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COVID-2019: a Fúria!!  
Por Helenice Cordeiro Rocha 

Graduanda em Ciências Biológicas IFMG|SJE  
   

Um Vírus Coroado 
Por Marcelo Filardi 

Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG | SJE  
   

     O Brasil e o mundo en-

frentam a pandemia COVID-

19 causada por um integran-

te da família dos Coronaví-

rus, nome que faz referência 

à estrutura viral em forma de 

coroa. Esses agentes provo-

cam infecções respiratórias 

e outras doenças já foram 

causadas por vírus dessa 

mesma família como, por 

exemplo, a Síndrome respi-

ratória aguda grave (SARS) 

em 2002 e a Síndrome respi-

ratória do Oriente Médio 

(MERS) em 2012, com várias 

mortes.   

        Esse novo agente viral 

foi detectado pela primeira 

vez no dia 31 de dezembro 

de 2019 na cidade de Wu-

han, China. Ainda não se 

sabe como os seres huma-

nos contraíram o vírus e 

especula-se que tenha ocor-

rido pelo contato ou inges-

tão com algum animal con-

taminado. Formas de trans-

missão estão sendo analisa-

das e sabe-se que o contá-

gio pode ocorrer através de 

gotículas de saliva ou muco 

de pessoas doentes que, ao 

espirrar ou tossir, contami-

nam o ambiente. Outros 

indivíduos, ao tocarem obje-

tos ou as mãos dessas pes-

soas e passarem nos olhos, 

boca ou nariz, também se 

contaminam.  

      O vírus pode permane-

cer até 14 dias incubado 

após o contágio, e os sinto-

mas, quando surgem, são 

semelhantes aos da gripe: 

tosse, febre e dificuldades 

para respirar e, em casos 

mais graves, pneumonia. 

Ainda não há tratamento 

específico.  

    O diagnóstico do COVID-

19 é feito através da detec-

ção do RNA viral. Amostras 

coletadas a partir de aspira-

ção de vias aéreas ou escar-

ro serão analisadas por 

exames de biologia molecu-

lar. Os cientistas estão traba-

lhando para desenvolver vaci-

nas contra o vírus.  

    O Ministério da Saúde orien-

ta que a população siga me-

didas básicas de prevenção: 

lavar as mãos com frequência 

ou usar álcool em gel, não 

tocar olhos, boca e nariz sem 

higienização das mãos; utilizar 

lenço descartável ao tossir 

espirrar; evitar contato direto 

com qualquer pessoa doente, 

não compartilhar objetos de 

uso pessoal, manter o ambien-

te ventilado, limpar e desinfe-

tar objetos e superfícies; evitar 

aglomerações. 

    Essa doença já possui vários 

casos confirmados no Brasil, 

inclusive em Minas Gerais, e a 

cada dia o número de pessoas 

contaminadas aumenta. A 

população deve procurar se 

manter bem informada e ado-

tar as medidas preventivas. 

Além disso, atenção para 

notícias falsas (“fake news”) 

publicadas na mídia.  

 

     Um ponto fraco do coro-

na vírus é exatamente sua 

coroa! Constituída por fosfoli-

pídeos e proteínas de mem-

brana (envelope viral), com-

põem-se da estrutura mem-

branosa originada da célula 

hospedeira após sua morte e 

liberação das novas partícu-

las virais. O envelope viral 

membranoso torna o vírus 

imunologicamente invisibili-

zado em um primeiro mo-

mento da infecção, já que 

contém partes celulares 

expostas.   

    Pela natureza lipofílica, 

sabonetes, xampus, deter-

gentes e álcool em versões 

gel ou líquida, desestruturam 

a camada lipoproteica de 

qualquer vírus envelopado. 

Expostos, são destruídos. Bebi-

das alcoólicas, álcool com-

bustível e produtos de limpeza 

são desaconselháveis, por 

terem outro fim e por causar 

lesões na pele. 

