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Nunca gostei de plantas...

E  ssa parece ser uma frase suicida 
para alguém que se apresenta como 
autor de livros de botânica. Só que 
é a pura verdade, ou pelo menos foi 

por uma boa parte da minha vida. Quando 
criança, as plantas eram coisas irrelevantes no 
meu mundo. Na verdade,  no máximo, eram 
vítimas silenciosas da tradicional destrutividade 
masculina, especialmente se eu tivesse um 
facão nas mãos. Ocasionalmente, essas 
criaturas se tornavam também o cenário para 
as intermináveis brincadeiras com bonecos 
Playmobil ou o cenário para minhas miniaturas 
de plástico de animais selvagens. Lembro-me de 
que poucas plantas conseguiam me interessar 
de alguma maneira, como aquelas �gueiras 
repletas de raízes aéreas. Essas plantas me 
remetiam ao �lme �e Jungle Book de 1942, que 
ainda passava na TV nos anos 1970 e 80, e eu 
adorava. Os imbés também eram divertidos, 
pois tinham raízes aéreas rastejantes e folhas 
enormes, verdadeiros clichês tropicais. Sempre 
que via tais plantas, imaginava que animais 
incríveis sairiam de trás delas, e nem precisa ser 
um Sherlock Holmes para descobrir que minha 
paixão infantil estava no reino animal.
 O tempo passou e eu nem precisei pensar 
muito sobre que área seguiria na universidade. 
Inscrevi-me no curso de Biologia sem nenhum 
traço de dúvida ou hesitação. Eu até gostava 
de outras áreas, especialmente História e 
Geociências, e tinha algum talento para o 
desenho e outras artes visuais, além de uma 
facilidade com línguas. Entretanto, nunca tinha 
pensado seriamente em ser outra coisa que não 
um biólogo. No mundo universitário, tive acesso 
as várias outras áreas da Biologia, e a Bioquímica 
foi a primeira que me cativou. Já gostava de 

Química, e juntar isso com Biologia foi poderoso. 
Mas a grande surpresa foi mesmo a Botânica. 
Não é que as plantas tinham lá o seu charme? 
Uma professora me encorajou a fazer alguns 
trabalhos e eu comecei a brincar de ser botânico. 
Claro que comecei com polinização, já que eu 
não ia me desvincular tão rápido dos bichos. E foi 
nos meus estudos de polinização  
que me caíram todas as �chas. Eu sempre 
imaginei as plantas como uma espécie 
de supermercado para os animais. Elas 
simplesmente estavam lá para serem usadas, 
seja como alimento ou moradia. De repente, 
eu percebi que a coisa não era bem assim. As 
plantas manipulavam outros organismos e até 
os trapaceavam. Vi animais trabalhando para 
plantas, algumas vezes sem receber recompensa 
alguma, e alguns até pagavam com a vida por 
isso. As plantas não tinham nada da passividade 
que eu atribuía a elas, e eu simplesmente 
precisava conhecê-las melhor.
 E foi assim que iniciei em minha carreira 
de botânico pro�ssional. Creio que esse começo 
meio desajeitado tenha sido útil, especialmente 
quando comecei a atuar como professor na área. 
Eu conseguia compreender perfeitamente quem 
não achava graça nenhuma em plantas. E esse 
sentimento até me dava ânimo para apresentá-las 
da maneira que eu agora as via, como criaturas 
dinâmicas e incompreendidas. 
 Tudo isso foi o embrião da obra aqui 
cristalizada. Queria contar essas histórias, não só 
das plantas, mas também da sua relação com a 
natureza e com o homem. Botânicos ortodoxos 
são frequentemente apaixonados por “�chas 
técnicas” ou outras formas mais sinópticas de 
apresentação. Acho muito prático, mas nosso 
cérebro parece ter uma leve predileção por algo 
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mais parecido com uma animada conversa em 
volta de uma fogueira. Lembre-se de que somos 
velhos contadores de histórias, e isso não vai mudar 
da noite para o dia. Também tentei desnudar a 
intencionalidade das plantas, mostrando como elas  
seriam se pudéssemos acompanhá-las em ritmo 
acelerado. As plantas são criaturas que funcionam 
em uma escala de tempo bem mais dilatada do que 
a nossa. De fato, essa é uma forma gentil de dizer: 
como são lerdas! Por isso, mais ou menos como 
naquelas �lmagens com lapso de tempo, tentarei 
acelerar as coisas para mostrar o quanto elas “sabem” 
o que querem, mesmo que não tenham nenhum 
órgão que permita um legítimo saber. Acredito 
que plantas sejam seres inteligentes, mas não farei 
nenhuma apologia às teorias obscurantistas de uma 
consciência vegetal. A meu ver, a inteligência vegetal 
se manifesta na forma como elas testam o ambiente  
e se adaptam a ele, e como são capazes de fazer isso 
com poucos recursos. Nesse ponto,  
cada célula vegetal já traz em si o germe da 
inteligência adaptativa.  
 Esta obra nasceu em 2012, como um blog 
na internet chamado “Crônicas Botânicas”. Aliás, 
quatro capítulos deste livro foram originalmente 
publicados on-line em versões diferentes. Optei 
por dividir o livro em duas partes. A primeira 
 — “A identidade vegetal” — traz questões que 
considero importantes sobre o que são as plantas e 
em que aspectos esses organismos diferem de nós. 
Para tanto, usei uma abordagem que sigo há anos, 
partindo do princípio de que qualquer monstro ou 
alienígena da �cção cientí�ca se parece muito mais 
conosco do que uma planta. Descrevo-as como se 
meu leitor jamais tivesse visto uma planta antes. 
Também é importante dizer que meu foco é nas 
plantas vasculares, então só citarei algas e outros 
grupos incidentalmente chamados de plantas de 

