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APRESENTAÇÃO

OUTORGAR O TÍTULO DE Doutor Honoris Causa constitui a 
máxima distinção concedida pela Universidade a personalidades que 
tenham se distinguido pelo saber e pela atuação em prol das artes, das 
ciências, da filosofia, das letras e do melhor entendimento entre os
povos. Na UFMS, o título é outorgado mediante proposta de um ou
mais membros do Conselho Universitário. 
Esta publicação tem o objetivo de registrar a entrega do título
de Doutora Honoris Causa à Professora e Pesquisadora
VALI JOANA POTT pela Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, por sua contribuição à ciência,
especialmente na área de Botânica, assim como, cientista de renome 
nacional e internacional.
A proposta deste título foi aprovada por unanimidade pelo Conselho 
Universitário, conforme Resolução nº 105, de 15 de dezembro de 2017,
a partir da proposição do Diretor do Instituto de Biociências.

Campo Grande, 20 de setembro de 2018.



RESOLUÇÃO Nº 104, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Pro-
cesso nº 23104.021679/2017-64, resolve: 

Conceder o título de Doutora Honoris Causa à Pes-
quisadora Vali Joana Pott, por sua contribuição à ciên-
cia, especialmente na área de Botânica, assim como, en-
quanto cientista de renome nacional e internacional.

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, 
Presidente.

DOCUMENTO DE CONCESSÃO DO TÍTULO
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DISCURSO DO PROPONENTE

MOMENTO ÍMPAR na história da UFMS, de modo especial do 
Instituto de Biociências, a outorga do título de Doutora Honoris Causa 
à exímia Pesquisadora Profa. VALI  JOANA POTT, relevante e notável, 
seja como docente, seja como pesquisadora.

Agradecemos sua valiosa contribuição intelectual para a Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Instituto 
de Biociências, como voluntária no Herbário CGMS da UFMS, como 
Vice-Curadora, e pela sua vasta experiência na área de Botânica, com 
atuação na flora pantaneira, fazem-na, com justiça, merecedora da má-
xima honraria desta Instituição - o título de Doutora Honoris Causa. 

Quero eternizar, neste âmbito acadêmico, a importância da Profa. 
Vali Pott. Que seu exemplo sirva de inspiração para todos aqueles que 
trabalham na construção de um futuro melhor. A sua vida profissional 
tem sido um exemplo para todos que a conhecem, tenham sido ou não 
seus alunos ou companheiros de trabalho. Sua visão da educação nos 
envolve, nos agrega no mesmo lado, para, mediante a formação da ju-
ventude, promovermos um mundo melhor. 

Doutora Honoris Causa é apenas um título. A Professora Vali, por 
si só, é maior do que qualquer título. O seu puro saber, o seu reconhe-
cimento internacional, o valor das suas pesquisas, o seu admirável de-
sempenho como pesquisadora, profissional versada na Ciência, a fazem 
merecedora da nossa profunda admiração.

Por esses e outros muitos méritos e atributos, em nome do Instituto 
de Biociências, apresentamos a proposta para concessão do título de 
Doutora Honoris Causa à Pesquisadora Vali Joana, que teve aprovação 
unânime do Conselho Universitário. Esta é uma feliz e acertada pro-
posição que prestigia não apenas a pessoa merecedora dessa honraria, 
mas também nossa Instituição que a confere. Queremos registrar, neste 
momento, que a UFMS se reveste de grande honra para nossa Comu-
nidade Universitária, ao podermos agraciar, com o título máximo da 
Instituição, personalidade tão transformadora que é a de Vali Pott.

Temos de servir de espelho, de modelo a ser seguido. Temos, sim, o 
dever e a responsabilidade de formar profissionais que, como pessoas, 
possam reverter o quadro de desesperança na política brasileira. Temos 
de aliar nossa competência profissional com nossos valores pessoais 
para que esta juventude tenha bons exemplos de esperança num País 
cada vez melhor. 

Receba, em nome da grande família da UFMS, nobre Doutora Ho-
noris Causa Vali Joana Pott, por meio deste ato, todo o reconhecimento, 
o respeito, a força e a determinação de uma comunidade lutadora, que 
igualmente busca em suas realizações a educação como instrumento ca-
paz de transformar e desenvolver competências que vão além do cons-
ciente intelectual, capaz de criar oportunidades e transformar vidas, é 
através dela que é possível fazer uma leitura do mundo e planejar uma 
vida de sucesso.

Só me resta dizer: obrigado por existir, obrigado por abraçar a pro-
fissão de Professora e Pesquisadora com dedicação e paixão, obrigado 
por elevar o estudo da Botânica aos seus patamares mais altos, obrigado 
por fazer deste um mundo melhor, em especial, pela aceitação desta 
honraria, que prestigia também a nossa Universidade, a nossa cidade, o 
nosso Estado e o nosso país.

PARABÉNS, E SEJA BEM-VINDA!

Albert Schiavetto de Souza
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DISCURSO DO REITOR
TENHO A HONRA e a alegria de presidir a cerimônia em que a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) celebra o reco-
nhecimento à Educadora e Cientista Profa. Dra. Vali Joana Pott.  Somos 
gratos, Professora Vali Joana Pott, por ter aceitado o título que hoje lhe 
conferimos. Eu, a Assembleia Universitária da UFMS e todo o nosso 
time de colaboradores da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação da 
UFMS e do Mato Grosso do Sul expressamos nosso agradecimento por 
sua contribuição à ciência, especialmente na área de Botânica, em nível 
estadual, nacional e internacional.

Seja muito bem-vinda à galeria dos ilustres Doutores Honoris Causa 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que é tam-
bém, a partir desta data, a sua, a nossa Universidade.

Este título reconhece o valor e a grandeza de sua vida profissional, 
tão bem demonstrada pelas pesquisas em prol da ciência, e por tantas 
ações desenvolvidas em prol da UFMS, acrescentando e contribuindo 
com avanço do nosso Mato Grosso do Sul e Brasil. Na sua trajetória 
colabora com a construção de uma sociedade melhor, mais igualitá-
ria e com oportunidade para todos, fazendo com que nossa Instituição 
cumpra a missão de divulgar e socializar o conhecimento por meio do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da prestação de serviços, bem como a 
promoção da formação integral e permanente dos cidadãos, preparan-
do-os para que possam intervir e atuar com dinamismo no processo de 
desenvolvimento local, regional, nacional e internacional.

Este é um momento destacado da história da UFMS, que se orgu-
lha por também fazer parte da sua história acadêmica, já que aqui atua 
como Professora Colaboradora Voluntária de Botânica, no Mestrado 
de Biologia Vegetal e Vice-Curadora do Herbário CGMS, da UFMS. 
Por tudo isso, e por muito mais, a Profa. Vali preenche todos os requisi-
tos que se possam alinhar para integrar à galeria dos Doutores Honoris 
Causa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Pela presença constante em nossas vidas, pelo espírito pioneiro, e 
pelas lições de compartilhamento do saber, competência e responsabi-
lidade de seguir conduzindo sua vida de pesquisadora e incentivadora 
da ciência, concedemos-lhe o título de Doutora Honoris Causa com 
louvor! Que o seu saber e o seu exemplo de humildade e competência 
continuem iluminando a vida acadêmica de docentes e estudantes desta 
Universidade, do nosso Estado e do nosso país.