Editorial 

    JORNAL DA TERRA, um 

informativo do Curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas do Instituto Fede-

ral de Minas Gerais campus 

São João Evangelista. Com 

temáticas em áreas afins à 

Biologia e assuntos acadê-

micos de modo geral, o 

JORNAL DA TERRA tem a 

colaboração dos discentes, 

docentes e técnico-admi-

nistrativos do curso, tornan-

do-se um instrumental de 

popularização da ciência, 

divulgação de atividades 

realizadas no Curso e even-

tos institucionais. 
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Plantas Tóxicas 
Por Gleyson Magnum Gomes 

Discente do curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 
   

Tutoria na Graduação 
   

Tutoria na graduação traz experi-

ências marcantes. E quem vai 

relatar é a graduanda em Ciências 

Biológicas da turma de 2019, HELE-

NICE CORDEIRO ROCHA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que a Tutoria acrescen-

ta na sua vida acadêmi-

ca?  

Compreensão da dinâmica de 

uma sala de aula e as dificuldades 

encontradas nessa prazerosa tare-

fa, além disso, obtive muito conhe-

cimento. Foi uma experiência ma-

ravilhosa e com ela confirmei mi-

nha escolha em ser professora. 

 

O maior desafio da tutoria 

é...  

encontrar uma maneira que os 

alunos consigam entender e fixar o 

conteúdo, pois cada pessoa 

aprende de uma forma diferente. 

O maior benefício da tu-

toria... 

                  Colocar em prática 

tudo aquilo que aprende durante 

as aulas e as amizades que fiz com 

os alunos durante esse período, 

além do sentimento de ter auxilia-

do algumas pessoas na busca 

pelo conhecimento. 

Com quantos livros se faz 

uma Bióloga?  

Não é possível estipular uma quan-

tidade, pois a cada dia são feitas 

novas descobertas. Deve-se man-

ter atualizado e, com a tecnolo-

gia, pode se obter informações 

em livros, artigos e documentários 

facilmente na internet. 
 

Micro-organismo, fungos, 

planta ou animal?  

Não consigo escolher, pois todos 

são importantes e cada um con-

tribui de alguma forma para man-

ter o planeta em equilíbrio. 

 

Terra ou água?  

Tanto a terra quanto a 

água abrigam grande  

diversidade de espécies, no en-

tanto, prefiro assuntos relacio-

nados à água. Muitos animais e 

plantas aquáticas ainda são 

desconhecidos, por viverem em 

locais ainda não explorados, 

por causa das condições ambi-

entais. 

 

                  Aos Calouros: 

Primeiramente gostaria 

de parabeniza-los pela 

aprovação e também 

pela escolha do curso 

de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, um curso maravi-

lhoso e conta com professores 

excelentes. Vale ressaltar que 

no começo é normal apresen-

tar dificuldades em algumas 

disciplinas, por isso, é impor-

tante se dedicar e estudar 

desde o inicio do semestre, e 

sempre buscar por ajuda nas 

tutorias ou com os próprios 

colegas de turma. Esforcem-

se e tudo dará certo. Boa 

sorte!! 

 

     As plantas estão muito 

presentes em nossas vidas, 

muitas bem atraentes pelas 

suas cores e aparência. Entre-

tanto, existem as plantas tóxi-

cas. Em especial nas pasta-

gens, no ambiente agrícola, 

em jardins e quintais, entre as 

mais comuns estão: “comigo-

ninguém-pode”, “trombetei-

ra”, “espirradeira”, “copo-de-

leite” etc.  

     Planta tóxica denomina-se 

todo vegetal capaz de cau-

sar danos no organismo hu-

mano ou animal, favorecen-

do a intoxicação, dependen-

do da quantidade de subs-

tância tóxica absorvida, le-

vando em conta a natureza 

dessa substância e via de 

introdução. De acordo com o 

tempo de exposição, pode 

ser de dois tipos: - Intoxicação 

aguda, por ingestão aciden-

tal de uma planta ou partes 

tóxicas; - Intoxicação crônica, 

por ingestão continuada, 

acidental ou propositada, 

muitas vezes complexas e 

graves.  