forma bem ocasional. A segunda parte contém as 
“Biogra�as Verdes”, em que focalizo uma seleção 
de espécies de importância econômica e conto 
suas histórias, sempre reforçando suas relações 
com a espécie humana. São quinze espécies aqui 
apresentadas, e certamente se trata de uma escolha 
completamente arbitrária. Juntei quinze casos que 
considerava dar “boas histórias”, mas é certo que 
a lista vai desagradar a alguns leitores, que sempre 
perguntarão por que diabos eu deixei logo a espécie 
“x” de fora. Minha desculpa padrão é que existem 
mais de 250 mil espécies de plantas vasculares, das 
quais pelo menos mil são usadas como alimento, 
matéria prima ou plantas ornamentais. Se eu tiver 
pelo menos mil leitores interessados neste livro, não 
haveria consenso sobre o que colocar, então  eu teria 
que incluir todas. Considerando que cada capítulo 
tem cerca de dez páginas, um livro para agradar 
a todos seria um tijolaço bem pouco prático de 
carregar. Acho que essas quinze cumprirão bem seu 
papel, e sem riscos para a coluna de ninguém. 
 Considero importante esclarecer como este 
livro foi produzido. Em um mundo de informações 
globalizadas, os reverberadores de informação 
são muito mais abundantes do que os produtores 
de conteúdo. Com isso, dois problemas surgem 
imediatamente. O primeiro deles é a tendência 
de se usar sempre as mesmas informações e 
curiosidades, que são rapidamente garimpadas 
nos livros ou na internet. Junte a isso uma 
predominante cultura do “recorta-e-cola” e você 
acaba lendo exatamente a mesma história em todas 
as fontes. Entendo que o óbvio é, muitas vezes, a 
história mais interessante. Entretanto, me esforcei 
para buscar as entrelinhas ou visões alternativas, 
quando existiam. O segundo problema refere-se a 
uma coisa da qual tentei fugir compulsivamente, 
e que para mim é o pior efeito colateral da 



reverberação alucinada de conteúdo. Estou 
falando da proliferação de uma informação 
que não possui nenhuma base con�ável. Vou 
citar um exemplo real. Um dia, alguém disse 
que Confúcio teria a�rmado existir seiscentos 
livros sobre rosas na biblioteca do imperador 
da China. Li essa mesma informação em alguns 
livros e em pelo menos duas dezenas de páginas 
da internet. Por sorte, eu me lembrava de que 
a China Imperial só começaria uns trezentos 
anos depois da morte de Confúcio, então nosso 
amigo chinês teria que ter inventado uma 
máquina do tempo para conhecer o palácio 
do imperador no futuro. Não é o sábio não 
possa ter dito algo parecido, talvez substituindo 
“imperador” por “rei” ou “duque”, mas eu li 
bastante coisa atribuída a ele e não achei nada 
que pudesse con�rmar esse dado, então não 
o usei. Aliás, se você souber de onde veio essa 
informação, por favor, me conte. Só não vale 
citar um blog como referência.
 É importante ressaltar que, apesar da 
estruturação informal, busquei con�rmar tudo 
que foi dito aqui em publicações cientí�cas, 
especialmente artigos em revistas especializadas. 
Também busquei, sempre que possível, obras 
originais dos autores da antiguidade. Para tanto, 
gastei todo o meu latim e até algum grego, e 
esse segundo eu nem sabia que eu tinha. Assim, 
pude con�rmar se as informações tinham sido 
realmente mencionadas originalmente ou se 
tratavam apenas de imprecisões historicamente 
propagadas. E não é que encontrei várias? O 
mesmo aconteceu com datações. Posso citar 
um exemplo: várias obras mencionam que as 
mangas eram cultivadas na Índia há mais de 4 
mil anos. Pode até ser verdade, mas não pude 
encontrar nenhuma evidência arqueológica 
mais antiga que seiscentos anos antes de Cristo. 
Assim, não tenho motivos para propagar a velha 
estimativa de quatro mil anos e preferi basear 
meu texto na cronologia con�rmada. 

 Mesmo evitando informações 
infundadas, meus colegas cientistas vão reclamar 
que não citei as referências originais ao longo da 
obra. Assumo a culpa pela opção, mas preferi não 
quebrar o ritmo do texto, contando que o livro é 
voltado para um público mais leigo. Para todos os 
efeitos, a bibliogra�a usada está toda no �nal da 
obra, caso tenha interesse em checar alguma coisa 
ou aprofundar-se em algum conceito. 
 Por �m, um último aspecto a se 
comentar sobre a forma do livro é que não 
consegui me livrar de um certo preciosismo, nem 
mesmo sob a possibilidade de tornar o texto  
mais leve. Sempre que apresentei uma informação 
variável, não me furtei de usar meus tradicionais 
“provavelmente”, “talvez”, “em média”, “na maioria 
dos casos” etc. Certamente não sou nenhum 
virtuose da pena, então pre�ro perder um 
pouco em e�ciência literária do que em precisão 
factual. De qualquer forma, torço para que  
eu consiga informar adequadamente e ainda 
assim você continue considerando este livro 
como entretenimento. 
 Em média, cada capítulo me tomou uma 
semana e meia de trabalho para ser produzido, 
mas alguns me assombraram por meses e me 
custaram alguns �os de cabelo (que eu já não 
tinha). Todo esse trabalho só terá valido a pena 
se eu cumprir com a missão de apresentar as 
plantas como você nunca viu. E conto que 
essa missão só estará cumprida se dois fatos se 
consumarem. O primeiro é você conseguir ler 
cada capítulo sem perceber a passagem do tempo. 
É que a vida das plantas e suas relações com a 
humanidade constituem uma saga tão fascinante 
que, se o escritor conseguir transformá-las em 
histórias enfadonhas, é  porque não estava à 
altura para contá-las. O segundo aspecto é que, 
após terminar a leitura, espero que você olhe para 
aquela violeta na janela como se a tivesse visto 
pela primeira vez. Quem sabe você possa en�m 
dizer:  “Prazer em conhecê-la!”.
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Plantas podem ser bem familiares, mas não  são, 
nem de longe, organismos bem compreendidos. 
Na verdade, não tenho nenhum medo de errar 
quando a�rmo, categoricamente, que as plantas 