Com esta homenagem que lhe presta, a UFMS agracia e é, igualmen-
te, agraciada. A nossa grandeza é de, neste dia, tê-la conosco, como a 
teremos, de agora em diante, para todo o sempre, e, a partir de hoje, esta 
é a sua Universidade. 

PARABÉNS PROFESSORA VALI.

MUITO OBRIGADO.

Campo Grande, 20 de setembro de 2018.

Marcelo Augusto Santos Turine
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DISCURSO DA HOMENAGEADA

MAGNÍFICO REITOR DA Fundação Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul , Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos Turine,  que tive 
a satisfação de conhecer  ainda na Fundect.

Querida Vice-Reitora, Profa. Dra. Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo.
E cara Profa. Dra. Maria Ligia Rodrigues Macedo, em nome de quem 

eu saúdo os demais membros do Conselho Universitário.
Quero agradecer à Comunidade Universitária, professores, estudan-

tes, pós-graduandos e funcionários da UFMS aqui presentes. Também 
aos amigos, de outros estados, que vieram de tão longe para me pres-
tigiar. 

Aos meus queridos familiares, marido, irmãos, filhos e netinhos, 
nora, genro e cunhados aqui presentes.

Enfim, agradeço do fundo do meu coração a presença de todos que 
aqui vieram para me prestigiar nesta tão honrosa homenagem. 

Minha maior preocupação era escrever este discurso. Mas daí pen-
sei, como sempre falo, que a vida é vivida em etapas, passo a contar 
sobre a minha que é de 72 anos vividos. 

 A minha infância foi em Carazinho, RS, até aos 4 anos, daí Aguas da 
Rondinha até os 6, quando fomos morar em Chapada, até os 18 anos, 
ajudando a meus pais a criar os meus irmãos, já que eu era a filha mais 
velha. Como meu pai era fotógrafo, eu ajudava a atender os fregueses 
quando vinham encomendar ou buscar as fotos. Fui morar em Panam-
bi, onde nascera minha mãe, para ajudar a cuidar das crianças da amiga 
hospitalizada da minha avó, e decidi ficar para estudar. Esta foi a pri-
meira etapa da minha vida. 

Trabalhei para poder voltar a estudar, aos 20 anos, à noite, no Giná-
sio Estadual de Panambi, porque em Chapada só havia o curso primá-
rio (atuais 5 primeiros anos do Ensino Fundamental). Foi o inicio de 
uma difícil jornada. Conheci o Arnildo Pott num baile de Ano Novo de 
1965, à meia noite, quando me tirou para dançar, e a primeira coisa que 
nos falamos foi: Feliz Ano Novo!  Quis o destino que ficássemos juntos 
até hoje, mas isso quase não aconteceu por pertencermos a religiões 
diferentes. Meu pai dizia que eu tinha que encontrar um namorado de 
descendência alemã e católico, mas em Panambi quase só havia evan-
gélicos luteranos ou batistas, e com o tempo ele aceitou o Arnildo. Eu 
pensava, se religião é algo bom, por que não podíamos ficar juntos?  
Arnildo estudava em Viamão na Escola Técnica de Agricultura, e de-
pois na Agronomia em Porto Alegre. Foram 6 longos anos de espera, 
fechando assim a segunda etapa da minha vida. 

Casamos em 12-12-1970, indo morar em Porto Alegre, onde fiz 
o segundo grau supletivo em um semestre. Entrei no curso de His-
tória Natural, atual Biologia ou Ciências Biológicas. Logo  comecei a 
gostar muito de Botânica, cheguei a dar a aula de Leguminosas para 
a minha turma. No início morávamos na Vila Floresta, eu levava 
1h30 até a PUC, estudava no ônibus até adormecer. Obtive uma bol-
sa de Iniciação Científica com o gênero Desmodium do Rio Grande 
do Sul, orientada pelo Dr. Ismar Barreto na Agronomia. Ajudei o 
Arnildo no trabalho sobre campo natural no Mestrado. Fechando 
outra etapa (3ª).

Logo depois que me formei, fomos para a Austrália, em 1976, por 
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3,5 anos, durante o doutorado do Arnildo, e onde nasceu Alexandre 
Henrique em 1977. Fui voluntária na ONG Littoral Society, no viveiro 
de plantas nativas. Também fui “baby sitter”, traziam material didático e 
brinquedos para essas crianças, assim o Alexandre, que já tinha mais de 
um ano, podia brincar e se divertir, e eu a entender e a falar Inglês com 
essas crianças de 2 anos. Foi um aprendizado de Inglês na prática. Fecha 
aqui mais uma etapa. (4ª)

De volta a Porto Alegre, em 1979, Arnildo foi convidado pela Em-
brapa Pantanal, fomos morar em Corumbá em 1980, onde nasceu Ana 
Paula em 1982.  Eu sempre reclamava que queria trabalhar, mas em Co-
rumbá parecia impossível. Hoje acho que foi bom ficar 8 anos afastada 
para cuidar dos filhos.

Em 1984 entrei na Embrapa Pantanal como bolsista, onde iniciamos 
o Herbário CPAP, com dois armários de plantas de pastagem nativa, um 
de Gramíneas e outro de Leguminosas, e um monte de plantas bichadas 
de outras famílias que o gado também comia. Arnildo trazia muitas 
plantas para identificar, já que não se sabia os nomes da maioria das es-
pécies do Pantanal. Ficavam em sacos plásticos na geladeira, aguardan-
do a identificação durante a semana. Foi muito bom voltar aos poucos 
às chaves de identificação da querida Dra. Graziela Barroso, porque na 
época não tinha os links de plantas na internet para procurar ou con-
ferir a identificação como nos dias atuais. Era desafiador e apaixonante 
me acostumar novamente com os nomes das famílias de plantas. 

Fui Professora Substituta por duas vezes nas disciplinas Botânica I e 
IV no Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Corumbá, 
atual CPAN, em 1987. Passei no concurso para Professora Auxiliar, assu-
mindo em janeiro de 1988. Muitas vezes eu levava os alunos no próprio 
carro (Belina) para aulas de campo, ou com o micro-ônibus da Embrapa. 

Em setembro de 1989 entrei por concurso na Embrapa Pantanal, 
voltando ao herbário que havia começado em 1984, e também para as 
plantas aquáticas de que aprendi a gostar depois de um curso de macró-
fitas aquáticas oferecido pela UFMS/OEA em 1986, ministrado pelos 
professores Drs. Christopher Cook (Suíça), Bruno Irgang (UFRGS) e 
Carlos Joly (Unicamp), além de suprir a falta de quem entrasse na água 
para coletar as plantas, já que o Arnildo não ia além da altura das botas. 
Pois dizia: “Mais para lá!” Assim surgiu a nossa divisão natural de tra-
balho, ele no seco e eu na água.

Na  Embrapa, vários projetos foram executados sempre com o objeti-
vo de coletar as plantas do Pantanal e do MS, como o “Levantamento flo-
rístico do Estado do MS” e “Consolidação e implementação do herbário 
CPAP na Embrapa Pantanal”, pelo antigo CECITEC, atual Fundect.