      Estima-se que no Brasil há 

88 espécies tóxicas descritas, 

pertencentes a 50 gêneros. 

Dentre estas, Policourea mar-

cgravii, ou “erva de rato”, é 

uma das mais severas, contém 

ácido monofluoracético e 

ocasiona acidentes graves. 

“Para ser tutor é 

preciso gostar de 

ensinar e procurar 

explicar o conte-

údo de forma 

simples e diferen-

ciada, adequan-

do a metodologia 

de ensino de 

acordo com as 

necessidades dos 

alunos.” 

Helenice Rocha, 

discente do curso 

de Ciências  

Biológicas 

 

“Comigo-ninguém-pode” 

(Dieffenbachia bauseii) 

 

“Copo-de-leite” 

(Zantedeschia aethiopica) 

 

“Espirradeira” 

(Nerium oleander) 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais 

Centro de Informação e 

Assistência Toxicológica 

de Minas Gerais  

– CIATox-MG – 

 

Emergência:  

(31) 3224.4000 

Hospital João XXIII 

Belo Horizonte – MG 

Contatos:  

(31) 3239-9308  

(31) 3239-9224 

E-mail: 
hps.toxicologia@gmail.com 

 

 

Associação Brasileira 
de Centros de  
Informação e  
Assistência  
Toxicológica 

abracit.org.br/ 

 

 

 

 

mailto:hps.toxicologia@gmail.com
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Humandemias   
 

Por RANIELE COSTA OLIVEIRA  

Técnica em Nutrição e Dietética e discente do Curso de Ciências Biológicas 2020 IFMG|SJE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A epidemiologia busca estudar a distribuição e determi-

nantes de estados relacionados à saúde ou eventos popula-

cionais e aplicação deste estudo no controle das problemáti-

cas. Ela busca identificar a causa das doenças, seus agentes, 

incidências, entre outros fatores. Quando ocorre um surto de 

alguma doença em determinado local, esse evento recebe o 

nome de epidemia, podendo assumir maior proporção e se 

espalhar em uma região ainda maior em uma pandemia. Mas 

esse não é um assunto novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O triunfo da Morte”, por Pieter Bruegel the Elder (1562).  

Museo del Prado, Madrid. 

 

   Desde os primórdios, os seres humanos se deparam com 

surtos, como foi o caso da pandemia da peste negra, que se 

espalhou pela Europa no século XIV; a gripe espanhola, que 

de dissipou por vários países, e recebeu esse nome em razão 

da Espanha ser o primeiro país a admitir o surto; febre amare-

la, que voltou a causar preocupações; varíola que, após a 

descoberta da vacina, houve significativo aumento, devido à 

recusa da população em se vacinar. Os séculos passam e a 

evolução humana e microbiológica é constante. Exemplo 

disso é o novo Corona vírus. Mas porque “novo” Isso se deve 

ao fato de que em 2002 esse vírus se alastrou pela China. Sim, 

a doença foi controlada, porém o vírus sofreu mutação, tor-

nando-se ainda mais resistente e causando danos de maior 

proporção, uma pandemia temida por muitos países. Mas 

será que o Coronavírus é o único com que devemos nos pre-

ocupar no momento? Chuvas constantes remetem à água para-

da, atrativo para o Aedes aegypti, vetor da dengue, zica e chi-

cungunha. É necessário também atenção para outros vetores 

como o barbeiro, caramujos da esquistossomose… Uma epide-

mia ou pandemia não espera a outra ser erradicada ou diminuir 

sua incidência para começar a atacar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Quais impactos pode causar a falta de informação por parte 

da população sobre formas de contágio de uma doença? Na 

epidemia de febre amarela em 2018, muitos macacos foram 

mortos por se acreditar que eles transmitiam a doença. Na China, 

onde há a hipótese de que o vetor do Coronavírus sejam os pan-

golins, está ocorrendo matança destes animais em margem de 

extinção. Outro exemplo é a resistência que algumas pessoas 

ainda têm em relação às vacinas. Na epidemia de varíola, a 

população se revoltou pela obrigatoriedade da vacinação. 

