mamíferos 
da Bahia. 

 
AVIFAUNA  
As aves mais observadas nas 
lagoas à margem do Rio São 
Francisco são: jaburú, 
Ciclonea Mycteria, Temm., 
tujujú, Tantalus Locutator, 

 
68 

 
A diversidade de aves na 
Bahia do século XIX. 
Classificação e 
nomenclatura científica 
das aves. Caracterísiticas 
gerais das aves. O 

 
- Relacionar a Zoologia 
dentro do universo 
ambiental, fazendo 
relações com as 
particularidades de cada 
ser vivo num todo, 

 
P. 196 a 212 
– Ilustrações 
de alguns 
representant
es da fauna 



 

 

L., colhereiro, Platalea Ajaja, 
L., mergulhão, Plotus 
Anhinga, L., gaivota puta, 
Charadrius lampronotus, 
Wagl. Syst. Av. Sp., 
maçarico, Hinnantopus 
brasiliensis, frango d’água, 
Gallinula galeata, Lichts., 
pato grande, marreco e 
paturi, Anas moschata, 
brasiliensis e viduata, L., 
garça branca, miúda, parta e 
socó, Ardes Egretta, 
candidissima, tigrina, pilenta, 
Lath., Wagl. l. e. caráo, 
Notherodius cuarama, Wagl. 
l. e. martim pescador, Alcedo 
torquata, L. 
 

parentesco evolutivo dos 
animais. Características 
gerais dos vertebrados. 
Classe Aves: 
características gerais, 
estrutura e fisiologia, 
reprodução, origem 
evolutiva. 

gerando a preservação 
do meio ambiente.  
 
- Compreender a grande 
diversidade de animais 
através de seus filos. 
 
- Estabelecer as 
diferenças das tendências 
evolutivas com base na 
estrutura corporal e 
fisiológica dos animais. 
 
- Identificar o habitat e o 
modo de sobrevivência 
dos animais típicos da 
região da caatinga. 
 

de aves da 
Bahia. 

 
ICHTHYOLOGIA  
Em Salgado os peixes do 
São Francisco têm os 
seguintes nomes: pacú, 
sorubim, dourado, gongó ou 
cascudo, madrinjan, pirá-
tamanduá, piranha ordinária 
e roduleira, acari, mandi. 
Mandi-açú, amandi pintado, 
grumatan (curumatam), 
gorubina, piau, pocomó, 
trahira, bagre, sarapó.  
Bem poucos, até hoje, estão 
descritos nas obras de 
zoologia, a se poder com 
certeza reconhecê-los. 

 
68 

 
A diversidade dos peixes. 
Classificação e 
nomenclatura científica 
dos peixes. 
Caracterísiticas gerais 
dos peixes. O parentesco 
evolutivo dos animais. 
Características gerais dos 
vertebrados. A 
classificação dos peixes: 
Agnatos (Classe Myxine e 
Classe Petromyzontida); 
Classe Chondricthyes 
(peixes cartilaginosos); 
Classe Actinopterygii 
(peixes ósseos com 
nadadeiras radiais). 
Caraterísitcas gerais dos 
peixes, estrutura e 
fisiologia, reprodução, 
origem evolutiva. 
 

 
Relacionar a Zoologia 
dentro do universo 
ambiental, fazendo 
relações com as 
particularidades de cada 
ser vivo num todo, 
gerando a preservação 
do meio ambiente.  
 
- Compreender a grande 
diversidade de animais 
através de seus filos. 
 
- Estabelecer as 
diferenças das tendências 
evolutivas com base na 
estrutura corporal e 
fisiológica dos animais. 
 
- Identificar o habitat e o 
modo de sobrevivência 
dos animais típicos da 
região da caatinga. 
 

 
159 a 165 – 
Ilustrações 
de alguns 
representant
es da fauna 
de peixes da 
Bahia. 

 
ENTOMOLOGIA  
As várias espécies de 
abelhas de que tivemos 
notícias no sertão foram as 
seguintes: jatai grande e 
pequeno, porá bravo e 
manso, mumbues, 
mimbuquinha, marmeada 

 
69 

 
Nomes populares de 
abelhas encontradas na 
Bahia, na região do Rio 
São Francisco, buscando 
a respectiva 
correspondência com a 
nomenclatura científica 
atual. Características 

 
Relacionar a Zoologia 
dentro do universo 
ambiental, fazendo 
relações com as 
particularidades de cada 
ser vivo num todo, 
gerando a preservação 
do meio ambiente.  

 
P. 135 a 158 
- Ilustrações 
de alguns 
representant
es da fauna 
entomológic
a da Bahia. 



 

 

preta e branca, uruçú de 
chão e de pau, uruçú-boi, 
uruçú pequeno, tataira 
mandaquira, que de 
preferência visita as flores 
do jacarandá, a cabeça de 
latão, caga fogo, cuja 
ferroada produz empolas e 
inflamações perigosas, razão 
pela qual, só à noite, se 
arriscam a tirar o mel: sete-
portas, que faz colmeia 
muito artística; iratim, 
sanharó grosso, sanharó 
miúdo, (abelhão) 
mandasaia, munduri preto, 
vermelho, legitimo, mirim e 
munduri, papa-terra, vamos 
embora que enxamea 
bastante, cabiguara, xupé, 
arapoá, abelha do cupim, 
que fabrica cera cor de rosa, 
preguiçosa grossa, fina e 
mosquito. 
Aí é desconhecida a abelha 
européia.  
 

gerais dos Artrópodes. 
Classificação e relações 
de parentesco nos 
artrópodes. Principais 
características da Classe 
Insecta (insetos). 
Principais ordens de 
insetos, com destaque 
para a Ordem 
Hymenoptera. Estudo da 
organização social das 
abelhas, espécie que 
forma uma sociedade 
altamente organizada. 
Importância das abelhas 
como polinizadoras. 
 

 
- Compreender a grande 
diversidade de animais 
através de seus filos. 
 
- Estabelecer as 
diferenças das tendências 
evolutivas com base na 
estrutura corporal e 
fisiológica dos animais. 
 