Em 1991 ingressei no Mestrado em Botânica na UFPR, em Curitiba, 
escolhendo as pequeninas “Lentilhas-d´água” do Pantanal para estudar, 
importantes na depuração de água poluída. Encontrei nove espécies, 
quando se pensava que ocorressem apenas quatro. 

Em 1994 foi o lançamento do livro Plantas do Pantanal como coau-
tora de Arnildo Pott, que é um guia de identificação com fotos. 

Em 1996 fui selecionada para fazer o Curso de Técnicas de Herbário, 
de 2 meses, em Kew Gardens, Londres, mas somente consegui ir em 1997, 
quando estava em Edimburgo no pós-doc do Arnildo. Por isso, ao retornar, 
todo ano eu ministrava o curso de herbário na Embrapa Pantanal, assim 
como em Campo Grande, com a ajuda da Laura Lima, hoje Professora na 
UNILA, e da Ana Cristina Cristaldo, hoje Bióloga no Herbário da UFMS. 
Uma exposição sobre herbário nos corredores da UFMS foi organizada 
pelo Halisson Vinci, hoje técnico da UFMS em Chapadão do Sul. 

Em 1999, como segunda autora, juntamente com os Professores da 
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UFMS de Campo Grande, é lançado o livro “Nos Jardins submersos 
da Bodoquena – guia para identificação de plantas aquáticas de Boni-
to e região”, pelo Projeto UFMS/FNMA. Convidada pela Profa. Edna 
Scremin-Dias em 1995, que conheci no curso de plantas aquáticas em 
1987, em Corumbá, e que teve a ideia de fazer o livro depois de estar em 
Bonito com os familiares como turista. Foi nesse período que conheci 
o querido Prof. Paulo Robson de Souza, o Paulinho, fotógrafo do grupo 
e organizador do livro. Me lembro dele até hoje de como ele mergu-
lhava naquelas águas tão transparentes e frias do rio Sucuri, com um 
apetrecho improvisado, um peso amarrado na cintura, mangueira na 
boca para respirar, e com uma câmara subaquática fotografando. Escu-
távamos o respirar ofegante dele lá embaixo. Numa outra vez, o Regis, 
orientado da Edna, teve que ser internado por hipotermia! Eu viajava 
de ônibus de Corumbá a Miranda, onde os três me esperavam para se-
guir a Bonito. Ao fechamento do livro em 1999, Edna em SP fazendo 
Doutorado, Regis no mestrado em São Carlos e eu em Corumbá, Pau-
linho chamando todos para ler e revisar os capítulos. Cheguei a perder 
o avião de regresso a Corumbá, de tão mergulhados que estávamos no 
manuscrito. No projeto tínhamos que ministrar 2 minicursos de campo 
para os guias de turismo de Bonito. Como eles já conheciam as plantas 
dos atrativos, mas não sabiam os nomes, foi muito bom ver a alegria 
deles reconhecê-las no ambiente aquático. Criávamos expressões como 
“o povo do gueto” para memorizar Potamogeton.

 Ainda em 1999, fui Destaque da Unidade na Embrapa Pantanal na 
categoria Científica.

Em 2000, depois de muito trabalho, um sonho realizado com a pu-
blicação do livro “Plantas Aquáticas do Pantanal”, que é um guia de 
identificação que estava fazendo falta para o Pantanal. Vínhamos a 
Campo Grande nos finais de semana para finalizar o livro com nosso 
querido amigo Tênisson Waldow de Sousa, da Embrapa, que já havia 
feito a arte gráfica do primeiro livro. Na revisão final o Paulinho perdeu 
o aniversário da filha! 

Ao deixar a Embrapa Pantanal, no Herbário CPAP tínhamos quase 
20.000 coletas. Juntos, Arnildo, eu e os bolsistas e em especial nosso de-
dicado técnico Antônio Arantes Bueno Sobrinho formamos uma equi-
pe, e o herbário era elogiado pelos especialistas que o visitavam. Fim de 
mais uma etapa. (5ª)

Ainda em 2000 nos mudamos para a Embrapa Gado de Corte em 
Campo Grande, continuando as coletas no Pantanal e no estado todo de 
MS, principalmente nas veredas, varjões e outras áreas úmidas.  Cerca 
de 11.000 coletas do extinto herbário HMS da Embrapa Gado de Corte 
foram doadas aos herbários CGMS da UFMS, CEN e CPAP da Embra-
pa, depois de um ano de impasse.

Ainda estando na Embrapa, fui a Patronesse da turma “Segundo 
Sol”, de 2001, do Curso de Ciências Biológicas da UFMS. 

Enquanto na Embrapa, colaboramos em vários projetos da Botânica 
da UFMS, como o da  Gomphrena, flora do Parque Nacional da Serra 
da Bodoquena, e Aporé-Sucuriú, que resultou em um belo livro ilustra-
do pelo Paulinho. E na UFMS colaboramos em projetos da Embrapa, 
como o da Bacia do Formoso e o GeoMS, que foi o mapeamento da 
vegetação de MS. 

Com a aposentadoria na Embrapa em 2008, fui para a UFMS como 
assistente de projetos, em empresas terceirizadas, até 2015, trabalhando 
como vice-curadora no Herbário CGMS e ajudando na identificação de 
plantas para alunos, professores e público em geral.  Hoje sou voluntária. 

Enquanto isso, em 2014 fui homenageada com o nome do “Herbário 
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do Pantanal Vali Joana Pott” (HPAN), na UNEMAT de Cáceres, MT, 
com o qual me sinto muito honrada.  Lá damos palestras e ministrei um 
minicurso sobre Plantas aquáticas, aos alunos da querida Profa. Dra. 
Maria Antônia Carniello.

Já tive grandes alegrias na UFMS, como os cursos da disciplina de 
Plantas Aquáticas da Profa. Edna Scremin-Dias e Prof. Geraldo Damas-
ceno-Junior, desde quando eu ainda era da Embrapa. No início o curso 
era ministrado na Base de Pesquisa do Pantanal (BEP), e depois em 
navio subindo o Rio Paraguai até a Serra do Amolar, ou descendo até 
Porto Murtinho. De noite navegando e de dia adentrando nos cama-
lotes e baías com barcos menores para fazer coletas e fitossociologia. 
Expedições memoráveis que renderam vários artigos. 

Depois de trabalhar por anos no Pantanal, e orientar Marco Otávio 
Dias Pivari com as ilhas de vegetação flutuante, os baceiros, chegaram 
os levantamentos das plantas das lindas áreas úmidas do Cerrado, as 
Veredas no MS.  Para isso, tive incansáveis alunos, como a coorientada 
Ana Carolina Arantes, com o banco de sementes, e a orientada Dra. 
Suzana Neves Moreira, hoje Professora universitária, minha “compa-
nheira de brejo”, sem falar na alegria em poder ajudar outros alunos ma-
crofiteiros na identificação das plantas aquáticas em suas monografias, 
dissertações ou teses.

No projeto Fundect “Levantamento florístico em áreas prioritárias 
de MS”, principalmente nas veredas, que são as nascentes do Cerrado, 
passei a me preocupar muito com a conservação da água. Por isto, fize-
mos um experimento preliminar com uma lentilha-dágua que depurou 
efluente de frigorífico, e os peixes sobreviveram na água transparente 
que saía no final. 

