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Biodiversidade

Pessoas & Ciência

Diversidade de plantas

Biologia evolutiva

Mulheres na ciência

Diversidade Social  na 
Botânica

Taxonomia e Sistemática

Biogeografia e diversificação

Atuais:
1. Como as espécies da família do guaraná 

(Sapindaceae) diversificaram no espaço e tempo?
2. Como foi a evolução das morfologias das flores e 

frutos de Tanaecium (Bignoniaceae; família do 
ipê-amarelo)? Tem alguma correlação com a evolução 
no espaço tempo?

Planejados:
1. Qual o padrão de diversidade, distribuição e 

conhecimento das plantas trepadeiras no Brasil?
2. Quantas plantas trepadeiras existem no mundo e o que 

explica a distribuição delas?

Atuais:
1. Análise de progressão na carreira de botânicas no Brasil.
2. Representatividade social nas pós-graduações na área de 

botânica no Brasil.

Planejados:
1. Quebrando o teto de vidro: análise de trajetórias de 

botânicas no Brasil.
2. Estudo histórico de pessoas não-brancas atuando na 

botânica brasileira.

ESCANEIE E 
SAIBA MAIS

Biogeografia

Filogenia

Família do 

ipê-amarelo

Família do guaraná

O que já está acontecendo por aí e que podemos nos 
inspirar?

● Compilação de iniciativas de desenvolvimento 
sustentável em todo Sul Global. 

● Quais abordagens têm sido desenvolvidas para 
esperançar um futuro possível? Há limitações de 
abordagens? Aspectos sobre racismo ambiental, 
diversidade de pessoas e repartição de benefícios são 
abordados ou há viés de investigação?

Quem são as pessoas pensando e participando da 
geração de conhecimento sobre biodiversidade, 

mais especificamente na Amazônia?
● Investigação numa perspectiva interseccional dos 

grupos de pesquisa que investigam a Amazônia: Como 
entender biodiversidade sem uma perspectiva diversa?

● Onde estão os povos originários nessa história? 
Coprodução do conhecimento como estratégia de 
construção de futuro possível.

Meu objetivo é garantir que minha agenda de pesquisa 
inclua sempre:

Formação de 
cientistas 
diversos

Garantir livre 
acesso à 

informação

Incluir a comunidade 
na geração de 
conhecimento

Futuro mais sustentável passa por um 
presente mais justo e diverso!
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