- Identificar o habitat e o 
modo de sobrevivência 
dos animais típicos da 
região da caatinga. 
 
- Estabelecer relações 
entre a morfologia das 
flores e os respectivos 
polinizadores, com 
destaque para as abelhas. 
 
 

 
Em toda casa encontra-se 
um caneco feito do casco de 
um côco, o qual está 
dependurado acima do pote 
d’água, feito de barro 
poroso. 
Chapéus, guarda-sóis, 
peneiras, esteiras, etc., 
feitas com a epiderme 
destacada das folhas ou do 
tecido fibroso que envolve o 
côco, são constantemente 
manufaturadas, pelos 
negros, em suas horas 
vagas.  
Do casco do côco preparam 
os torneiros vasos artísticos, 
engastados de ouro e prata, 
que se encontram nas casas 
ricas.  
O carvão do côco é usado 
pelos ourives e pintores.  
Da noz do côco, ralada e 
cozida com açúcar, prepara-
se a cocada que é uma das 

 
95-
96 

 
Etnobotânca: ramo da 
botânica que estuda o 
uso das plantas pelos 
povos. Neste caso, as 
inúmeras utilizações do 
côco na Bahia – no 
artesanato, na fabricação 
de utensílios de uso 
doméstico, como tinta, 
na alimentação, na 
fabricação de cordas e 
estopas. 

 
- Reconstruir significados 
sobre os conhecimentos 
e usos dos vegetais pelas 
diversas populações.  
 
-   Estabelecer diálogo 
entre o conhecimento 
tradicional e o científico, 
reconhecendo as 
contribuições que um 
pode oferecer ao outro. 
 
- Reconhecer a 
importância do 
conhecimento 
etnobotânico para a 
sobrevivência da 
humanidade, 
compreendendo a 
Botânica de maneira 
contextualizada.  
 
- Promover a valorização 
do 

 
P. 98 a 117 - 
Ilustrações 
de algumas 
espécies de 
palmeiras 
encontradas 
na Bahia. 



 

 

habilidades da brasileira 
dona de casa.  
Este agradável doce é 
preparado, principalmente, 
nos conventos das Ursulinas 
e outras freiras da Bahia. 
Elas dão-lhe um gosto 
delicadíssimo e com outros 
doces semelhantes: de 
ananás, de manga, de 
genipapo, pitanga, etc., são 
freqüentemente enviados 
para Europa, como presente.  
O azeite de côco, obtido por 
aquecimento moderado e 
expressão, é de cor branco-
amarelada, muito 
transparente. Em finura e 
pureza de gosto é 
semelhante ao melhor 
azeite doce ou ao óleo de 
amêndoa.  
Com dez côcos pode obter-
se mais ou menos uma libra 
de azeite, que sendo 
convenientemente 
preparado, não contém 
substância mucilagenosa, 
nem resinosa.  
Sendo o coqueiro, em 
grande escala, cultivado ao 
longo de todo o litoral que 
se estende de Ilhéus a 
Pernambuco, é de admirar 
que o Brasil, atualmente, 
ainda pague um tão pesado 
tributo ao azeite doce 
português.  
Uma fábrica de sabão de 
soda daria extração a esse 
apreciado produto e, não só 
o baixo preço de um côco 
(no país, cerca de 20 réis – 3 
1/2 breuzer), como a 
expectativa de se tornar 
ainda mais barato, pelo 
aumento de cultura, nas 
embocaduras dos rios, 
convidariam para instituir 
uma empresa, à qual 
asseguraria uma 
propriedade mais certa, o 
emprego simultâneo da 

conhecimento 
etnobotânico nas aulas 
de biologia, como forma 
de resgate do 
conhecimento 
tradicional. 
 
 
 
 



 

 

casca fibrosa, no preparo de 
cordas e estopa.  
Os cordoeiros das fábricas 
de piaçaba de Itaparica 
afirmaram-nos que, de 260 
côcos se podiam obter uma 
arroba de cairo limpo e 
próprio para cordas e cabos, 
afora a estopa.  
Os coqueiros, apesar de só 
prosperarem nas imediações 
do mar, poderiam, 
entretanto, ser plantados 
numa faixa de terra litorânea 
de uma légua de largura. 
 
 
Esse fosso corre ao longo da 
extremidade leste do 
arrabalde dos Barris, por 
entre colinas revestidas de 
espesso mato, 
bosquezinhos, plantações e 
edifícios que, em desordem 
encantadora, se prestam aos 
mais belos passeios, já pela 
mutação das vistas do 
terreno, já pela vegetação 
luxuriante. É, porém, muito 
pouco visitado pelos 
baianos. 
No Dique vivem numerosos 
pequenos jacarés, de 
focinho comprido 
(Jacaretinga moschifer. Spix, 
Lacertae Bras. t. 1), que 
exalam forte cheiro de 
almíscar, prevenindo assim 
ao passeante de sua 
perigosa presença. 
 

 
110-
111 

 
Trecho que se refere ao 
Dique do Tororó, em 
Salvador.  Propicia o 
estudo da diversidade 
dos animais na Bahia do 
século XIX. Classificação 
e nomenclatura científica 
dos répteis. O parentesco 
evolutivo dos animais. 
Características gerais dos 
vertebrados. 
Caraterísitcas gerais dos 
répteis, estrutura e 
fisiologia, reprodução, 
origem evolutiva. 

 
- Relacionar a Zoologia 
dentro do universo 
ambiental, fazendo 
relações com as 
particularidades de cada 
um num todo, gerando a 
preservação do meio 
ambiente.  
 
- Compreender a grande 
diversidade de animais 
através de seus filos. 
 
- Estabelecer as 
diferenças das tendências 
evolutivas com base na 
estrutura corporal e 
fisiológica dos animais. 
  