Sou colaboradora da Flora do Brasil 2020, com Araceae/Lemnoi-
deae; do Biota-MS, em várias famílias publicadas em 2018; e do atual 
Repositório de Plantas Aquáticas do Brasil, para o Centro Oeste, junta-
mente com Suzana Neves Moreira. 

Recentemente uma surpresa: fui homenageada  com o nome de uma 
espécie nova, de nascente, parente do piri-piri, Cyperus valiae, descrita 
por Luciana Pereira-Silva, Sonia Hefler e Rafael Trevisan da UFSC. 

Sonho atual: fazer outro livro sobre as áreas úmidas, juntamente 
com a “veredeira” Suzana Neves Moreira, minha companheira das ve-
redas, por vários anos. Ainda é um sonho. Quem sabe um e-book… 

Agradeço imensamente à UFMS, e, em especial ao Prof. Dr. Geraldo 
Alves Damasceno Junior e ao Prof. Dr. Albert Schiaveto de Souza, Di-
retor do Instituto de Biociências (Inbio) pela indicação. Ao Cerimonia-
lista, André Luis Wilken, a Assessora da Reitoria, Erotilde Ferreira dos 
Santos e a Designer gráfica, Giselda Tedesco. Finalmente, ao Conselho 
Universitário por me conceder tão honroso título de Dra. Honoris Cau-
sa, o primeiro dado pela UFMS a uma Bióloga. 

Muito obrigada.

Vali Joana Pott
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VALI JOANA POTT - Memorial 
Nasci em 29 de abril de 1946 em Carazinho, RS. Filha de Cristiano 

Henrique May, marceneiro de profissão aos 22 anos, quando veio da 
Alemanha, depois fotógrafo, e Irma Elvira Engler May (Dona Irma, ou 
Vizinha May). Sou a filha mais velha de 8 irmãos, que ajudei a criar, até 
os 18 anos quando fui morar em Panambi. Nomes dos irmãos: Inno 
George, Maria Erna, Vera Lúcia, Germano José, Rainer Luiz, Cláudia 
Regina e Suzane Beatriz Engler May.

Foto 1. Com meus pais, em Carazinho, RS.

Foto 2. Meus pais felizes, em Chapada, RS.
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Fotos 3, 4. Minha infância. 

Foto 5. A grande família reunida no Natal com o Vovô May, 
meu pai querido aos 97 anos.

Tenho dois filhos, Alexandre Henrique, de 41 anos, Publicitário, es-
tudou em Curitiba, casado com a advogada Mariana Caldeira Brant, 
moram no Rio de Janeiro, ele trabalha na Petrobrás; nos deram dois ne-
tinhos lindos, Julia (6 anos) e Guilherme (3); Ana Paula (35), Secretária 
Executiva, estudou em Porto Alegre, trabalhou na Embrapa Hortaliças, 
hoje Chef pelo Culinary Center de New York, casada com o teólogo e 
cientista social Prof. Rafael Barreto Pinto, moram em Niterói.

Foto 6. Com os filhos nos nossos 70 anos.
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Foto 7. Família reunida no casamento da filha em julho 2017.

Aos 4 anos, a nossa família foi morar em Águas da Rondinha, Saran-
di, e aos 6, em Chapada, até os 18, sempre ajudando em casa, inclusive 
a atender os clientes do pai fotógrafo. 

Fui morar em Panambi em agosto de 1964, terra natal de minha 
mãe, onde morei por 6 anos. Trabalhei para poder voltar a estudar, já 
aos 20 anos, à noite, no Ginásio Estadual de Panambi, porque naquela 
época em Chapada só havia o curso primário. Conheci Arnildo Pott 
num baile de Ano Novo de 1965. Quis o destino, que ficássemos juntos 
até hoje. Já são 47 anos de convivência. Arnildo estudava em Viamão 
e depois em Porto Alegre. Noivamos depois de 5 anos de namoro. No 
último ano, quando noivos, eu recebia cartas diárias de Arnildo, que 
ainda guardo. 

Fotos 8, 9. Eu em Panambi e Rainha do Centro Estudantil do
Ginásio Estadual de Panambi, 1970. 

Foto 10. Casamento Vali-Arnildo Pott, em 1970.
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 Casamos em 12-12-1970, indo morar em Porto Alegre, na Vila Flo-
resta, nos fundos do aeroporto. Fiz o segundo grau (científico) supletivo 
em um semestre e entrei no curso de História Natural. Na Agronomia 
obtive uma bolsa de Iniciação Científica em 1975.  

Logo depois que me formei, fomos para a Austrália, em 1976, por 
3.5 anos, durante o doutorado do Arnildo, e onde nasceu Alexandre 
Henrique em 1977. Fui voluntária na ONG Littoral Society (hoje Aus-
tralian Marine Conservation Society), no viveiro de plantas nativas. 
Também fui “baby siter”, quando Alexandre já tinha um ano, de filhos 
de mães que trabalhavam na Universidade de Queensland, que era or-
ganizado pelas esposas dos orientadores dos estudantes estrangeiros 
como o Arnildo. Traziam material didático e brinquedos para essas 
crianças, assim Alexandre tinha com quem brincar, e eu a falar Inglês 
com essas crianças. Também trabalhei por 10 semanas na cozinha da 
casa de estudantes Union College onde a gente morava no início. Outro 
trabalho temporário foi contar e pesar frutos e sementes de experimen-
tos de guandu. Foi um aprendizado e tanto de Inglês na prática. Tam-
bém aprendi Espanhol com as esposas dos pós-graduandos latinos, do 
México, Costa Rica, Colômbia, Venezuela. 

De volta a Porto Alegre em 1979, Arnildo foi convidado pela Em-
brapa Pantanal. Fomos morar em Corumbá em 1980, onde nasceu Ana 
Paula em 1982. Em 1984 entrei na Embrapa Pantanal como bolsista, 
onde iniciamos o Herbário CPAP.

Foto 11. Na casa de Vegetação da Embrapa Pantanal. (Arquivo Embrapa Pantanal)

Em 1987 passei no concurso para Prof. Auxiliar em Botânica na 
UFMS, Campus Corumbá, assumindo em janeiro de 1988. Lembro-
me da disciplina de Botânica Econômica, quando levamos os alunos 
a Dourados para ver os experimentos na Embrapa, no dia do Plano 
Collor, que confiscou o dinheiro, e nós sem saber de nada pagando o 
combustível com cheque em cruzados antigos. Continuei a ministrar a 
disciplina até o final do ano como voluntária. 

Em setembro de 1989, por concurso, entrei na Embrapa Pantanal, 
voltando ao herbário que havia começado em 1984, e também às plan-
tas aquáticas, que sobraram para mim porque  o Arnildo não entrava na 
água além da altura das botas. Surgiu assim a nossa divisão natural de 
trabalho, ele no seco e eu na água.  
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Fotos 12. Na lagoa coletando plantas aquáticas,
Arnildo no barranco (Foto Steve Hamilton). 