estão entre as coisas do dia a dia sobre as quais sabemos 
menos. Pode parecer que essa é só mais uma daquelas 
observações “descoladas” sobre o cotidiano, mas acho que a 
coisa tem um tom um pouco mais sério. É que nossa vida  
(e onde está escrito “nossa” leia-se “da humanidade 
inteira”) literalmente depende dessas criaturas, e não 
conhecê-las soa quase como negligência em relação ao 
nosso futuro. Colocado dessa forma, minha contribuição 
pessoal para sanar essa ignorância potencialmente letal 
está dividida nos próximos sete capítulos. Os seis primeiros 
mostram o que são as plantas, o que elas fazem, como elas 
fazem e com quem elas fazem. O sétimo capítulo mostra 
como é que nós entramos em seus negócios e como isso nos 
in�uenciou ao longo do tempo. Então, sem mais demora, 
eu o convido para virar a página e mergulhar logo na raiz 
da questão: Você sabe mesmo o que é uma planta?

PARTE UM

A identidade 
vegetal
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Se não 
fugir, é 
planta

Certas coisas não precisam de 
de�nição. Simplesmente sabemos 
o que são, talvez porque sempre 
estiveram ao nosso redor. Recordo-

-me com detalhes de quando aprendi muitos 
dos conceitos que hoje sei, mas não me lembro 
se precisei algum dia perguntar o que era 
“céu”, “sol” ou “água”. O sol sempre estava lá, 
eu só precisava aprender seu nome. A palavra 
“planta” parece fazer parte desse universo de 
palavras autoexplicativas. Se lhe perguntarem 
o que é uma planta, talvez você saia pela 
tangente ou diga um desaforo. E não é para 
menos, já que uma planta é exatamente uma 
planta, e sempre foi assim. Mas será que você 
sabe mesmo o que é uma planta? Espero que, 
depois do que tenho a dizer, sua certeza �que 
um pouco fragilizada. Pelo menos, alegre- 
-se em saber que você terá atrás da orelha a 
mesma pulga que mordeu muitos dos grandes 
pensadores da humanidade.

VELHOS DESCONHECIDOS  Apesar da longa 
história compartilhada, muitas vezes ficamos em 

dúvida a respeito do que seria exatamente uma 
planta. Para piorar, a estranha rosa-do-deserto não 

parece disposta a nos ajudar nessa compreensão. 
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12 Se não fugir, é planta

 Vamos partir do princípio de que você 
sabe o que é uma planta. A não ser que tenha 
nascido na Lua, você vem aprimorando esse 
conceito desde sua infância, até porque plantas 
são parte integrante da paisagem doméstica. 
Arrisco dizer que o conceito de planta tenha 
sido tradicionalmente transmitido pelas mães 
na cultura brasileira, pelo menos na maioria dos 
casos. E digo com convicção, mesmo sendo eu a 
própria exceção à regra – já que em casa sou eu 
o botânico tentando explicar a uma família de 
atletas e cães enlouquecidos o quanto uma bola 
pode ser destrutiva às pobres plantinhas. De 
qualquer forma, não duvido de que sua primeira 
de�nição de planta tenha sido uma aquisição 
necessária para evitar mais uma bronca por 
quebrar ou pisar naquela coisa verde. Para um 
cérebro infantil, plantas são certamente tediosas. 
Entretanto, seu desprezo inicial pelas verdinhas 
poderia ser até por ciúme ou pirraça, talvez pela 
atenção injusti�cada que sua mãe dispensava 
àquela coisinha sem graça. Pode ser que tenha 

sido demais para você ver aqueles delicados 
banhos de pulverizador ou até a doce pergunta: 
“Você não está gostando muito daí, não é?”. E o 
pior é que a coisa verde nem respondia. E ai de 
você se ignorasse uma pergunta dos seus pais...
 Por outro lado, exatamente como em 
uma relação entre irmãos que crescem juntos, 
a competição entre você e as plantas vinha 
junto com alguma cumplicidade. Mesmo 
que tenha crescido em uma cidade, deve ter 
desfrutado da maciez de um gramado ou da 
sombra acolhedora de uma árvore. O gosto da 
primeira fruta colhida no pé é inexplicavelmente 
inesquecível, e nenhuma fábrica de sucos vai 
conseguir engarrafar isso um dia. Com o tempo, 
até aquele vaso antipático que atrapalhava suas 
brincadeiras pode passar a ganhar um afeto 
especial, ainda mais se ele ocasionalmente 
transmutar de algo verde e monótono para um 
espetáculo �oral de cores e aromas.  Pouco a 
pouco, o irritante vira indiferente, mas pode 
até tornar-se querido. Na contabilidade geral 

CUMPLICIDADE VERDE  Cuidado! As plantas podem ser bastante convincentes quando 
querem conquistar o coração de um pequeno mamífero, especialmente se elas oferecem 
guloseimas doces e vividamente coloridas. E foi assim que começou um conjunto de relações 
que mudaram a vida da humanidade e também das próprias plantas. 