 

 
P. 187 a 195 
- Ilustrações 
de alguns 
representant
es da fauna 
de lagartos 
da Bahia. 
 
P. 188 – 
Ilustração da 
espécie 
Jacaretinga 
moschifer 

 
Tabaco – A cultura do 
tabaco foi, outrora, muito 
desenvolvida no Recôncavo; 
pois, não raras vezes, na 
Guiné, se permutou um 
escravo, por um grande rolo 
de fumo; presentemente 
decrescem, de modo 
considerável, a lavoura e o 
comércio deste artigo. A 

 
172-
173 

 
Origem, nome científico, 
morfologia da planta e 
partes onde estão 
concentrados 
componentes químicos 
(hidrocarbonetos, fenóis, 
ácidos graxos, 
isopropenos, ésteres e 
minerais inorgânicos) que 
causam efeitos tóxicos e 
benéficos no organismo 

 
- Identificar a planta 
utilizada na fabricação do 
tabaco, reconhecendo as 
suas principais 
características botânicas. 
- Conhecer, em linhas 
gerais, a história da 
disseminação dessa 
planta na Europa a partir 
do descobrimento das 
Américas. 

 
P. 40 e 41 – 
Imagens da 
Vila de 
Cachoeira, 
um dos 
locais onde 
era cultivado 
o tabaco.  
 
 



 

 

melhor qualidade vem de 
Cachoeira e Santo Amaro. 
Exportam mais em rolo do 
que em folhas. Distinguem-
se duas qualidades: 
aprovado e refugo. Este é 
gasto, parte no país, parte 
no tráfico dos negros; aquele 
é exportado para a Europa. 
Ultimamente, empresários 
franceses instalaram, na 
Bahia, uma fábrica de 
tabaco. 

humano. Vício e doenças 
correlacionadas, 
explicitando o interesse 
econômico sobre esta 
planta no Brasil colonial 
em prol da exportação e 
fabricação de charutos. A 
relação desta prática com 
os saberes indígenas e 
com a mão de obra 
escrava da época. 

- Reconhecer os 
principais impactos 
ambientais causados pelo 
plantio de tabaco, como 
monocultura. 
- Conhecer a realidade 
dos fumicultures e propor 
alternativas para a 
melhoria da qualidade de 
vida dos que trabalham 
diretamente nessa 
atividade. 
- Refletir sobre as 
consequências do vício 
em Tabaco, para o 
indivíduo e para o meio 
ambiente. 
 

 
No Recôncavo já se 
tornaram raridade as velhas 
matas virgens.  
Foi-nos preciso ir aprender a 
conhecer o aspecto das 
florestas não profanadas, 
em outros pontos da 
Província e aceitamos, de 
bom grado, o convite do 
Marechal Felisberto Caldeira 
para, em sua escuna, visitar 
a Vila de São Jorge dos 
Ilhéus, em cujos arredores 
possui aquele Senhor um 
grande engenho de açúcar. 
 

 
195-
196 

 
O impacto da espécie 
humana sobre a 
natureza. Interferência 
humana em ecossistemas 
naturais: Desmatamento. 
Caracterização da 
vegetação predominante 
no Sul da Bahia (região 
de Ilhéus), onde 
predomina a  Mata 
Atlântica. 

 
- Reconhecer a 
exploração humana 
como uma ameaça 
concreta à 
sustentabilidade 
planetária. 
 
- Posicionar-se de 
maneira crítica e 
consciente sobre a atual 
situação planetária; 
- Propor medidas que 
respeitem o meio 
ambiente e sendo assim, 
minimizem os danos 
causados a ele. 
 
- Identificar as áreas de 
ocorrência da Mata 
Atlântica na Bahia, 
compreendendo sua 
dinâmica natural, bem 
como os processos que 
ameaçam a sua 
biodiversidade.  
 
 - Compreender a relação 
entre fatores abióticos e 
a formação vegetal. 
 
- Reconhecer que 
diferentes fatores 
abióticos influenciam na 
diversidade dos biomas. 

 
P. 44 – 
Imagem da 
região de 
Ilhéus. 
 
P. 45 – 
Imagem do 
Rio Itaípe ou 
Almada, em 
Ilhéus.  
 
 P. 54, 55, 
56, 66 e 67 - 
Exsicatas de 
plantas 
coletadas na 
região de 
Ilhéus. 



 

 

 
- Traçar um panorama da 
degradação ambiental ao 
longo da História do 
Brasil, e especificamente 
da Bahia,  nos últimos 
200 anos de história. 
 
- Posicionar-se 
criticamente frente a 
questões 
socioambientais, que 
envolvam a conservação 
do ambiente, 
argumentando com base 
em informações. 
 
- Fazer uma análise 
dentro da perspectiva 
histórica das relações 
existentes entre a 
natureza e a sociedade. 
 

 
Devaneio  
O viajante, remando 
vagarosamente, se entrega 
a uma alternativa de 
admiração e melancolia, até 
que, de repente, desperta 
pelo aparecimento de um 
jacaré, à espreita, ou é 
perturbado por um bando de 
lontras, que, roncando, 
passam com a velocidade de 
seta.  
Bem que o fluxo e o refluxo 
da maré devessem ser 
sensíveis na parte superior 
do rio Itaipe, até sua união 
com a lagoa do Almada, 
observamos, apenas, a 
vazante mui fraca, acima da 
nossa entrada no rio; ela 
descobre as raízes dos 
mangues, nas quais se 
notam, ao lado de um 
caranguejo terrestre 
comestível (Cancer uçá, L.), 
uma espécie de camarão do 
mar (Palaemon guaricurú, 
Fabr.), que os habitantes 
comem, e são muito 
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A diversidade dos 
animais. Classificação e 
nomenclatura científica. 
Características gerais dos 
vertebrados. Estudo de 
vertebrados das classes 
Reptilia e Mammalia. 
Estudo de invertebrados 
do subfilo Crustacea. Os 
manguezais e as espécies 
encontradas nesse 
ecossistema, sua 
importância ecológica e 
econômica. Influência (ou 
não) do tipo de 
alimentação sobre a 
fecundidade da 
população humana do 
litoral. 

 
- Relacionar a Zoologia 
dentro do universo 
ambiental, fazendo 
relações com as 
particularidades de cada 
um num todo, gerando a 
preservação do meio 
ambiente.  
 