Na Embrapa, vários projetos foram executados, sempre com o obje-
tivo de levantamento das plantas do Pantanal e de Mato Grosso do Sul. 
"Pastagens nativas do Pantanal do Nabileque" (Coord. Arae Boock),  
“Levantamento florístico do Estado do MS” e "Consolidação e imple-
mentação do herbário CPAP na Embrapa Pantanal".

Em 1991, ingressei no Mestrado em Botânica no Centro Politécnico 
de Curitiba PR, com a dissertação sobre as Lemnaceae do Pantanal, as 
“Lentilhas-d'água”. Ganhei até o 1º lugar no concurso Festival Nacio-
nal de Arte & Cidadania da EMBRAPA 1999, categoria fotografia, da 
pequenina flor da espécie Wolffiella welwitschii, feita ao microscópio 
eletrônico de varredura (MEV). 

Fotos 13. Foto premiada no Festival Nacional de Arte & Cidadania da Embrapa. Duas 
flores de Wolffiella welwitschii.  a. Cavidade floral; b. Feminina; c. Masculina.

1994 Coautora com Arnildo Pott do livro Plantas do Pantanal, guia 
de identificação com fotos coloridas e um texto de cada espécie. Come-
çamos a ser mais demandados.

Em 1996 fui selecionada para fazer o Curso de Técnicas de Herbário, 
de 2 meses, em Kew Gardens, Londres. Tinha conseguido a aprovação 
do recurso, mas infelizmente a Casa Civil no final do ano barrou a saí-
da de pesquisadores do Brasil. Mas Kew me aceitou de novo no ano 
seguinte quando Arnildo foi fazer Pós-Doc em Edimburgo, e os filhos 
foram conosco. Pude então fazer o tão sonhado curso.  
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Foto 14. Turma de formandos do 
“Herbarium Techniques Course, 1997, em Kew Gardens.

Na Embrapa Pantanal, assim como em Campo Grande, todo ano 
eu ministrava o curso de herbário (coleção de plantas secas prensadas 
e montadas em cartolina, com ficha de identificação, guardadas em ar-
mários de aço, para pesquisa) para professores do ensino fundamental 
e alunos de graduação em Ciências Biológicas.

Em 1999, como segunda autora, juntamente com os Professores da 
UFMS de Campo Grande, é lançado o livro “Nos Jardins submersos da 
Bodoquena – guia para identificação de plantas aquáticas de Bonito e 
região”. Convidada pela Profa. Edna Scremin-Dias em 1995, que conhe-
ci no curso de plantas aquáticas em 1987, em Corumbá. Disponível em:  
http://paulorobsondesouza.blogspot.com/2011/12/nos-jardins-sub-
mersos-da-bodoquena.html?m=1

Foto 15. Paulinho com o apetrecho improvisado de mergulho
para fotografar plantas submersas, Bonito, 1995. 

Foto 16. Alunos do curso "Guias de Turismo" com o Livro:
“Nos Jardins submersos da Bodoquena” (Foto Paulo Robson de Souza).
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Ainda em 1999, fui Destaque da Unidade na Embrapa Pantanal na 
categoria Científica. 

 Em 2000, depois de muito trabalho, um grande sonho foi realizado 
com a publicação do livro “Plantas Aquáticas do Pantanal”. O lança-
mento foi no Banco do Brasil em Corumbá e na Expogrande 2001 em 
Campo Grande, com a presença do Ministro da Agricultura Pratini de 
Moraes. 

Foto 17. Lançamento do livro “Plantas Aquáticas do Pantanal”, em Campo Grande.

Em 2000 nos mudamos para a Embrapa Gado de Corte em Cam-
po Grande, continuando as coletas botânicas no Pantanal e no estado 
de MS. Uma vez aqui, sem as plantas aquáticas do Pantanal, comecei 
a trabalhar principalmente nas veredas, e vimos o quanto são impor-
tantes para a manutenção dos recursos hídricos no MS, áreas úmidas 
que estão sendo drenadas mesmo sendo proibido. Principais projetos: 
“Levantamento florístico em áreas prioritárias (áreas úmidas) do MS”; 
“Despoluição biológica de efluentes de abatedouro de gado de corte 
através de plantas aquáticas em MS” (Fundect). Com os pesquisadores 
Drs. João dos Santos Vila da Silva e Myrian de M. Abdon, da Embra-
pa Informática Agropecuária, e do INPE respectivamente, e Rodiney 
Mauro e Marta Pereira da Embrapa Gado de Corte, tivemos o principal 
projeto intitulado Geo-MS. 2006-2011 – Mapeamento da cobertura ve-
getal e uso da terra, pelo qual visitamos o Estado inteiro. Éramos três 
casais e fomos questionados certa vez por um chefe, por que a gente 
trabalhava sempre juntos, respondi que “é aí que funciona, porque a 
gente se completa e não fica na rivalidade!“. Cerca de 11.000 coletas 
do extinto herbário HMS da Embrapa Gado de Corte foram doadas ao 
herbário CGMS da UFMS com duplicatas ao CPAP e CEN. 

Foto 18. Coleta de Paepalanthus chiquitensis na vereda na Estância Paraiso, em Rio 
Verde de Mato Grosso, MS (Foto Suzana Neves Moreira). 
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Graças à ajuda dos dedicados bolsistas, estagiários e orientados, 
conseguimos aumentar o acervo dos herbários CPAP e CGMS: Alecan-
dre G. V. Monteiro, Ana Carolina Arantes, Ana Cristina de M. Cristal-
do, Andrea Sanches, Ângela Sartori, Anne Karen D. Salomão, Bruno 
Bennites, “Duda” Dalsiza C. Gomes, Érica Cezarine, Fabia S. Carvalho, 
Halisson Vinci, Josiane F. dos Santos, Josele Paz, Laura C. P. Lima, Leila 
Costa, Maíra da Rocha, Marco Otávio Dias Pivari, Milton C. Neyra, 
Norma C. Bueno, Patrícia Costa, Rosilene R. Rodrigues, Samuel Boff, 
Simone Alves, Suzana N. Moreira, Talita C. Pina, Thiago H. A. Villa da 
Silva, Thiago Stefanello e vários outros.

Foto 19 e 20. Dedicadas estagiárias e bolsistas do extinto Herbário HMS, Embrapa 
Gado de Corte, hoje incorporado ao CGMC da UFMS. Na ordem das fotos, Laura, 
Erica, Ana Cristina, Josiane, Ana Cristina, Anne Karen, Simone, eu, Talita e Duda.

Ainda sendo da Embrapa, fui a Patronesse da turma de 2001 “Se-
gundo Sol” do Curso de Ciências Biológicas da UFMS.

Foto 21. Turma de 2001 “Segundo Sol” do Curso de Ciências Biológicas da UFMS.
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Participação em Projetos:
1988-1999 – Projeto Caracterização das Macrófitas da bacia do Rio 
Formoso, Bonito/MS, Subsídio para conservação e manejo. Paulo 
Robson de Souza, Edna Scremin-Dias. UFMS.
2001 – Vegetação no Projeto Avaliação Ecológica Rápida do Parque 
Nacional do Pantanal – MMA/TNC /UFMT. Ajuda no campo de 
Laura Cristina Pires Lima.
2002 – Colaboradora da Flora de São Paulo com a família Lemna-
ceae/Araceae, volume 2.
2004 – Flora no Projeto Biodiversidade do complexo Aporé-Sucuriu 
- Tereza Cristina Pagotto. UFMS. Ajuda no campo de Ana Cristina 
M. Cristaldo.  