Mesmo com inúmeros estudos que comprovam a eficácia e 

importância das vacinas, muitas pessoas, por desconhecerem 

como o próprio organismo reage, culpam a vacina da gripe, por 

exemplo, ao desenvolverem, posteriormente, sintomas. 

      Biólogos, biomédicos e outros cientistas trabalham no sequen-

ciamento de genomas e na compreensão da forma como um 

microrganismo age no hospedeiro e se reproduz. Podemos fazer 

nossa parte através de campanhas de prevenção. Se uma epi-

demia é assustadora, imagine uma pandemia assolando o mun-

do, com fluxos internacionais constantes? 

“A História da Humanidade 

Contada Pelos Vírus”. 

Stefan, C.U. 2009. 206p. 

“A dança da 

Morte”, por 

Vincenzo 

Castua (1474), 

Istria, Croatia. 

 

 “A História e suas Epidemias”. 

Stefan, C.U. 2003. 311p. 

“Contágio: Uma Visão História 

e Biológica das Epidemias”. 

Pereira, S. 2007. 171p. 

“Doenças e Curas: o Brasil 

nos Primeiros Séculos. 

Gurgel, C. 2010. 188p. 
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O IFMG campus São João evangelista recebe alunos de várias cidades. “Janela para Minha Terra” é uma celebração em 

gratidão à cidade de origem dos discentes do curso de Ciências Biológicas.  

 

 

Fotos envia-

das por ISA-

BEL RABELO DE 

SOUSA ARAÚ-

JO, gradu-

anda em 

Ciências 

Biológicas - 

IFMG | SJE. 

 

 
 

Parque Municipal Cachoeira do Rosalvo – Gonzaga, MG.  

 

  
Fotos enviadas por CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA, gra-

duando em Ciências Biológicas - IFMG | SJE. 

 

Fotos enviadas por RAQUEL DA SILVA LACERDA, gradu-

anda em Ciências Biológicas –  

IFMG | SJE. 

  

 

  

  

 

  

Praça Central Cônego Davino – Paulistas, MG. 

 

Casa da Cultura – Guanhães, MG. 
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   Por JUNIO BRANDÃO DE CARVALHO 

  Graduando em Ciências Biológicas 2020 - IFMG|SJE 
 

Plantas Bioativas  
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Anvisa: Lista atualizada  

„Plantas Medicinais’ - dez 2017 

http://portal.anvisa.gov.br/ 
 

 

     

Manjericão, crisântemos, alecrim, lavanda e hortelã, plantas repelentes de lesmas, gafanhotos, besouros etc… 

    Plantas bioativas possuem 

alguma ação sobre outros 

seres vivos cujo efeito pode 

se manifestar tanto pela sua 

presença em um ambiente, 

quanto pelo uso direto de 

substâncias delas extraídas.  

Podem ser do tipo medici-

nais, aromáticas, condimen-

tares, inseticidas, repelentes e 

tóxicas.  

Plantas medicinais são usa-

das há muito tempo pelos 

antepassados, e têm um 

papel importante na cura e 

tratamento de algumas do-

enças. Em algumas comuni-

dades, essas plantas simboli-

zam a única forma de trata-

mento de determinadas 

patologias. Estima-se que 80% 

da população do planeta já 

tenha feito uso de algum 

vegetal para aliviar sintomas 

de alguma doença. 

   Entre espécies, existe varia-

ção das substâncias encon-

tradas nas plantas que permi-

tem a cura ou tratamento de 

doenças que normalmente 

estão ligadas com a defesa 

da planta e com a atração 

de polinizadores. Essas subs-

tâncias, quando possuem 

ação farmacológica, dão à 

planta a classificação de 

medicinal. Alguns exemplos 

são: alcaloides, mucilagens, 

flavonoides, taninos e óleos 

essenciais. 