- Compreender a grande 
diversidade de animais 
através de seus filos. 
-  Estabelecer as 
diferenças das tendências 
evolutivas com base na 
estrutura corporal e 
fisiológica dos animais. 
 
- Compreender como os 
organismos se 
relacionam em um 
ambiente e a importância 
da conservação 
e preservação do 
ecossistema. 
 
 

 
P. 44 – 
Imagem da 
região de 
Ilhéus. 
 
P. 45 – 
Imagem do 
Rio Itaípe ou 
Almada, em 
Ilhéus. 
 
  



 

 

gostosos, quando guizados 
com azeite e vinagre. 
Estes pequenos mariscos e 
peixes de água salgada 
constituem, com as bananas 
e a farinha de mandioca, os 
alimentos comuns dos 
habitantes do litoral. 
A esta espécie de 
alimentação se atribui a 
grande fecundidade da 
população. 
 
 
Azolla, Pistia e Lacis  
cadeia alimentar 
 
Mais acima, estava o rio em 
suas enseadas mais 
profundas e tranqüilas, 
coberto de espessa camada 
de um feto, Azolla pinnata, 
Lam. e de Pistia stratiostes 
L., plantas raras, das quais a 
última pode ser comparada 
à forma gigantesca da nossa 
lemna.  
Mais para o interior o rio se 
torna pedregoso e raso. 
Éramos obrigados a arrastar 
a canoa por sobre rochedos 
ponteagudos de granito, em 
cima dos quais crescia, em 
abundância, uma planta 
notável (Lacis fucoides, M. 
Nov. gen. t. 2).  
Esta planta, segundo nos 
informaram nossos 
companheiros índios, é 
apreciada pelo manatim, 
que, apesar de muito raro, 
dizem existir nos rios dessa 
Comarca. 
 

 
207 

 
Fundamentos da 
Ecologia: cadeias e teias 
alimentares. Níveis 
tróficos em ecossistemas 
terrestres. 
A lemna (Lemna minor) é 
uma pequena planta 
aquática, conhecida pelo 
nome comum de lentilha-
de-água, com 
distribuição cosmopolita. 
O manatim, citado no 
texto, é o peixe-boi. 
 
 

 
- Entender as relações 
tróficas estabelecidas 
pelos seres vivos em um 
ecossistema. 
 
- Compreender um 
ecossistema como um 
conjunto de interações 
entre os seres vivos entre 
si e com o ambiente onde 
vivem, reconhecendo a 
importância da 
conservação e 
preservação dos 
ecossistemas. 

 
45 – Imagem 
do Rio Itaípe 
ou Almada, 
em Ilhéus. 
 
 
P. 55 e 55 - 
Plantas 
coletadas na 
Bahia, na 
região do Rio 
Almada, 
citado no 
texto. 
 
P. 69 – 
Ilustração da 
planta Lacis 
fucoides, 
citada no 
texto. 
 
P. 121 – 
Ilustração de 
uma planta 
medicinal 
encontrada 
na Bahia, na 
região do Rio 
Almada, em 
Ilhéus. 

 
Em toda a extensão da 
estrada derrubaram a 
floresta, na largura de, pelo 
menos, vinte pés; 
removeram os troncos e 
arbustos; construíram ponte 
e secaram fossos, trabalhos 

 
223 - 
224 

 
O impacto da espécie 
humana sobre a 
natureza. Interferência 
humana em ecossistemas 
naturais: Desmatamento, 
construção de estradas, 
plantio, extermínio de 

 
- Reconhecer a 
exploração humana 
como uma ameaça 
concreta à 
sustentabilidade 
planetária; 

 
P. 44 – 
Imagem da 
região de 
Ilhéus, 
mostrando a 
exuberância 



 

 

extremamente difíceis e 
perigosos.  
Para animar o tráfico da 
nova estrada, que atravessa, 
em grande parte, florestas 
antigamente desconhecidas, 
habitadas pelos índios 
Camacans, se fizeram 
plantações de milho e 
mandioca. Tudo se 
empregou para tornar a obra 
de utilidade pública; porém, 
grandes obstáculos 
frustraram as benfazejas 
intenções do empreendedor 
patriótico. 
 

povos indígenas da 
região. 
Biomas brasileiros: Mata 
Atlântica. Caraterísticas 
do ambiente e da 
vegetação. Áreas de 
ocorrência.  

- Posicionar-se de 
maneira crítica e 
consciente sobre a atual 
situação planetária; 
- Propor medidas que 
respeitem o meio 
ambiente e sendo assim, 
minimizem os danos 
causados a ele. 
- Traçar um panorama da 
degradação ambiental ao 
longo da História do 
Brasil, e especificamente 
da Bahia,  nos últimos 
200 anos de história. 
- Posicionar-se 
criticamente frente a 
questões 
socioambientais, que 
envolvam a conservação 
do ambiente, 
argumentando com base 
em informações. 
 
- Fazer uma análise 
dentro da perspectiva 
histórica das relações 
existentes entre a 
natureza e a sociedade. 
 

da Mata 
Atlântica. 
 
P. 45 – 
Imagem do 
Rio Itaípe ou 
Almada, em 
Ilhéus, com 
destaque 
para a 
vegetação 
da Mata 
Atlântica nas 
margens.  
 

 
As melancias, afamadas pela 
doçura, são exportadas para 
a Bahia. Além disso, a região 
produz farinha de mandioca, 
arroz, feijão, milho e muito 
se presta à lavoura do 
cacaueiro, em virtude da 
grande umidade do clima, 
pois, é raro se passarem 
quinze dias sem chover. 
Como relata M. F. da 
Câmara, o ouvidor da 
Comarca em 1780, que 
então residia na vizinha vila 
de Cairú, e ao mesmo tempo 
tinha a fiscalização sobre o 
corte das espécies de 
madeiras pertencentes à 
coroa (madeiras de lei), era 
também o encarregado do 
plantio do cacaueiro. Essa 
cultura teve início feliz; 

 
245 

 
Biomas brasileiros: Mata 
Atlântica. Caraterísticas 
do ambiente e da 
vegetação. Áreas de 
ocorrência. A influência 
do clima sobre o 
desenvolvimento das 
plantas. O sul da Bahia e 
o plantio de cacau. Os 
problemas da 
monocultura. 
O impacto da espécie 
humana sobre a 
natureza. Interferência 
humana em ecossistemas 
naturais: Desmatamento 
– corte de espécies de 
madeiras de lei. 