Foto 22. Prensando plantas coletadas. Ana Cristina sentada com o livrão, eu com a 
prensa e Arnildo anotando os dados de campo. (Foto Paulo Robson de Souza)

2005 – Flora, no Projeto Avaliação Ecológica Rápida do Parque Na-
cional da Serra da Bodoquena (para o Plano de Manejo), com Profa. 
Edna Secremin-Dias e Geraldo.
2002 – 2006 Projeto Manejo de Gomphrena elegans Mart. em Boni-
to, MS, coordenado por Rosângela Sigrist. UFMS/FNMA. 

Foto 23. Grupo de colaboradores do Projeto Gomphrena elegans depois
do trabalho na água gelada do Rio Sucurí. (Foto Paulo Robson de Souza)

2006 - 2008  – Projeto de Extensão Água e Cidadania na Bacia do 
Apa (Edital CT-HIDRO/MCT/CNPq nº 15/2005 - Proj. Pé na Água), 
coordenado por Paulo Robson de Souza. UFMS.
2006-2009  – Projeto de Desenvolvimento. Gestão Integrada da ba-
cia hidrográfica do Rio Formoso.  Coordenado por Heitor Costa, 
Embrapa Solos.
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2006-2011- Projeto GeoMS - Mapeamento da cobertura vegetal e 
uso da terra. Imasul/ Embrapa/UFMS.
2006 - Coautora do livro Plantas invasoras de pastagem na região 
dos Cerrados, com A. Pott e Tenisson Waldow de Souza, que tam-
bém nos fez a arte gráfica dos outros dois livros do Pantanal.

Com a aposentadoria em 2008, fui para a UFMS como assistente de 
projetos e vice-curadora no Herbário CGMS.

Em 2013 fui homenageada com o nome do “Herbário do Pantanal 
Vali Joana Pott”, na UNEMAT de Cáceres, MT, com o qual me sinto 
muito honrada.  Lá ministrei um minicurso sobre Plantas aquáticas, aos 
alunos da querida Profa. Dra. Maria Antônia Carniello. 

Foto 24 . Coleta de plantas aquáticas no minicurso em Cáceres, MT. 

Foto 25. Painel sobre a criação do novo “Herbário do Pantanal 
Vali Joana Pott” no 64º Congresso Nacional de Botânica em Belo Horizonte, 2013.

Já tive grandes alegrias na UFMS, como ajudar na disciplina de Ma-
crófitas Aquáticas no Mestrado em Biologia Vegetal, coordenado pela 
Profa. Edna Scremin-Dias, desde quando eu ainda era da Embrapa. Tam-
bém ensino na disciplina Botânica de Campo, por duas semanas, coletan-
do, identificando e preparando material para o herbário, com o auxílio do 
Biólogo João Fabri. Outra tarefa é ajudar os jovens  “macrofiteiros” a iden-
tificar as suas plantas em suas monografias, dissertações ou teses: Anne 
Karen, Bruna Coutinho, Camila Aoki, Camila Silveira, Crisley Simão, 
Evaldo B. Souza, Fran Bao, Fernando Ferreira, Gisele Catian,  Halisson 
Vinci, Karen C. Santos, Milena Delatorre, Renata Corrêa, Rosa H. Silva, 
Simone Alves, Suzyanne  Saab, Talita Pina e tantos outros. 
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Foto 26. Curso de macrófitas aquáticas em barco-hotel
no Rio Paraguai para Porto Murtinho. 

2012 - Coautora no maravilhoso livro Flora das Caatingas do Rio 
São Francisco, de José Alves de Siqueira Filho, com o capítulo Macró-
fitas Aquáticas nas áreas do projeto de integração do Rio São Francisco 
(pág. 194-228).                                                     

2015 - Homenagem com o nome da espécie de um maracujá encon-
trado na vereda, Passiflora pottiae Cervi & Imig, publicada na Phytota-
xa. Prof. Armando C. Cervi foi meu saudoso Orientador de Mestrado 
em Curitiba. 

Foto 27. Passiflora pottiae,  maracujá nativo da vereda.

Colaboradora na Flora do Brasil 2020 com as Araceae (Lemnoi-
deae), em 2016. Link: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/florado-
brasil/FB5004> 

Desde 6 de maio de 2016 sou voluntária como auxiliar nas ativida-
des desenvolvidas no Herbário CGMS, e como colaboradora em cur-
sos de campo do Mestrado em Biologia Vegetal na UFMS (Processo nº 
23104.000228/2016-11). 

2016 – Sinop, MT, no 11º Encontro de Botânicos do Centro Oes-
te (ENBOC) recebi uma homenagem como Botânica do Centro Oeste 
para o MS.

2018 – Recentemente em Cuiabá, MT, pela Comissão Organizado-
ra do 69º Congresso Nacional de Botânica (CONBot) juntamente com 
Arnildo recebi uma placa em homenagem ao “casal Pott & Pott, em 
reconhecimento a uma vida em par dedicada às plantas e as pessoas do 
coração da América do Sul, com amor e dedicação”. 



24

Foto 28. 1º troféu: 1999 - Festival Nacional de Arte & Cidadania da Embrapa, 
categoria fotografia, Brasília, DF; 2º troféu: 1999 - Destaque da Unidade
na Embrapa Pantanal na categoria Científica, Corumbá, MS; 3º troféu:

2016 - Homenagem como Botânica do Centro Oeste para o MS, Sinop, MT;
4º troféu: 2018 - Placa ao casal Pott, Cuiabá, MT no 69º CONBOT.  

Biota MS 2018- Artigo: Alismatales de MS, além de 6 coautorias de 
outros artigos. 

Repositório de Plantas Aquáticas do Brasil - 2018. Lançado em Ju-
lho 2018 no 69º Congresso Nacional de Botânica. O repositório de da-
dos de plantas aquáticas do Brasil é o projeto com maior abrangência 
que tem sido desenvolvido atualmente. O projeto foi idealizado ao lon-
go das reuniões do Núcleo de Estudos de Plantas Aquáticas (NEPA), 
da Sociedade Botânica do Brasil, é coordenado por Marco Otávio Dias 
Pivari e Pablo Hendrigo, e tem a colaboração de pesquisadores nas di-
ferentes regiões do Brasil. Região Amazônica: Aline Lopes e Alba Lins; 
Nordeste: Edson Moura; Sudeste: Marco Otávio Pivari, Pablo Hendrigo 
e Filipe Souza; Centro Oeste: Suzana Neves Moreira,Vali J. Pott e Regis 
Moreira Ferreira; Sul: Maria Cecilia de Chiara Moço.  https://sites.icb.
ufmg.br/plantasaquaticasbrasil/index.htm

Há um mês fui homenageada com o nome de uma espécie nova, 
Cyperus valiae Pereira-Silva, Hefler & R.Trevis., coletada na Fazenda 
Baía das Garças em Bonito e publicada na Systematic Botany (2018), 
43(3): 741–746.