Plantas aromáticas ou ervas 

de cheiro possuem folhas e 

outras partes verdes soltam 

aromas. São muito usadas na 

culinária, usos domésticos, 

industriais de perfumaria e 

cosméticos, e também como 

chás, infusões, fitoterapia e 

aromaterapia. 

Plantas condimentares, ou 

especiarias são usadas na 

culinária para enriquecer os 

alimentos com sabores dife-

rentes. Constituem uma das 

bases da gastronomia em 

níveis mundiais devido ao 

gosto requintado, aroma 

diferente e à beleza que 

levam aos pratos, tornando-os 

diferentes e apetitosos. São 

exemplos: gengibre, cravo, 

pimenta, canela, noz mosca-

da, açafrão, cardamomo e 

ervas aromáticas. 

Plantas inseticidas auxiliam no 

combate a pragas de forma 

mais sustentável. É o caso de 

crisântemos (Chrysanthemum 

cinerariaefolium) que possui a 

piretrina, substância que atua 

sobre o sistema nervoso de 

insetos. 

Plantas repelentes possuem 

odor que afastam formigas, 

lesmas, gafanhotos e besou-

ros. Exemplos comuns são a 

citronela, lavanda, manjeri-

cão, crisântemo, hortelã e 

alecrim. 

Plantas tóxicas produzem 

toxinas capazes de provocar 

problemas de saúde em 

seres humanos e animais em 

geral. As reações podem 

variar entre uma simples 

alergia ou até mesmo a 

morte. Estas substâncias 

tóxicas podem estar presen-

tes em todas as estruturas da 

planta ou apenas em partes 

dela. Exemplos são: comigo-

ninguém-pode, caládio, ala-

manda e mamona. 

A Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos 

criada em 2006 pelo Decreto 

nº 5.813, propõe, dentre outras:  

→ Inserir plantas medicinais, 

fitoterápicos e serviços relacio-

nados à Fitoterapia no SUS, 

com segurança, eficácia e 

qualidade (...); 

→ Promover e reconhecer as 

práticas populares e tradicio-

nais de uso de plantas medici-

nais e remédios caseiros; 

→ Promover a inclusão da 

agricultura familiar nas cadeias 

produtivas das plantas medici-

nais, insumos e fitoterápicos;  

→ Desenvolver instrumentos de 

fomento à pesquisa, desenvol-

vimento de tecnologias e 

inovações em plantas medici-

nais e fitoterápicos, nas diver-

sas fases da cadeia produtiva.  

 

 

Mamona (Ricinus 

communis), uma planta 

bioativamente tóxica. 

Frutas são ricas em 

flavonoides, taninos, 

alcaloides e outros 

bioquímicos com bioati-

vidade antitumorigênica 

e anticenvelhecimento, 

por exemplo. 

Fonte das imagens: pixabay.com 
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http://portal.anvisa.gov.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_(bot%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aroma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5813.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5813.htm
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Priscilla Siqueira Paes, profes-

sora de Biologia há 15 anos, 

está na direção da E.E. Imacu-

lada Conceição, na cidade 

de Porto Firme - MG. Formada 

em Ciências Biológicas pela 

Universidade Federal de Viço-

sa, e mestre em Ensino de 

Biologia pela UFMG, traz sua 

experiência. 

 

Maior desafio na Do-

cência... 

Traçar estratégias para alcan-

çar os diferentes tipos de 

aprendizagem. Existe grande 

diversidade entre os estudan-

tes. Cada um tem uma forma 

diferente de aprender. Alguns 

são mais visuais, outros mais 

auditivos; alguns têm maior 

facilidade de aprender quan-

do leem, outros quando assis-

tem a um vídeo; alguns se 

identificam com o conteúdo 

da Biologia, gostam mais, 

outros, nem tanto. O maior 

desafio na docência é con-

seguir traçar estratégias moti-

vadoras capazes de alcançar 

a todos. 

 

Maior desafio na 

Direção é... 