 
- Compreender as 
diversidade de 
organismos vegetais e 
suas relações evolutivas 
com o meio. 
 
- Reconhecer a 
exploração humana 
como uma ameaça 
concreta à 
sustentabilidade 
planetária. 
 
- Posicionar-se de 
maneira crítica e 
consciente sobre a atual 
situação planetária. 
 
- Propor medidas que 
respeitem o meio 
ambiente e sendo assim, 

 
P. 44 – 
Imagem da 
região de 
Ilhéus, 
mostrando a 
exuberância 
da Mata 
Atlântica. 
 
P. 45 – 
Imagem do 
Rio Itaípe ou 
Almada, em 
Ilhéus, com 
destaque 
para a 
vegetação 
da Mata 
Atlântica nas 
margens.  
 



 

 

porém, atualmente, quase 
não existe mais vestígio dela 
nas vilas marítimas da 
Comarca, apenas 
encontrando-se, como em 
Camamú, alguns pés de 
cacau, cujo aspecto 
florescente demonstrava, 
sem dúvida, sua adaptação 
fácil à região. 
 

minimizem os danos 
causados a ele. 
 
- Fazer uma análise 
dentro da perspectiva 
histórica das relações 
existentes entre a 
natureza e a sociedade, 

 
Os bancos de conchas 
marinhas aparecem não só 
no continente, mas ainda, 
em maior extensão, no 
litoral.  
Os cascalhos só pertencem 
às conchas marinhas de 
espécie ainda existentes, 
como por exemplo: a Ostrea 
edulis, espécies do gênero, 
Tellina e Faciolária. São 
geralmente pouco 
modificadas. Muitas vezes a 
substância unitiva, a areia do 
mar, é tão abundante, que 
se pode utilizar esta rocha, 
que constantemente se 
forma, como material de 
construção; mas, se é maior 
a quantidade de conchas, 
fabrica-se a cal. [...] 
Uma estada mais demorada 
nessas costas ter-nos-ia, 
talvez, proporcionado 
grande colheita, de 
diferentes espécies de 
corais. 
Às espécies que 
colecionamos na Lagoa do 
Almada, já por nós 
mencionadas, juntam-se 
ainda: Madrepora uva, que 
ao lado da Madrepora 
astroides e acropora 
observamos nas águas 
continentais de Camamú. 
N.A. (Nota do Autor). 
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Classificação e 
Nomenclatura científica. 
Características gerais dos 
Moluscos. Classes de 
moluscos. Anatomia e 
fisiologia dos moluscos. 
Reprodução dos 
moluscos. 
 
 
 
Características gerais dos 
Cnidários. Organização 
corporal dos cnidários. 
Alimentação e digestão. 
Coordenação nervosa 
nos cnidários. 
Reprodução dos 
cnidários. A importância 
dos recifes de corais. A 
exploração predatória 
dos corais. 

 
- Caracterizar os 
moluscos quanto aos 
seguintes aspectos: 
características gerais do 
filo, principais classes, 
organização corporal, 
classificação, diversidade 
e reprodução,  
importância ecológica e 
econômica.  
 
- Caracterizar os corais 
em relação aos seguintes 
aspectos: organização 
corporal, principais 
classes, reprodução.  

 
- Reconhecer a relação 
simbiótica entre 
cnidários, como os corais, 
e protistas autotróficos, 
relacionando à 
interferência da poluição 
nessa simbiose ao 
fenômeno de 
“branqueamento” dos 
corais. 

 
 - Compreender a grande 

diversidade de animais 
através de seus filos. 

 
  
 - Estabelecer as 

diferenças das 
tendências evolutivas 
com base na estrutura 
corporal e fisiológica dos 
animais. 
 

 
P. 124 a 134 
-  Ilustrações 
de alguns 
representant
es da fauna 
de moluscos 
fluviais da 
Bahia. 
 

     



 

 

Flora e suas 
particularidades  
 
As planícies mais altas e as 
colinas são despidas de toda 
a vegetação ou cobertas de 
alguns cactos e ervas, de 
uma cerrada capoeira, ou de 
árvores baixas.  
Todas essas plantas 
pertencem à formação da 
caatinga, pois, durante a 
seca, perdem as folhas, que 
de novo as revestem, por 
ocasião da entrada da 
estação chuvosa.  
Somente nas baixas úmidas 
as folhas se conservam, 
durante todo o ano. No resto 
do distrito a vida das folhas 
depende tanto da umidade, 
que, às vezes, segundo 
afirmam, se passam dois ou 
três anos para que as 
árvores, aparentemente 
mortas, reverdeçam.  
O lenho jamais fica sem 
seiva durante a queda das 
folhas, somente perde a 
flexibilidade nos ramos e 
galhos, que morrem por 
completo, e segrega 
continuadamente 
substâncias gomosas, 
resinosas e outras 
semelhantes, prova de que a 
vida da raiz e do tronco, 
sujeita a uma fraca 
periodicidade, é 
independente até certo 
ponto da elaboração da 
seiva vegetal nas folhas, o 
que se dá sempre depois de 
certos períodos cósmicos. 
O rebentar das folhas depois 
da chuva se dá num espaço 
de tempo muito curto, quase 
como por encanto. 
 

280 Biomas brasileiros: 
Caatinga. Caraterísticas 
do ambiente e da 
vegetação. 
Particularidades na 
fisiologia das plantas da 
caatinga. Áreas de 
ocorrência. Importância 
ecológica e econômica. 
 
Flora da caatinga e suas 
características. 
Adaptação das plantas da 
caatinga às condições da 
seca.   
 