Sonho atual: fazer outro livro sobre as áreas úmidas, juntamente com a 
“veredeira” Suzana Neves Moreira, minha companheira de brejo, com ou 
sem buriti, por vários anos.  Ainda é um sonho. Quem sabe um e-book…

Obras mais importantes

LIVROS:

PLANTAS AQUÁTICAS DO PANTANAL  (2000) - guia de identi-
ficação que tem suprido identificações para o Brasil e até para alguns 
países da América do Sul, além de ser um guia de identificação com 
fotos que traz informações sobre dinâmica, formas biológicas e 
principais ambientes aquáticos do Pantanal.  

NOS JARDINS SUBMERSOS DA BODOQUENA – Guia para 
identificação de plantas aquáticas de Bonito e região, Ed. UFMS 
(1999). Além das plantas dessas águas transparentes, possui infor-
mações sobre anatomia, peixes e geologia da região.  

ARTIGOS: 

Pott, V. J. ; Pott, A.; Lima, L. C. P.; Moreira, S. N.; Oliveira, A. K. M.  
2011. Aquatic macrophyte diversity of the Pantanal wetland and up-
per basin. Brazilian Journal of Biology v. 71, p. 265-273.

CAPÍTULO DE LIVRO: 

Pott, V. J.; Pott, A. 2011. Species diversity, distribution and biomass 
of aquatic macrophytes of the Pantanal. In: The Pantanal, Ecology, 
biodiversity and sustainable managgement of a large neotropical 
wetlands. IN: W. J. Junk; C. J. da Silva; C. N. da Cunha; K. M. Want-
zen (Org.). Pensoft Publishers, Moscow.  Chapter 10, p. 257-280.
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DEPOIMENTOS
Prof. Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior

Professor Associado da UFMS; Bolsista de produtividade do CNPq

Vaaaliiii, Vaaaliiii, assim me acostumei a ouvir o seu nome, 
chamado pelo Arnildo, nas viagens de coleta, quando falava 
com ela ao telefone nas raras ocasiões em que não estava. Fa-
lar da Professora e Pesquisadora Vali Joana Pott é, para mim, 
uma honra. Conheci a Vali em 1987, quando fui participar de 
um seminário de pesquisa e extensão da UFMS no Câmpus de 
Três Lagoas. Na época, ela era professora da UFMS, no Câmpus 
de Corumbá. A Vali apresentou o seu trabalho e comentou que 
ela e o esposo estavam escrevendo um livro sobre as Plantas do 
Pantanal. Na época achei fantástico esse trabalho de levantar e 
conhecer a flora pantaneira. Mais tarde, ela fez concurso para a 
Embrapa e resolveu seguir carreira como pesquisadora naque-
la instituição. Com isso, não intencionalmente, abriu caminhos 
para que eu pudesse ser professor da UFMS. Nessa vaga foi aber-
to um concurso e eu fui contratado. Quando fui trabalhar na 
UFMS, no Câmpus de Corumbá, em 1989, a contribuição deixa-
da pela Vali era notória. Os alunos que tiveram oportunidade de 
serem seus orientandos falavam do seu trabalho e da sua ação, 
como orientadora, com muito carinho e entusiasmo. Embora te-
nha ido trabalhar como pesquisadora na Embrapa, a Vali sempre 
teve muitos estagiários e bolsistas da UFMS. Uma das coisas que 
sempre me chamou a atenção era o fato de que todos os seus es-
tagiários a consideravam como uma mãe, pelo carinho e dedica-
ção com que eram tratados. Ela fazia um verdadeiro trabalho de 
garimpo com as plantas do Pantanal. Sempre tinha lupa e chave 
de identificação ao seu lado e sempre sabia o nome das plan-
tas quando perguntávamos. Se não soubesse, procurava, inces-
santemente na literatura, chaves de identificação, até conseguir 
identificar, sendo assim até hoje. Sempre disse que a sua vocação 
era trabalhar no Herbário. São poucas pessoas que têm o dom 
de trabalhar organizando coleções. Suas exsicatas são sempre 
muito bem montadas, sempre destacando aquilo que é impor-
tante para a planta em questão ou família. Vibra com o trabalho 
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de organizar, identificar, enviar plantas para especialistas. Uma 
vez, encontramos a Vali e o Arnildo durante uma caminhada ao 
redor da pista do aeroporto de Corumbá. Já era tarde e os dois 
nos confessaram que estavam passando pela síndrome do ninho 
vazio, pois seus filhos tinham ido estudar fora, e para compensar 
estavam trabalhando muito mais no Herbário. A ciência certa-
mente ganhou com isso. Tivemos a oportunidade de trabalhar 
juntos coletando em várias ocasiões. Uma das coisas marcantes 
do trabalho da Vali é a capacidade que ela tem de fazer as coisas 
acontecerem da melhor forma possível. Ela sempre tem um jeito 
para arrumar a prensa para as plantas ficarem mais bonitas, não 
importa se você tenha coletado Cactáceas, Aráceas ou Palmei-
ras. Isso se traduz para tudo que ela realiza. Tudo é sempre bem 
pensado e planejado para dar certo. O grande legado da Vali é, 
sem dúvida, seu trabalho com as plantas aquáticas, que começou 
com as minúsculas lemnáceas (hoje aráceas) que a tornou uma 
referência no assunto. Felizmente, a Vali retornou para a UFMS 
após a aposentadoria da Embrapa e intensificou seu trabalho de 
orientação de alunos de iniciação científica, atuando também 
como colaboradora em trabalhos de mestrado e doutorado e em 
outros projetos científicos. Para nós é muito bom tê-la por perto, 
pois nos inspira a sermos melhores. Muito obrigado, Vali, por ser 
um exemplo de profissional para todos nós e compartilhar parte 
da sua vida conosco. A você minha eterna admiração.
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Prof. Dr. Paulo Robson de Souza 

Professor Assistente do INBIO

— Vali, “Agradeço a Deus II por você existir” é o nome de um 
dos filmes mais lindos. Que bom você ter sido parte desta “super-
produção”. 

Com esta dedicatória eu, Edna Scremin Dias e Regis Catarino 
da Hora, autografamos o exemplar do livro "Nos Jardins Submer-
sos da Bodoquena" dedicado à Vali Pott, em 12 de dezembro de 
1999, sendo ela também autora. Notório desmemoriado, não me 
lembrava da data, do texto, sequer do fato – ocorrido no Laborató-
rio de Prática de Ensino de Biologia da UFMS assim que abrimos, 
feito crianças em dia de Natal, os pacotes vindos da editora; foi a 
própria Vali que, recentemente, me fez relembrar tudo isso ao me 
enviar foto da página de abertura do tal exemplar. 

Embora em fins dos anos 80 já soubesse do seu reconhecido 
trabalho de levantamento das plantas do Pantanal, via  relatos de 
colegas e publicações técnicas (a famosa citação Pott & Pott), só 
em meados de 1995 a conheci pessoalmente. Fomos apresentados 
pela professora Edna, na cidade de Miranda – nessa época Vali 
e Arnildo trabalhavam na Embrapa Pantanal, em Corumbá, nós 
na UFMS, em Campo Grande, motivo pelo qual combinamos nos 
encontrar no meio do caminho para, em Bonito, ainda sem projeto 
para custear despesas de campo, fazermos a primeira e divertidís-
sima das coletas e registro fotográfico de plantas aquáticas que re-
sultariam na publicação do referido livro.   