…conseguir conciliar o admi-

nistrativo e o pedagógico de 

uma escola que atende 22 

turmas. Se a parte administra-

tiva não vai bem, a escola 

não vai bem. O pedagógico 

é essencial. O processo de 

ensino e aprendizagem preci-

sa acontecer da melhor forma 

possível. É preciso oferecer um 

ambiente tranquilo e um ensi-

no de qualidade aos discen-

tes. É um grande desafio con-

ciliar o trabalho nesses dois 

aspectos, pois ambos de-

mandam muito tempo e 

dedicação. O ideal seriam 

dois diretores: um administrati-

vo e um pedagógico. 

 

O que não pode faltar 

em uma professora de 

Biologia... 

Não pode faltar atenção às 

novas pesquisas. A Biologia é 

uma ciência dinâmica, sur-

gem novidades e mudanças 

o tempo todo. Professores de 

Biologia devem ser “antena-

dos”. 

 

O que não pode fal-

tar em uma Diretora 

Escolar... 

Habilidade para articulação 

entre os diversos setores da 

escola; capacidade para 

atuar nos quatro aspectos da 

gestão escolar: administrativo, 

financeiro, pedagógico e de 

pessoas. 
 

“Aluno-problema” 

resolve com... 

Diálogo. 
 

“Professor-problema” 

resolve com... 

Diálogo. 
 

“Funcionário-

problema” resolve 

com... 

Diálogo. 
 

Para a solução de um pro-

blema, seja com aluno, pro-

fessor ou funcionário, primeiro 

é preciso ouvir, para depois 

orientar, conversar. Não existe 

uma receita para a solução 

de problemas, mas o diálogo 

certamente é o caminho para 

o entendimento e, a partir daí, 

buscar uma solução. 

Ciências Biológicas 

ontem e hoje... 

Avanço. Essa palavra resu-

me tudo. O avanço tecno-

lógico permite hoje pesqui-

sas de ponta, com cada vez 

mais riqueza de detalhes. 

Não se pode comparar o 

que temos hoje com o que 

tínhamos há 20 anos. A Ci-

ência, de modo geral, 

avançou muito. Hoje pode-

mos compreender processos 

biológicos com riquezas de 

detalhes e, certamente, 

ainda há muito no que 

avançar. 

 

Com quantos gizes se 

faz um professor? 

Aaahhh.... com muitos gizes, 

e multicoloridos! Um profes-

sor precisa ter sensibilidade, 

humanidade, serenidade, 

paciência, conhecimento, 

didática, bom humor, amor 

à profissão, enfim, são inú-

meros gizes para se fazer um 

bom professor! 

 

Um cientista na Biologia... 

James Dewey Watson. 

 

Uma cientista na Biologia... 

 Mayana Zatz - USP. 

 

Um livro... 

“O Pequeno 

Príncipe”, An-

toine de Saint-

Exupéry. 

 

 
 

"O essencial é invisível aos 

olhos, e só se pode ver 

com o coração."  

(Antoine de Saint-Exupéry) 

“O maior desa-

fio na docên-

cia é conse-

guir traçar es-

tratégias moti-

vadoras capa-

zes de alcan-

çar a todos.” 

 

 

Priscilla Paes, profes-

sora de Biologia do 

Ensino Básico e Dire-

tora Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sociedade dos Poetas Mortos” 

(1990) 
“Como Estrela na Terra” 

(2017) 
“Escritores da Liberdade” 

(1990) 
“Uma Mente Brilhante” 

(2002) 
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 A VIDA SECRETA DAS PLANTAS 
Por Marcelo Filardi 

Prof. Curso Ciências Biológicas  IFMG|SJE 

 
 

 

 
Participantes do curso de Plantas Medicinais. Fotos: Marcelo Filardi 

 

 

 

Fotografias tiradas no campus IFMG SJE sob a perspectiva do aluno, do professor ou técnico-

administrativos. Momento eternizado que não volta! Nunca mais. 
 

 

 

 
“Esconderijo Encontrado”. Foto: Ceci Santos  

(IFMG | SJE - 2019) 
 “Contradição”. Foto: Profa Márcia Silva 

(IFMG | SJE - 2019) 
 

 

     Aconteceu no IFMG 

campus São Evangelista o 

Minicurso teórico-prático 

“Plantas Medicinais: do 

Plantio à sua Utilização”. 

