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esmo conduzindo Fernanda quase todos os dias 

para diversas escolas, o motorista Bryan jamais 

soube exatamente o que ela ensinava. Já tinha 

ouvido dizer que ela era educadora ambiental, mas nunca 

entendera direito o que isso significava e nem o que era 

Espaço Ciência.

Foi numa manhã como outra qualquer, chegando a uma 

escola, que ele resolveu perguntar. Satisfeita ao ver a 

curiosidade de Bryan, Fernanda respondeu orgulhosa: 

“Eu ensino sobre a importância de um meio ambiente 

equilibrado, Bryan, e sobre como as pessoas podem ajudar 

nisso. Ensino também sobre a biodiversidade e a interação 

dos seres vivos uns com os outros e com o meio em que 

vivem. Faço tudo isso através do Espaço Ciência, que é  

um projeto de educação do Instituto Inhotim. Como 

o projeto é itinerante, eu viajo muito e visito diversas 

escolas de Minas Gerais!”
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Naquela manhã não foi diferente.
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Enquanto se preparava para entrar na primeira sala 

daquela escola, a diretora Heloise pediu que Fernanda 

esperasse um pouco no pátio. 

Foi uma ótima oportunidade para que ela conhecesse 

melhor a escola e coletasse alguns materiais para ilustrar 

sua fala sobre biodiversidade e reprodução de plantas.

Caíque, um aluno que estava chegando atrasado, apro-

ximou-se dela. Vendo que Fernanda carregava consigo  

uma caixa branca, quis saber o que tinha dentro. A edu-

cadora ambiental se apresentou e disse que ele descobriria 

em breve. Pediu então a Caíque que ajudasse a coletar 

flores de pata-de-vaca espalhadas pelo chão. Juntos,  

os dois recolheram algumas flores e minutos depois a dire-

tora apareceu, dizendo: “Os alunos já estão esperando!”
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A sala que Fernanda visitou foi justamente a de Caíque.  

Ele ficou todo orgulhoso de entrar junto com ela e se sentiu 

um genuíno embaixador verde.



“Bom dia, pessoal”, disse Fernanda, “estou vendo que vocês 

juntos formam uma turma, que é um conjunto de alunos.  

Já perceberam que cada um de vocês é também um con-

junto? Isso mesmo! Toda pessoa é um conjunto de células!”     

Enquanto os alunos refletiam, Fernanda colocou a misteriosa  

caixa branca em cima da mesa. Ninguém se continha de 

curiosidade para saber o que havia dentro. Caíque sabia 

que a caixa continha algumas flores de pata-de-vaca, mas 

certamente guardava também muitas outras coisas.

Fernanda então tirou uma folha bem verdinha da caixa e, 

em seguida, um objeto cheio de lentes que parecia mágico. 

Ela contou que o objeto dava superpoderes de visão a quem 

olhasse através dele, permitindo enxergar coisas invisíveis. 

“Alguém sabe como ele se chama?”, perguntou Fernanda.

Lulu, uma ótima aluna, logo respondeu: “Um microscópio!”

“Parabéns, Lulu! É um microscópio! Através dele podemos 

ver que uma folha é formada por diversas células, assim 

como cada um de nós.” 

Animados, os alunos fizeram fila para utilizar o curioso 

microscópio. Depois da experiência, eles nunca mais 

veriam as folhas com os mesmos olhos. E nem a si mesmos...
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A próxima surpresa a sair da caixa causou um espanto 

generalizado. Alguns alunos se assustaram, outros ficaram  

com nojo, outros não conseguiram tirar os olhos daqueles 

animaizinhos. Eram minhocas vivas!

Fernanda explicou: “As plantas, como todos os seres vivos, 

precisam de nutrientes. Mas elas os retiram da terra, através  

de suas raízes. As minhocas são essenciais para isso, 

porque quebram e misturam os nutrientes resultantes  

da decomposição de matéria orgânica.” 

Nesse momento, entendendo a importância das minhocas  

para as plantas, muitos alunos que tinham achado as 

minhocas nojentas mudaram de ideia.
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Mal se acostumaram com as minhocas e uma nova sur-

presa saiu de dentro da caixa: uma enorme árvore desdo-

brável, com uma abertura através da qual era possível ver  

o interior do caule. 

Fernanda disse: “Assim como nós temos veias e artérias 

para conduzir substâncias do nosso sangue para todo  

o corpo, as plantas possuem feixes vasculares. São eles 

que levam o alimento das raízes para o restante da planta, 

indo até a extremidade das folhas.

O caule também serve de abrigo para vários animais.  

O pica-pau, por exemplo, alimenta-se de insetos que 

podem ser prejudiciais para a árvore.”

18 19



Depois de dobrar novamente a árvore e guardá-la na 

caixa, foi a vez da coleção de folhas de Fernanda apare-

cer. “Além de servir de delicioso alimento para muitas 

espécies, as folhas permitem que as plantas realizem  

a fotossíntese. Dentro de suas células estão os cloroplas-

tos, que transformam a água e os nutrientes em alimento 

para a planta. 

Existem também os estômatos, que realizam tanto a troca 

de gases como a saída de água. Eles ajudam a deixar a 

sombra das árvores ainda mais fresquinha!”

Nesse momento, a sala tornou-se de vez uma floresta.
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E no meio daquela selva, a caixa branca guardava uma 

última surpresa, da qual Caíque se orgulhava por ter aju-

dado a colher: as flores de pata-de-vaca. Fernanda come-

çou a explicar a função das flores: “Mais do que enfeitar 

nossas casas e jardins, as flores são responsáveis pela 

reprodução das plantas. Cada flor possui estruturas mascu-

linas e femininas. Produz também o néctar, uma substân-

cia adocicada que alimenta vários animais, como insetos, 

beija-flores e morcegos.

Esses animais são muito importantes para o ciclo de 

reprodução das plantas. Conhecidos como polinizado-

res, eles  vão até as flores para se alimentar do néctar  

e encostam em suas anteras, onde estão os grãos de 

pólen (estrutura masculina). O pólen  gruda no corpo do 

animal que, ao visitar outra flor, pode encostar no estigma  

(estrutura feminina). Assim, o pólen acaba encontrando  

o óvulo da planta.

Uma vez polinizada, as pétalas da flor caem e as sementes 

de um fruto começam a nascer. O fruto protege as semen-

tes até que se formem. E quando fica maduro, ele atrai 

animais para que o comam e disseminem suas sementes  

por toda parte.”
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Aquela conversa sobre frutos abriu o apetite da turma, 

afinal, já era hora do lanche. Todos seguiram para a cantina  

e lá observaram que a alface é uma folha, a cenoura é uma 

raiz e o tomate é um fruto. Viram toda a biodiversidade ali, 

nos seus próprios pratos, e jamais se esqueceriam dessa 

incrível descoberta.

Fernanda sorriu, comeu um prato bem biodiverso e des-

pediu-se da turma de Caíque. Saindo da escola, a educa-

dora ambiental encontrou novamente com Bryan, e ele 

perguntou: “Quer voltar para casa, Fernanda?”

“Que nada, Bryan! Temos outras escolas para visitar ainda 

hoje.” O motorista acelerou e os dois seguiram seu cami-

nho, desaparecendo por detrás da montanha. 
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