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Resumo: Expedições científicas que ocorreram no Nordeste do Brasil no 

século XIX serviram de base importante para investigações que propiciaram o 

início do estudo das ciências naturais. No Ceará, especificamente, naturalistas 

como João da Silva Feijó, George Gardner e a Comissão Científica de 

Exploração desbravaram o território com o intuito do reconhecimento da 

biodiversidade local e, na região do Cariri, ao Sul do Estado, vários relatos 

destas contribuições, notadamente dos aspectos geológicos, etnológicos, 

faunísticos e florísticos. Como resultados parciais, de pesquisa em andamento 

de Projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica para o 

Ensino Médio – PIBIC – EM, da Universidade Regional do Cariri – URCA, 

realizado em parceria com a Escola de Ensino Médio Amália Xavier, em 

Juazeiro do Norte, este trabalho objetiva analisar os relatos sobre a flora local, 

realizados durante as expedições ocorridas no cariri oitocentista. A pesquisa é 

delimitada em três fases distintas: busca em base de dados sobre relatos em 

jornais da época; consulta a referências bibliográficas sobre o tema; pesquisa 

em acervos locais sobre documentos originais. Até o momento, trechos de 

reportagens sobre a presença do naturalista Freire Allemão na região, assim 

como suas referências a plantas, relatados em jornais cariocas, são reportados 

como de cunho inédito para a historiografia. Os relatos uma vez encontrados 

serão confrontados com o que consta na literatura para posterior divulgação em 

forma de livro ou artigos, propiciando maior aproximação dos alunos com a 

pesquisa científica e contribuindo como ferramenta essencial para o 

desenvolvimento da pesquisa histórico-natural da região do Cariri. 
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