Eduardo Gonçalves



A palavra “planta” parece fazer parte do 
universo das palavras autoexplicativas, cuja 

definição parece já nascer com cada criança. 
Mas você sabe mesmo o que é uma planta?

da vida, é incrível como aquelas silenciosas 
criaturas verdes estão sempre ao redor. 
 É provável que o conceito de planta não 
tenha lhe incomodado muito, especialmente 
em uma vida urbana. Certamente você estudou 
plantas na escola, mas fez questão de esquecer 
boa parte daqueles nomes estranhos, como 
“sépalas” ou “pistilo”. Com o tempo, a maioria 
de nós acaba �cando com o senso comum 
sobre quase tudo. É claro que plantas são 
seres vivos, ainda que meio apáticos. E são 
predominantemente verdes. Então, se for verde 
e não tentar fugir de você (ou atacá-lo), só pode 
ser uma planta! 
 Entretanto, basta uma observação 
cuidadosa da natureza e surge algum 
desconforto nessa simplicidade toda. Algas que 
você vê na praia devem ser plantas, mas são 
meio diferentes de uma samambaia. O lodo – 
termo genérico para descrever qualquer coisa 
verde, viva e sem forma de�nida crescendo 
próximo à água ou dentro dela – parece uma 
planta, mas é tão simplório. E quanto a um 
cogumelo ou qualquer mofo?  Bom, o conceito 
vai �cando borrado quando incluímos os fungos 
na comparação. Parecem plantas, mas não são 
verdes. Quer dizer, alguns mofos até são verdes 
e nunca fogem, mas possuem um aspecto 
tão diferente das plantas usuais que �camos 
confusos. Parece que o conceito é mais frágil 

do que imaginamos. Você começa a pensar que 
não sabe exatamente o que seja uma planta. Não 
se sinta só. Desde que a ciência existe, grandes 
homens tentaram conceituar plantas, muitos 
deles sem sucesso.  
 Podemos começar pelo grande 
�lósofo grego Aristóteles, que era famoso 
pelo domínio exemplar em diferentes 
áreas do conhecimento, mas �cava meio 
desconfortável quando a conversa ia �cando 
mais “verde”.  Três séculos antes de Cristo, 

O OUTRO LADO  Apesar de familiares aos nossos 
olhos, as plantas diferem mais de nós do que 
normalmente percebemos. Coube ao grego 
Teofrasto perceber tamanha diferença. 

13
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14 Se não fugir, é planta

Aristóteles já acreditava que as plantas 
eram a conexão entre o mundo inanimado 
(essencialmente mineral e desprovido de vida) 
e os animais (literalmente animados). Usando 
essa lógica, podemos até dizer que as plantas 
são seres vivos “não animais”.  Isso parece 
resolver o problema, mas só o complica. 
Agora, para de�nir plantas, precisamos 
de�nir animais primeiro. No seu livro Da 
Alma, Aristóteles dizia que as plantas tinham 
uma “alma nutritiva”, por serem capazes de 
se nutrir e crescer, mas não tinham a “alma 
sensitiva”, que as faria capazes de perceber o 
mundo e reagir. Daí vem aquela velha ideia 
de que algo que pareça vivo, mas não seja 
capaz de se mover, só poderia ser uma planta.  
Essa noção já existia há bastante tempo em 
diversas culturas, mas agora ganhava aval 
dos grandes �lósofos. E a ideia já vinha com 
falhas, já que muitos animais (como corais e 
esponjas) – pelo menos quando vistos a olho 
nu – eram tão imóveis quanto uma planta. 
 Por sorte, Aristóteles tinha um aluno 
que realmente gostava de plantas. O jovem 

PARENTESCO RENEGADO  Por sua imobilidade, os fungos sempre foram associados às plantas. 
Recentemente, descobriu-se que quase todos (incluindo o cogumelo-amanita desta foto) são 
parentes mais próximos dos animais que dos organismos que normalmente consideramos 
plantas. Então, contemple seu primo distante. 

Teofrasto foi capaz de dedicar sua vida inteira ao 
mundo vegetal, especializando-se exatamente 
na área que seu professor não dominava bem. 
Conhecido como o “Pai da Botânica”, de cara 
mudou o jogo quando disse que não devíamos 
buscar uma correspondência direta entre as 
partes das plantas e dos animais. Plantas não 
têm nada que se pareça com um estômago ou 
uma orelha. E não foi só isso. Teofrasto disse 
também que as plantas cresciam de forma muito 
mais interativa em relação ao ambiente físico do 
que supúnhamos, produzindo órgãos apenas de 
acordo com sua necessidade. Assim, Teofrasto 
foi o primeiro a descrever qualidades das plantas 
que não existiam em animais. Plantas não eram 
só animais incompletos, totalmente sujeitas 
à vontade alheia. As plantas eram outra coisa. 
Nesse momento, Teofrasto deu mais “alma” 
às plantas do que Aristóteles estava disposto a 
permitir num primeiro momento.  
 Os elementos que posteriormente 
complicariam o conceito grego de planta eram 
pouco conhecidos no tempo de Aristóteles e 
Teofrasto, então tiveram pouco impacto. Os 
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PEQUENOS PROBLEMAS  Lembradas somente 
quando seu excesso turva as águas, as algas 
microscópicas são suficientemente pequenas para 
terem sido ignoradas por séculos pelos botânicos. 
Mesmo assim, são a base alimentar de toda a vida 
aquática. Hoje, sabe-se que muitos grupos de algas 
não são sequer parentes próximos das plantas.