Em Ecologia, pode-se 
discutir sobre os fatores 
limitantes da vegetação 
da caatinga, sendo o 
principal a carência de 
água. As características 
desse bioma que 
permitem que as folhas 
reapareçam num espaço 
de tempo curto, após a 
chuva. Adaptações das 
plantas: função dos pelos 
revestindo as folhas. 
Adaptações nas raízes, 
no caule e nas folhas das 
plantas da caatinga. 

- Identificar as 
características relativas 
ao clima, solos, relevo, 
recursos hídricos, 
vegetação e fauna que 
compõem o bioma da 
Caatinga. 
 
- Identificar e 
compreender a 
distribuição e a 
configuração natural da 
caatinga.  
 
- Compreender a 
diversidade de 
organismos vegetais e 
suas relações evolutivas 
com o meio.  
 

P. 27 –Mapa 
criado por 
Martius com 
a 
distribuição 
dos biomas 
brasileiros. 
 
P.  38 – 
Paisagem da 
Caatinga. 
 
P. 50 – 
Paisagem da 
Caatinga, na 
região do Rio 
São 
Francisco, 
em Juazeiro-
BA. 
 
P. 57 – 
exsicata e 
ilustração de 
planta 
coletada na 
região da 
Caatinga. 

 
Caatinga 
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Biomas brasileiros: 
Caatinga. Caraterísticas 

 
- Identificar as 
características relativas 
ao clima, solos, relevo, 

 
P. 27 –Mapa 
criado por 
Martius com 



 

 

Convencemo-nos, muitas 
vezes, desta singularidade 
da vegetação da caatinga, 
encontrando no meio do 
sertão queimado, onde 
todas as plantas estavam 
sem folhas, trechos de 
florestas e prados que 
pompeavam o mais belo 
verde primaveril.  
Tais regiões, segundo nos 
informaram, haviam 
recebido chuva parcial e 
assim se anteciparam aos 
distritos vizinhos no 
desabrolhar dos botões.  
A marcha do 
desenvolvimento dos 
botões, que em nosso clima 
exige algumas semanas, 
completa-se em um a dois 
dias e o lenho dos novos 
brotos repousa inteiramente 
durante muitos meses, até 
que os botões se abram.  
Parece que essa 
particularidade dos vegetais 
da caatinga depende 
também da organização das 
folhas, que são, mais do que 
em qualquer outra região, 
guarnecidas por espesso 
revestimento de pêlos 
brancos ou por um tecido 
relativamente mais delgado 
e seco.  
A estrutura das raízes e dos 
caules é, talvez, mais 
apropriada às condições do 
solo, do que nos ensinaram 
as observações anteriores.  
 

do ambiente e da 
vegetação.  
 
Particularidades na 
morfologia, anatomia e 
fisiologia das plantas da 
caatinga, para que se 
adaptem ao ambiente 
seco. Áreas de 
ocorrência. 
 
Flora da caatinga e suas 
características. 
Adaptação das plantas da 
caatinga às condições da 
seca.   
 
Em Ecologia, pode-se 
discutir sobre os fatores 
limitantes da vegetação 
da caatinga, sendo o 
principal a carência de 
água. As características 
desse bioma que 
permitem que as folhas 
reapareçam num espaço 
de tempo curto, após a 
chuva. Adaptações das 
plantas: função dos pelos 
revestindo as folhas. 
Adaptações nas raízes, 
no caule e nas folhas das 
plantas da caatinga. 

recursos hídricos, 
vegetação e fauna que 
compõem o bioma da 
Caatinga. 
 
- Reconhecer a 
diversidade de 
organismos vegetais e 
suas relações evolutivas 
com o meio. 
 
- Identificar os diferentes 
grupos vegetais da 
Caatinga e sua 
importância ecológica e  
econômica. 
 
- Relacionar as atividades 
antrópicas aos modos de 
degradação da Caatinga.  
 
- Identificar formas de 
preservar a Caatinga ou 
de explorá-la com bases 
sustentáveis. 

a 
distribuição 
dos biomas 
brasileiros. 
 
P.  38 e 39 
(fig. 5) – 
Paisagens da 
Caatinga. 
 
P. 50 – 
Paisagem da 
Caatinga, na 
região do Rio 
São 
Francisco, 
em Juazeiro-
BA. 
 
P. 57 – 
exsicata e 
ilustração de 
planta 
coletada na 
região da 
Caatinga.. 
 
 
 

 
Deparam-se-nos alegres 
manifestações de vida: 
acacias em flor, moitas de 
caparidéas, o marimari 
(Geoffroya spinosa, L.) 
carregado de frutinhas 
douradas, uma 
Convolvulacea grandiflora e 
arbustiforme, prenunciavam 
as proximidades do 
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A influência do ambiente 
sobre os seres vivos que 
ali habitam. A região 
citada no parágrafo, 
apesar de estar localizada 
dentro do bioma da 
Caatinga, percebe-se 
uma mudança na 
vegetação e na paisagem 
como um todo,   devido à 

 
- Reconhecer a 
importância da flora e da 
fauna da Caatinga e sua 
interação com os fatores 
abióticos.  
 
- Reconhecer a 
importância do Rio São 
Francisco para a região 

 
P.  39 (fig. 5) 
– Paisagem 
da Caatinga, 
na região do 
Rio São 
Francisco. 
 
P. 50 – 
Paisagem da 
Caatinga, na 



 

 

benfazejo rio. Descortinou-
se a paisagem, e, ao longe, 
esplendeu o majestoso São 
Francisco, ondulando 
placidamente. 

influência do Rio São 
Francisco. 

da caatinga, apontando 
formas de preservá-lo. 
 
- Relacionar as atividades 
antrópicas aos modos de 
degradação da Caatinga.  
 
- Identificar formas de 
preservar a Caatinga ou 
explorá-la com bases 
sustentáveis. 
 

região do Rio 
São 
Francisco, 
em Juazeiro-
BA. 
 