Promovido pelo Curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas, o evento ocor-

reu em março no Horto de 

Plantas Medicinas e Aromá-

ticas do campus e foi minis-

trado pela bióloga Patrícia 

Lage e pela Técnica em 

Agropecuária e Engenheira 

Florestal Thaíssa Gomes. 

     Na oportunidade, parti-

cipantes de vários cursos 

do IFMG|SJE compreende-

ram um pouco do histórico 

da utilização de plantas 

medicinais, conheceram os 

princípios bioativos e seus 

efeitos no organismo, forma 

de utilização, cultivo e ma-

nejo agroecológico de 

algumas espécies, e até sua 

utilização em chás, xaropes 

e pomadas. 

     Segundo o Coordenador 

do Curso de Biologia, Prof. 

Marcelo Filardi, o evento 

trouxe a oportunidade de 

uma profunda troca de 

experiências entre os cursis-

tas. Relatos pessoais de 

realidades regionais distintas 

dos participantes elevaram 

a qualidade do minicurso. 

Firmação ainda mais do 

respeito à natureza e ao 

poder das plantas. 

    Nossos agradecimentos a 

todos os cursistas participan-

tes. Inspiração para toda a 

vida! 
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Colaboram para essa edição do JORNAL DA TERRA os discente do Curso de Ciências 

Biológicas: 

 

 

 

Colaboração:  

Discentes do curso de Licencia-

tura em Ciências Biológicas 

IFMG |SJE  
 

Edição, Revisão e Organização: 

Marcelo Filardi 
 

E-mail do Curso 

lic.biologicas.sje@ifmg.edu.br 
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www.biologia.sje.edu.br 
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Carlos Eduardo Alves da Silva | BIO-2019 

Gleyson Magnum Gomes  

Helenice Cordeiro Rocha | BIO-2019 

Isabel Rabelo de Sousa Araújo | BIO-2019 

Junio Brandão de Carvalho| BIO-2020 

Raniele Costa Oliveira | BIO-2020 

Raquel da Silva Lacerda | BIO-2019 
 

 

EU SEI, MAS NÃO DEVIA 
(Clarice Lispector) 

 

 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

A gente se acostuma a morar em apartamentos de 

fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao 

redor. 

E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar 

para fora. 

E porque não olha para fora, logo se acostuma a não 

abrir de todo as cortinas. 

E porque não abre as cortinas logo se acostuma a 

ascender cedo a luz. 

E a medida que se acostuma, esquece o sol, esquece 

o ar, esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressal-

tado porque está na hora. 

A tomar o café correndo porque está atrasado. 

A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o 

tempo da viagem. 

A comer sanduíche porque não dá para almoçar. 

A sair do trabalho porque já é noite. 

A cochilar no ônibus porque está cansado. 

A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. 

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no 

telefone: hoje não posso ir. 

A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de 

volta. 

A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. 

A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja 

e o de que necessita. 

E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. 

E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que 

cada vez pagará mais. 

E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, 

para ter com que pagar nas filas em que se cobra. 

A gente se acostuma à poluição. 

Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de 

cigarro. 

À luz artificial de ligeiro tremor. 

Ao choque que os olhos levam na luz natural. 

Às bactérias de água potável. 

A gente se acostuma a coisas demais, para não 

sofrer. 

Em doses pequenas, tentando não perceber, vai 

afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma 

revolta acolá. 

Se a praia está contaminada a gente molha só os 

pés e sua no resto do corpo. 

Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila 

e torce um pouco o pescoço. 

Se o trabalho está duro a gente se consola pensando 

no fim de semana. 

E se no fim de semana não há muito o que fazer a 

gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque 

tem sempre sono atrasado. 

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, 

para preservar a pele. 

Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para 

poupar o peito. 

A gente se acostuma para poupar a vida. 

Que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se 

acostumar, e se perde de si mesma. 
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