fungos e as algas eram considerados plantas, 
mas ninguém ligava muito para nenhum dos 
dois. Microrganismos eram desconhecidos, por 
falta de um microscópio decente. O mundo 
parecia em paz, de�nindo plantas como coisas 
que não se moviam (e não sentiam) e que 
possuíam partes muito bem de�nidas, como 
raízes e folhas. E Teofrasto tratou de gastar o 
resto do seu tempo descrevendo as diferenças 
entre os tipos de plantas, deixando de lado o 
que as de�nia. Mal sabia ele que as algas e os 
fungos voltariam séculos depois para embolorar 
a tranquilidade das coisas. 
 O conhecimento sobre o que seria 
uma planta pouco avançou nos quase 1.800 
anos que se seguiram. No mundo ocidental, os 
romanos, que vieram depois dos gregos, pouco 
se importavam com de�nições cientí�cas, 
�cando mais focados nas plantas como recurso 
econômico. Após a fragmentação do império 
romano, nenhuma nação ligava muito para o 

que deveria ser uma planta. Já o mundo oriental 
era menos ansioso em de�nir coisas de forma 
tão categórica, então tivemos uma longa pausa 
nessa busca. Quanto aos fungos e às algas, 
alguns chegavam até a pensar que tais seres 
fossem apenas uma manifestação da umidade, e 
não organismos reais.  
 Só que lá na década de 1670, o 
comerciante holandês Anton van Leeuwenhoek 
descobriu como fazer um microscópio e�ciente 
e as coisas escaparam um pouco do controle. 
Assim como existiam “microanimais”, parecia 
existir “microplantas”.  Então, quando o maior 
estudioso da biodiversidade de todos os tempos  
– Carolus Linnaeus (ou simplesmente Lineu, 
como falamos por aqui) – decidiu dividir 
o mundo em reinos, teve de se posicionar 
de forma clara sobre as tais esquisitices 
supostamente vegetais. E isso foi só na segunda 
metade do século dezoito. 
 Em seu trabalho, Lineu separa o mundo 
natural em Animais, Vegetais e Minerais, 
exatamente como a maioria de nós ainda faz 
até hoje. Dentro do que ele incluiu nos vegetais, 
estão todas as coisas que você sempre achou 
que eram plantas, como orquídeas, jaqueiras e 
samambaias. Também estão lá as coisas que você 
normalmente �nge que não existem, como as 
algas e os fungos.  Só que muitas algas produzem 
células móveis (similares a espermatozoides), 
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atrapalhando o conceito aristotélico de 
planta como ser inanimado. No fundo, Lineu 
ignorou um pouco o mundo microscópico de 
Leeuwenhoek  e incluiu todas as dúvidas no 
grupo que chamou de “Cryptogamia”,  termo 
oriundo do grego cryptos = escondido e gamos 
= casamento. Como não viu as �ores dessas 
plantas (e �ores são órgãos sexuais), chamou-
as de criptógamas – ou “aquelas que se casam 
escondido”.  Microscópicas ou não, essas 
criaturas �cariam de castigo no reino vegetal por 
bastante tempo. 
 Só que a dúvida plantada por 
Leeuwenhoek virou uma ferida no coração 
da ciência. Dizem que Lineu até comprou um 
microscópio, mas não conseguiu desenvolver 

O MAIS VISÍVEL DOS SEGREDOS  Cada uma das 
centenas de bolinhas verdes dentro desta alga 
é um cloroplasto, o mais valioso equipamento 
das células vegetais. Capaz de converter a luz 
em energia útil, permite que as plantas não 
precisem normalmente se alimentar de outros 
organismos. Os tecidos das plantas são geralmente 
transparentes ou esbranquiçados, mas a presença 
dos cloroplastos os faz parecer mais verdes.

Muitos sábios 
da humanidade 

tiveram 
dificuldades 

desconcertantes 
quando tentaram 
definir uma planta 

o hábito de usá-lo. O grupo que geraria mais 
confusão seria o das misteriosas bactérias. Tais 
criaturas foram até vistas por Leeuwenhoek, que 
as tirou de sua própria placa bacteriana dentária, 
mas eram apenas pontos ambulantes. E, se 
podiam se mover, isso contrariava o conceito 
de plantas como seres imóveis. Por observação, 
também começaram a entender que a falta de 
movimento poderia ser mais pela presença de 
uma grossa parede que revestia as células de 
todas as plantas conhecidas, a parede celular. 
Apenas no século seguinte ao de Lineu o avanço 
das lentes permitiria compreender melhor 
coisas tão pequenas. Por falta de uma ideia 
melhor, as primeiras bactérias foram entendidas 
como um tipo especial de fungo. Assim, já 
que eram fungos, automaticamente viraram 
plantas. E agora a botânica ganhava um mundo 
novo para estudar, juntamente com os fungos 
microscópicos, que estavam sendo descobertos. 
A maior parte das pessoas não se importou 
muito com essa inclusão, já que poucos tinham 
acesso a um microscópio e o que os olhos não 
veem o coração não sente.  Mas o mundo das 
bactérias e fungos microscópicos parecia �car 



cada vez mais importante. Nem tinha terminado 
o século dezenove e as pessoas descobriram 
que bactérias podiam matar.  Plantas invisíveis 
matando pessoas? Aquilo parecia bem pior 
do que se achava que as plantas deveriam ser 
capazes de fazer. Por outro lado, as tais plantas 
invisíveis nem sempre eram ruins. Na verdade, 
as microscópicas leveduras e outros fungos 
também eram cruciais na produção de nada 
menos do que pães, cervejas, vinhos e queijos. 
E, desde que tenhamos muitos pães, cervejas, 
vinhos e queijos, aceitamos até melhor a ideia 
de ser morto por uma planta. O auge desse 
deslumbramento foi no começo do século vinte, 
quando se descobriu que as tais plantas viviam 
até dentro de nós, na chamada “�ora intestinal”. 
As imaginações mais férteis podem até imaginar 
intestinos povoados de avencas e bromélias,  
mas o que existe lá de�nindo nossos destinos  
(e nossos intestinos) são bactérias  
e fungos, em populações tão grandes que  
fariam a China parecer uma pequena reunião 
familiar. Ah, como eu queria ver a cara do 
Aristóteles se soubesse que ele mesmo estava 
recheado de plantas.
 Mesmo assim, conceito de bactérias 
e fungos como plantas não ia sobreviver por 
muito tempo, principalmente por causa de 
certo preconceito de cor. É estranho notar que 
o aspecto verde das plantas não tinha sido 
percebido como algo importante até então. 
Apesar de tão óbvio, parece que ninguém 
tinha usado isso com muita propriedade para 
de�nir os vegetais. Talvez porque papagaios e 
gafanhotos são igualmente verdes e nem por isso 
poderiam ser plantados no jardim ou colocados 
em uma salada. De�nir plantas só pela cor 
poderia mostrar-se uma decisão equivocada, 
mas elas são muito verdes para serem ignoradas.