 

 
Estas árvores são, muitas 
vezes, cobertas com tufos de 
espécies parasitas de 
lorantos e viscos.  
No carrasco predominam: 
paulineas, sidas, hibiscos, 
tetraceras e inúmera 
quantidade de crotons 
secos, de folhas peludas; de 
permeio surge, como 
representante das 
palmeiras: o alicuri, Cocos 
coronatus, M.  
A mutamba, Guazuma 
ulmifolia, Lan., dá 
numerosos frutos que, 
embora duros, servem, 
entretanto, de apetecida 
forragem para os animais 
cargueiros que viajam.  
Grandes extensões se acham 
cobertas de espessas 
touceiras de gravatás 
silvestres. Nos lugares 
arenosos e pedregosos 
encontram-se disseminadas 
algumas ervas rasteiras, 
especialmente do gênero 
Cassia, Stilosantos, 
Evolvulus, Convulvulus, Ri-
chardsonia, Echites. Outras 
regiões ainda mais 
desnudas, só exibem as 
formas bizarras das 
gigantescas hastes dos 
Cereus ou os Melocactos, 
parecidos com turbante. – 
N.A. (Nota do autor) 
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Classificação e 
nomenclatura de 
espécies da região da 
caatinga. 
Características das 
espécies da caatinga, que 
permitem a adaptação 
destas ao ambiente seco. 
Importância da 
vegetação na 
manutenção do 
ecossistema. 
Influência do solo na 
formação da vegetação 
de uma região.  
Relações ecológicas 
entre os seres vivos, 
nesse caso específico, o 
parasitismo e a 
herbivoria. 

 
- Reconhecer a 
importância da flora e da 
fauna da Caatinga, as 
adaptações evolutivas 
para a convivência com a 
seca e as interações que 
ocorrem entre os seres 
vivos na natureza.   
 
- Identificar os diferentes 
grupos vegetais da 
Caatinga, sua 
importância ecológica e 
econômica. 
 
- Relacionar as atividades 
antrópicas aos modos de 
degradação da Caatinga.  
 
- Identificar formas de 
preservar a Caatinga ou 
de explorá-la com bases 
sustentáveis. 

 
P. 99 e 116 – 
Ilustrações 
da palmeira 
alicuri (Cocos 
coronatus). 
 
P. 123 – 
Raízes de 
plantas do 
gênero 
Richardsonia
e, citada no 
texto. 

     



 

 

Jacarés e piranhas  
Muitas vezes tomamos 
banho no rio, o que é menos 
perigoso do que em Minas, 
porque os jacarés, e a 
temível piranha aparecem 
menos freqüentemente.  
Só uma vez corremos 
perigo, pela presença de um 
jacaré que repousava junto a 
nós, estendido sobre a areia 
e julgamos ser velho tronco 
de árvore.  
O rio é aí menos 
movimentado do que no sul; 
os peixes mais saborosos só 
descem em grande 
quantidade até Sento Sé; a 
lontra raramente aparece.  
Nas lagoas, esparsas pelos 
matos das margens, 
existem, sem dúvida, muitos 
jacarés, porém, poucas 
jibóias. 
 

343-
344 

Nomes populares de 
animais encontradas na 
Bahia, na região do rio 
São Francisco, buscando 
a respectiva 
correspondência com a 
nomenclatura científica 
atual.  
Características gerais dos 
vertebrados. Estudo de 
vertebrados das classes 
peixes Agnatos, répteis e 
mamíferos.   
Mecanismos adaptativos 
dos predadores. No 
exemplo dado, um jacaré 
se utiliza da camuflagem 
para se disfarçar no 
ambiente e atacar as 
presas com mais 
facilidade.  

- Relacionar a Zoologia 
dentro do universo 
ambiental, 
estabelecendo relações 
entre as particularidades 
de cada ser vivo, com o 
todo.  
 
- Compreender a grande 
diversidade de animais 
através de seus filos.  
 
- Estabelecer as 
diferenças das tendências 
evolutivas com base na 
estrutura corporal e 
fisiológica dos animais. 
 
 

P. 165 – 
Imagem da 
piranha, 
peixe citado 
no texto. 
 
 
 
P. 188 – 
Imagem do 
jacaré. 

 
Assim, menciono ainda, 
rapidamente, alguns 
remédios caseiros, muito 
conhecidos no sertão: o 
alecrim do campo, Lantana 
microphylla, Mart., em 
infusão, como chá excitante. 
Camará e Maria-preta, duas 
espécies de compostas, 
usadas em compressas 
como excitante e 
estimulante. A uma espécie 
de Lycopodio, L. 
bygrometricum, Mart., que, 
em ocasiões de seca se 
enrola como novelo, tal qual 
a Rosa de Jericó, se atribui a 
propriedade de restituir o 
vigor viril. Entre as plantas 
aconselhadas contra as 
picadas de cobras, também 
se ouve citar o manacá de 
Piso, Franciscea uniflora, 
Pohl., bem assim o 
cangambá ou geratacaca.  
A respeito desta última 
planta chamada no Pará 
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Classificação e 
nomenclatura científica 
de de espécies medicinais 
utilizadas na Bahia. 
Etnobotânica: o uso de 
plantas para fins 
medicinais pelos 
sertanejos da Bahia. 

 
- Reconstruir significados 
sobre os conhecimentos 
e usos dos vegetais pelas 
diversas populações.  
 
- Estabelecer diálogo 
entre o conhecimento 
tradicional e o científico, 
reconhecendo as 
contribuições que um 
pode oferecer ao outro. 
 
- Reconhecer a 
importância do 
conhecimento 
etnobotânico para a 
sobrevivência da 
humanidade, 
compreendendo a 
Botânica de maneira 
contextualizada.  
 
- Promover a valorização 
do 
conhecimento 
etnobotânico nas aulas 

 
P. 118 a 123 
– Imagens de 
algumas 
plantas 
medicinais 
utilizadas na 
Bahia. 
 



 

 

mercúrio vegetal, ainda nos 
ocuparemos depois. Na 
Bahia e Pernambuco se 
conhece o emprego dos 
pelos da fava mucunã, 
Stizolobium urens, P., como 
antihelmíntico. 
 

de biologia, como forma 
de resgate do 
conhecimento 
tradicional. 
 