 A cor é uma ideia importante porque 
esconde uma habilidade única: a capacidade 
de capturar a luz do sol. Teofrasto já tinha 
percebido que as plantas gostavam de sol, mas 
ele atribuía esse interesse à busca por calor. 
Lembre-se de que os gregos acreditavam 
que tudo era feito de quatro elementos: ar, 
água, terra e fogo. O sol seria só a fonte de 
fogo. Somente depois de Lineu, os cientistas 
começaram a associar a cor verde das plantas 
a algumas capacidades únicas, como crescer 
absorvendo somente alimentos simples 
(especialmente gases e minerais) e modi�car o 
ar. Em 1893, o americano Charles Reid Barnes 
apresentou o nome fotossíntese para de�nir o 
que as plantas verdes faziam quando estavam 
iluminadas. Adotamos o termo prontamente, 
e a capacidade de realizar tal processo passou a 
ser a principal característica do grupo: se �zer 
fotossíntese, é planta.

COM OUTROS OLHOS  O desenvolvimento dos 
microscópios mudou drasticamente o limite do 
mundo vegetal. Depois desse apetrecho, algumas  
“plantas” agora cabiam às dezenas apenas sobre o 
pingo de uma letra “i”. 
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IMOBILIDADE INDISCRETA As plantas terrestres são os organismos mais facilmente reconhecíveis no 
reino vegetal. Seus corpos podem ser tão grandes que são impossíveis de se ignorar, especialmente 
quando decidem anunciar aos quatro ventos seu desejo de se reproduzir. É exatamente isso que este 
ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus) está tentando dizer para o mundo.

 A ideia da fotossíntese excluía boa 
parte da antiga turma das plantas rebeldes que 
faziam sexo escondido, as velhas criptógamas. 
Ao longo do século vinte, as bactérias não 
fotossintéticas começaram a ser vistas como 
coisas à parte e até ganharam seu próprio reino. 
O mesmo aconteceu com os fungos, igualmente 

segregados em seu próprio grupo. Boa parte 
dos seres microscópicos que compartilharam o 
reino vegetal com as plantas por quase duzentos 
anos agora estava de mudança, e ainda levou 
consigo os cogumelos. O reino vegetal era 
agora uma sociedade fechada para organismos 
fotossintetizantes, um verdadeiro clube verde 

Eduardo Gonçalves



que incluía as plantas terrestres e as algas. Mas 
esse não foi o único golpe brutal no nosso 
entendimento sobre plantas. Um tapa bem 
maior ainda estava por vir.
 No �nal do século dezenove, o inglês 
Charles Darwin alterou para sempre nosso 
entendimento da biodiversidade quando disse 
que as espécies se modi�cavam através do 
tempo. Isso pode ter bagunçado muitas das 
convicções humanas, mas interessa-nos aqui 
a ideia darwinista de que toda classi�cação 
decente teria de ser genealógica. Isso signi�ca 
que, para que as plantas fossem consideradas um 
só reino, teriam que ser todas evolutivamente 
aparentadas. Além do preconceito de cor, o 
conceito de planta tinha agora de ser nepotista 
também. Mas como se pode saber se as plantas 
são aparentadas? Ao contrário das genealogias 
humanas, que podem ser levantadas visitando 
cartórios e instituições similares, o parentesco 
das plantas foi construído ao longo de milhões 
de anos, sem nenhum registro por escrito disso. 
Nenhuma planta leva seu próprio pedigree, 
e, a princípio, não tem como saber quem é 
parente de quem. Ou melhor, não era possível. 
Até descobrirem – na década de 1950 – como 
funcionava exatamente uma parte da célula 
que carrega toda a informação – o ácido 
desoxirribonucleico, também conhecido pelas 
três letrinhas de sua sigla em inglês:  DNA. 
 O DNA é uma molécula linguaruda. 
Com pouco esforço, ela revela suas origens de 
forma indiscreta. Quem paga pensão alimentícia 
por culpa dessas três letrinhas sabe muito bem 
do que estou falando.  E, se funciona para de�nir 
famílias humanas, funciona igualmente para 
de�nir parentesco entre as outras espécies. A 
partir dos anos 1980, começamos a comparar 
entre si o DNA das plantas e outros grupos 

biológicos, em uma tarefa que levou alguns anos 
para mostrar todo o panorama familiar dos 
seres vivos. A resposta deixaria Aristóteles com 
sua rala franja arrepiada. 
 Assim como uma genealogia humana, 
a genealogia das espécies baseadas no DNA 
pode ser desenhada como uma árvore, usando 
uma metodologia chamada �logenia. Nessa 
representação, cada rami�cação ou tronco maior 
seria um reino, que estaria dividido em troncos 
menores e depois em galhos menores ainda, até 
que cada raminho representasse uma espécie. 
A árvore da vida deve ter alguns milhões de 
raminhos. Para que a classi�cação das plantas 
no seu próprio reino seja considerada válida 
(mediante os critérios estabelecidos por 
Darwin e seus seguidores), todas as coisas 
fotossintetizantes deveriam estar no mesmo 
ramo, da mesma forma que os fungos, as 
bactérias e os animais (que nesse momento 
já estavam divididos em dois reinos). Mas as 
respostas que o DNA dava eram chocantes: 
Aristóteles e Lineu estavam errados e as plantas 
como eles conceberam não formam um grupo 
coeso. Errados estavam também os que achavam 
que os organismos fotossintetizantes formavam 

Foi necessário que se 
descobrisse o DNA 
para que o homem 
pudesse entender,  
de fato, o que são  

as plantas
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um agrupamento familiar digno. Mais de dois 
mil anos de busca pelo conceito de planta foram 
destruídos em apenas algumas décadas. Os 
novos dados mostravam que os organismos que 
fazem fotossíntese – especialmente aqueles que 
chamamos de “algas”  – surgiram de forma 
independente em diferentes galhos da árvore 
da vida. Algumas, como as algas-azuis ou 
cianofíceas, são apenas bactérias verdes. As 
coisas que chamávamos de algas pulverizaram-
-se por toda a árvore da vida. As algas-marrons 
(isto é, boa parte daquelas algas ou sargaços 
que encontramos na praia) estão mais 
próximas de um paramécio (um serzinho de 
uma célula só que vive em poças d’água) que de 
uma samambaia. Algumas algas unicelulares, 
como as euglenas, mostraram-se mais 
aparentadas aos tripanossomas (organismos 
que causam a doença-de-chagas) do que a 
um pé-de-couve. Apenas o que chamamos de 

plantas terrestres (e isso inclui todas as plantas 
com sementes, as samambaias e os musgos), 
juntamente com as algas-verdes (boa parte dos 
“lodos”) e as algas-vermelhas (que inclui o nori 
que usamos para embalar um sushi), formam 
um grupo coeso e proximamente aparentado 
que podemos chamar de  reino vegetal.  No 
grupo dos antigos vegetais não fotossintéticos, 
o choque não foi menor. No exemplo mais 
sério, os fungos (especialmente os que formam 
os tais cogumelos) são mais próximos dos 
animais (logo, dos próprios humanos) do que 
Aristóteles poderia supor em sua vã �loso�a. 
A partir de agora, amigo vegetariano, pense 
melhor antes de comer um champignon. Ou 
antes de comer um pão, cujos corpos de milhões 
de leveduras foram tristemente queimados no 
forno. Que vergonha!
 A esta altura do campeonato, você deve 
estar bastante frustrado por não saber o que 

A ORIGEM DE TUDO  Ainda existem na Austrália formas de vida que se parecem muito com as 
primeiras algas-azuis que foram incorporadas às plantas há alguns bilhões de anos e deram origem 
aos cloroplastos. Essas colônias depositam-se em camadas e acabam formando estranhas pedras nos 
mares mais rasos. Fósseis idênticos a essas rochas são conhecidas há uns 3,8 bilhões de anos. 
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de�ne uma planta. Para muitos, basta dizer “eu 
nem gostava de plantas mesmo”, como uma 
desculpa para não pensar mais no assunto.  Mas 
sei que, bem no fundo, você �cou curioso em 
saber o que são as plantas de fato. A melhor 
saída é uma engenharia reversa: vamos pegar o 
grupo que resistiu ao teste do DNA e descobrir 
o que todos têm em comum. Isso pode de�nir 
uma planta de forma mais ampla. Para isso, 
teremos que ir mais fundo dentro da unidade 
básica de todo ser vivo: a célula.  
 Tem gente que já se mexeu na cadeira 
e pensou algo como “se soubesse que ia ter que 
estudar uma célula eu nunca teria aberto este 
livro”. Eu entendo o sentimento. Mas só vou 
tocar no assunto, prometo que não vou aplicar 
nenhuma prova no �nal. É que um dos segredos 
estava em uma estrutura chamada cloroplasto. 
Ele é responsável por todas as etapas cruciais do 
processo de fotossíntese. Há muito tempo, os 
cientistas já estranhavam o fato de essa porção 
da célula ter seu próprio DNA, aliás um bem 
parecido com o das bactérias, isto é, em formato 
de anel e em uma única peça. Bem diferente 
da maioria dos outros organismos (como nós, 
por exemplo), que têm o DNA dividido em 
pedaços lineares (ou cromossomos), geralmente 
em pares. Mas é a análise desse DNA que se 
mostrou surpreendente: o material genético 
do cloroplasto era muito parecido com o das 
cianofíceas ou algas-azuis, que há algum tempo 
já estavam classi�cadas como meras bactérias.  
Como isso pode ter acontecido?
 Em 1910, um russo chamado 
Konstantin Mereschkowski já havia sugerido 
que os cloroplastos surgiram de bactérias 
que tinham passado a viver dentro de 
uma célula maior e nunca mais saíram. 
Mereschkowski pensou nisso observando a 

semelhança entre a maneira que o cloroplasto 
e a bactéria se dividem. Em 1967, a bióloga 
Lynn Margulis apresentou a teoria de 
forma global, chamando-a de Teoria da 
Endossimbiose. O termo “endo” quer dizer 
dentro, e “simbiose” é uma relação ecológica 
de dependência mútua. Essa teoria diz que 
essas bactérias (especi�camente as cianofíceas 
ou algas-azuis)  teriam sido englobadas 
como alimento por algumas células, como 
acontece com frequência. Entretanto, as que 
não foram digeridas mostraram-se mais úteis 
permanecendo vivas e gerando alimento por 
fotossíntese para a célula que a englobou. 
Com o tempo, tornaram-se incapazes de 
viver sozinhas e suas hospedeiras também 
se tornaram dependentes desse favor entre 
células. Acredita-se que os primeiros grupos 
que �zeram essa associação – há mais de um 
bilhão de anos – tenham sido exatamente 
as plantas que hoje consideramos como 
legítimos representantes do reino vegetal, isto 
é, o grupo con�rmado por DNA. O problema 
é que a associação entre uma célula bem 
estruturada e outra capaz de tirar a energia 
da luz não aconteceu só uma vez na história 
da vida. Além das plantas propriamente 
ditas, outros tipos de células engoliram não 
somente a alga-azul, mas uma célula daquelas 
primeiras plantas que já tinham englobado 