 
 

Fonte: SILVA & BAPTISTA (2021) 
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Atlas de “Viagem pelo Brasil” (prancha 21). 

Fotografia do meteorito de Bendegó, Museu Nacional do Brasil (RJ). FONTE: Maria 
Laura S. Silva, 2013 

Vista do arraial de Juazeiro, 1819. Inscrição: “Vista do arraial de Juazeiro do lado de 
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PARTE I 
No Museu Emílio Goeldi (Belém – PA) 

Quer saber como surgiu a inspiração para este livro? 

Na tentativa de aprofundar a imersão na viagem de Spix e Martius, 
buscamos suas obras mais importantes e exposições que nos 
trouxessem um pouco do espírito aventureiro desses naturalistas. 

Confira! 
 

Fonte das fotografias: Maria Laura S. Silva (2019) 
 

Herma (escultura de meio-busto apoiada sobre coluna, geralmente de caráter comemorativo) 
de Spix e Martius, no Museu Paraense Emílio Goeldi, doada pela Academia de Ciências da 
Baviera, na Alemanha. Os dois naturalistas são retratados em medalhões fixados em cada 
um dos lados da lápide de mármore. O monumento foi criado pelo artista Karl Klefer e 
inaugurado em 22 de junho de 1908, juntamente com o busto do fundador do museu. 



 

 

 

 

 

 

  

PARTE II 
Na Biblioteca Barbosa Rodrigues, no Jardim Botânico (Rio de Janeiro-RJ) 

Capa da obra “Reise in Brasilien” 
em alemão, Volume II, edição de 

1828, guardada na Biblioteca 
Barbosa Rodrigues, no Jardim 
Botânico, Rio de Janeiro. Esse 

exemplar fazia parte do acervo 
particular do Imperador D. 

Pedro II, doado pelo próprio à 
Biblioteca em 1889, quando a 

família real partiu para o exílio. 
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Folha de rosto da obra “Reise in 
Brasilien” (segundo volume), em 
alemão, edição de 1828, exemplar 
doado pelo Imperador D. Pedro II, 
guardado na Biblioteca Barbosa 
Rodrigues, Jardim Botânico, Rio de 
Janeiro. 

Prefácio para a segunda parte da 
obra “Reise in Brasilien” em alemão, 
edição de 1828, guardada na 
Biblioteca Barbosa Rodrigues, Jardim 
Botânico, Rio de Janeiro. No detalhe, 
carimbo da coleção particular de 
livros da família real, na época. 
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  Ilustração da Tábua XXXIIA 
do livro “Novas espécies de 

pássaros, da viagem pelo 
Brasil (1824-1825)”, do 

naturalista Spix. 

Ilustração da Tábua 214 da obra “Novos 
gêneros e espécies de plantas brasileiras 
(Vol. III)”, do naturalista Martius. 
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Ilustração da Tábua 201 da obra “Novos 
gêneros e espécies de plantas brasileiras 
(Vol. III)”, do naturalista Martius. 
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Primeiro mapa 
fitogeográfico do Brasil 
(1858), segundo Martius. 
Da obra “Flora 
Brasiliensis”, volume I, 
Parte I. 

Regiões fitogeográficas do Brasil com os termos atuais correspondentes entre 
parênteses a partir de IBGE (2012): 
 
Imperia Florae Paraguariense et Cisandinum extratropicum 

• Napaeae, plantae regionis extratropicae valleculosae (flora 
subtropical) 
 

Imperium Florae Cisandinum tropicum sive Brasiliense 
• Dryades, regionis montano-nemorosae (flora da costa atlântica) 
• Oreades, regionis montano-campestris (flora do Centro-Oeste) 
• Hamadryades, regionis calido-siccae (flora nordestina) 

 
Imperii Florae megapotamici s. Amazonico-Orinocensis 

• Naiades, regionis calido-humidae (flora amazônica) 

 Detalhe: Província 
da Bahia. 



 

 

 

 

 

 

  

Tábua fisionômica X, da obra “Flora Brasiliensis”, volume I, Parte 
I, do naturalista Martius. A imagem representa “O calor da 
floresta sem folhas, que eles chamam Caa-tinga”.  
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PARTE III 
Alguns Painéis da Exposição “NATUREZA, CIÊNCIA E ARTE NA VIAGEM PELO 

BRASIL DE SPIX E MARTIUS – 1817-1820”, celebrando os 200 anos da expedição 

de Spix e Martius pelo Brasil. 

Museu do meio Ambiente | Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Julho/2019 

Painel com reprodução de imagem da 
obra “Flora Brasiliensis”. 
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Painel com reprodução de imagens 
de obras diversas de Spix. 

Painel com reprodução de imagens da 
obra “Flora Brasiliensis”, de Martius. 
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PARTE IV 
Herbário RB | Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Julho/2019 

Essa Exposição, embora não fosse especificamente sobre os 
naturalistas Spix e Martius, reservou um lugar de destaque para a obra do 
naturalista Carl von Martius, que chegou a nosso país há 200 anos e foi 
responsável, com colaboradores, por compilar o primeiro catálogo das 
plantas brasileiras conhecidas até então – a Flora Brasiliensis, com 
registros de cerca de 22 mil espécies, suas características, habitats e usos. 
Flora Brasilienses (1840) é uma obra composta de 15 volumes com 3811 
gravuras. A obra foi terminada por colaboradores em 1906. Dom Pedro II, 
na época Imperador do Brasil, foi um dos patrocinadores da publicação, 
juntamente com Fernando I, da Austrália e Luís I, da Baviera. 

Fonte: http://jbrj.gov.br/node/798 

Painel explicativo sobre a viagem de Martius pelo Brasil, 
enfatizando a paixão do botânico pelas palmeiras brasileiras 
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Painel explicativo sobre a obra “Flora Brasiliensis” na 
Exposição “HERBÁRIO: COLEÇÃO E CIÊNCIA”, com um 
lugar de destaque dado ao naturalista Carl von Martius. 
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