BEM DE PERTO A palavra final da definição do que 
seria uma planta só foi possível quando fomos capazes 
de chegar tão perto de uma planta que suas células 
puderam ser estudadas em detalhe, como na foto. 
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uma alga-azul. É a endossimbiose da 
endossimbiose, ou endossimbiose secundária, 
como os biólogos chamam esse fenômeno. 
Isso parece ter dado origem à capacidade 
fotossintética de vários grupos unicelulares 
(como as euglenas e as diatomáceas) e 
também às algas-marrons (aquelas da praia) 
e outros grupos menores que já foram 
chamados de plantas, sem que tenham 
parentesco algum com as plantas verdadeiras. 
Por isso, o que fez com que os organismos 
fotossintéticos parecessem tão similares 
às plantas foi o fato de todas levarem 
plantas antigas dentro de si, obtidas em 
momentos diferentes. 
 De qualquer maneira, será que 
existem na célula aspectos únicos às plantas?  
Felizmente, o primeiro aspecto de� nitivo na 
célula vegetal é a presença de uma parede 
celular formada de celulose e pectina. A 
celulose é bem conhecida. Na verdade, esse 
papel do qual o livro é feito é celulose pura, 

tirada de células vegetais. Na célula, essa tal 
celulose forma um arcabouço dinâmico que 
envolve a membrana. Entretanto, vários outros 
seres podem produzir celulose, até mesmo 
uns poucos animais.  De qualquer forma, nas 
plantas, a celulose está associada à pectina. 
Você pode não saber, mas a pectina é o que 
faz as geleias de frutas serem gelatinosas. Nas 
células, a pectina serve para  hidratar a parede, 
permitindo o � uxo livre da água. A presença 
das duas substâncias juntas é uma característica 
especí� ca do grupo que aqui de� nimos como 
as verdadeiras plantas. Pena você ter que olhar 
tão de perto para enxergar isso. Não me admira 
o fato de a humanidade ter levado mais de dois 
mil anos para chegar a essas conclusões. Então, 
o óbvio conceito de planta não era tão óbvio 
assim, ou seja, aquela ideia adquirida ainda na 
infância parece agora exigir um doutorado em 
botânica para ser formulada. 
 Mas não se preocupe tanto. Na verdade, 
com exceção das algas-marrons e dos fungos, 
a maior parte das coisas não microscópicas 
que você aprendeu que eram plantas continua 
sendo. De uma forma mais ampla, as plantas 
que tratarei neste livro podem ser de� nidas 
como organismos com pouca capacidade de 
movimento (por conta da parede celular de 
celulose e pectina) e que são capazes de fazer 
fotossíntese pela presença das primeiras 
algas-azuis incorporadas como cloroplastos. 
Pode ser uma de� nição ruim, mas funciona. 
E vai � car mais fácil quando focarmos nas 
plantas terrestres, de longe o grupo mais familiar 
para nós.
 Me esforcei para guiar você por 
milênios de conhecimento, trazendo-o até o 
que se sabe de mais novo. O problema é que 
os cientistas optam por novas teorias quando 
estas explicam melhor os fatos, e quase sempre 
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se esquecem de avisar o cidadão comum e até 
mesmo os professores de Biologia. E quantos 
não juram “de pé junto” que viram seu professor 
falando que fungos são plantas? Eu mesmo 
estudei biologia na última década do século 
vinte e vi os fungos nas disciplinas de botânica. 
Ainda falamos “�ora bacteriana”, sem culpa. 
Como em outras áreas, conceitos obsoletos de 
Aristóteles, Lineu e outros cientistas muitas 
vezes continuam a reverberar na nossa cabeça, 

como verdadeiros “memes”. Entretanto, a 
partir deste momento, você faz parte do 
seleto grupo de pessoas que compreende que 
plantas verdadeiras são mais que simplesmente  
“aqueles organismos que não fogem nem o 
atacam quando você chega perto”. Assim, só 
nos resta compreender os incríveis caminhos 
que tomaram esses seres, talvez os únicos que 
conseguem ser para nós ao mesmo tempo tão 
familiares e tão peculiares. Bem-vindo a bordo.

Quando o parentesco entre os seres vivos é 
representado como uma árvore, podemos 
perceber que a capacidade de fotossíntese 
surgiu uma única vez  na história da vida 
e foi  nas cianofíceas, que são um tipo de 
bactéria. Logo depois, um ancestral das 
plantas verdadeiras incorporou uma dessas 
cianofíceas e foi capaz de mantê-la viva 
dentro da sua própria célula. A associação 
deu  tão certo que a cianofícea englobada 
passou a ser vista como parte da célula 

hospedeira, sob o nome de cloroplasto.   
Posteriormente, outros grupos (como 
as algas-marrons)  foram capazes de 
englobar não  só as cianofíceas, mas 
células inteiras das plantas verdadeiras, 
tornando-se também fotossintéticos.  
Assim, o que chamamos aqui de plantas 
verdadeiras são as únicas  que absorveram 
diretamente as cianofíceas, enquanto 
todas as outras absorveram células  que já 
continham as cianofíceas. 

O VERDE ROUBADO NA ÁRVORE DA VIDA
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