Desde então, junto ao Arnildo Pott et al, literalmente metemos 
o pé na lama, ora participando do Projeto Jauru, do Projeto Gom-
phrena ou de cursos de campo, ora fazendo rápidas coletas nas ve-
redas de Campo Grande, eu sempre como fotógrafo. Enfim, viven-
ciamos tantos trabalhos botânicos de campo que já perdi a conta. 
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Em todas essas vivências sempre tive a grande pesquisadora 
como doutora de fato, tantos são os conhecimentos botânicos que 
possui. Mas Vali também é das mais hábeis especialistas no plano 
das relações interpessoais: sempre atenciosa, doce, despretensiosa, 
em todos esses anos sequer uma vírgula de desentendimento houve 
em nosso convívio profissional, qualidades que com certeza se es-
tendem aos demais amigos.

Voltando à historinha, aqui relatada, apesar de todo esforço 
não consegui me lembrar qual teria sido o primeiro “filme”, a pri-
meira vez que disse à Vali: “Agradeço a Deus por você existir”. Hoje, 
quase 20 anos passados do desembrulhar da tal “superprodução” 
(escrita assim, entre aspas, dentro do espírito festivo daquela reu-
nião), digo aos apreciadores do bem viver que participaria sem 
pestanejar das continuações III, IV, V (e todas possíveis) dessa his-
tória que teve um imenso significado profissional para mim. Pois 
é isso mesmo: a existência dessa mulher me proporciona encanta-
mentos e alegrias; me inspira a enxergar o âmago das delicadas e 
indescritíveis florezinhas que brotam da lama, exalando poesia; 
me anima a persistir nessa caminhada pelas veredas da vida.  
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Prof. Dr.ª Edna Scremin Dias

Professora Titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Diretora Científica da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, 
Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNDECT/MS

Estou muito feliz pela merecida homenagem do título 
Doutora Honoris Causa conferido pela Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, à Pesquisadora Vali Joana Pott, 
e sinto-me muito honrada em poder apresentar minha amiga 
e parceira de trabalho, a quem conheço desde 1987, quando 
tivemos a oportunidade de participar do curso ministrado pelo 
Dr. Christopher D. K. Cook e colaboradores. Aquele momento foi 
muito especial, pois fomos oficialmente apresentadas ao universo 
das plantas aquáticas. Lembro-me claramente quando estávamos 
na estrada do aterro a caminho da Fazenda Nhumirin a alguns 
quilômetros após a curva do leque quando Dr. Cook, ao olhar 
à esquerda da estrada, avistou uma lagoa com sua superfície 
toda em tons verde-claros. Ele solicitou que o motorista parasse 
e, colocando a mão naquela água que achávamos “imunda”, 
começou a dizer :“Oh wonderful! Here we have several species of 
Lemnaceae!! Perfect let's collect ....beautiful!!” 

Naquele momento, Vali Pott começou a rir e disse: “Nossa!! 
Sempre passamos aqui e achávamos que era apenas um  lodo 
verde !!!". Assim a pesquisadora Vali Joana Pott foi apresentada 
à Família Lemnaceae, que representa as menores plantas com 
flores, frutos e semente do planeta. Essas plantas, muito reduzidas 
e conhecidas como "lentilhas d´agua", tornaram-se seu objeto 
de estudo, compondo sua dissertação de mestrado “A família 
Lemnaceae S.F. Gray no Pantanal (Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul), Brasil”, sendo orientada pelo saudoso Prof. Dr. Armando 
Cervi, da Universidade Federal do Paraná. A partir de então 
tornou-se a única especialista nesta família botânica do Brasil. 
Mais tarde, Vali entrou em “crise de identidade”, pois, a partir 
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das análises filogenéticas, a Família Lemnaceae foi incorporada 
à Família Araceae como subfamília Lemnoideae.

Aquele curso representou um divisor de águas pois, ao ser 
apresentada ao maravilhoso mundo das macrófitas aquáticas, 
este grupo de plantas começou a ser foco de seus trabalhos, e 
Vali é referência Brasil na identificação das espécies das distintas 
famílias botânicas. Orgulho para Mato Grosso do Sul e para a 
UFMS, que pode contar a mais de uma década com seu trabalho 
voluntário no Herbário CGMS/UFMS e no Laboratório de 
Botânica. As parcerias se sucederam ao longo desses 31 anos de 
convívio e vários trabalhos consolidaram nossa parceria como a 
elaboração do livro sobre plantas aquática de Bonito/MS “Jardins 
Submersos da Bodoquena”, em 1999, quando pudemos de fato 
consolidar nossa parceria, além dos minicursos ministrados em 
Congressos da Sociedade Botânica do Brasil e o famoso Curso de 
Macrófitas Aquáticas regularmente ofertado para os Programa 
de Pós Graduação em Biologia Vegetal e de Pós Graduação em 
Ecologia e Conservação. Este último previsto para ocorrer em 
2019, num processo de imersão por 15 dias, oportunidade para 
continuarmos desbravando os ambientes aquáticos e as áreas 
úmidas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Finalmente, o que tenho a dizer da pesquisadora e amiga Vali 
Joana Pott? Profissional comprometida, responsável, competente 
e parceira nos trabalhos que objetivam o conhecimento e a 
conservação de áreas úmidas e das plantas aquáticas brasileiras. 
Estou orgulhosa pela homenagem e reconhecimento conduzidos 
pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, concedendo 
este Título de Doutora Honoris Causa a Vali Joana Pott, 
pesquisadora que não mediu esforços para construir trajetória 
exemplar na ciência botânica em nosso Estado, se destacando 
como um dos maiores nomes de plantas aquáticas do Brasil, 
reconhecida e respeitada por cientistas brasileiros e pesquisadores 
do exterior.  
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Prof. Dr.ª Maria Antonia Carniello

Profa. na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, Campus 
Universitário Jane Vanini.  Cáceres, Mato Grosso. Curadora do HPAN-
-Herbário do Pantanal “Vali Joana Pott”, UNEMAT, Cáceres, MT. 

Vali Joana Pott – Pesquisadora, Dama da Botânica no 
Pantanal

Falar sobre Vali Joana Pott é uma prazerosa revisita aos 
inúmeros momentos em que estar no Pantanal com quem estuda 
e ama este lugar, torna a vida de pesquisadora-professora uma 
experiência única. Assim, tenho tido a oportunidade de aprender 
e conviver com esta pesquisadora por inúmeras vezes, algumas 
com os pés úmidos nas margens do rio Paraguai, coletando e 
catalogando plantas aquáticas, e em muitas outras em cursos, 
congressos e em herbários, sempre com uma boa e nova história 
de vida para compartilhar.

Conheci a Dra. Vali Pott em janeiro de 1993, no Congresso 
Nacional de Botânica, realizado em São Luis - Maranhão. Fiquei 
impressionada com a forma entusiasmada que ela falava das 
plantas do Pantanal (das minúsculas Lemnas) e a acolhida e o 
incentivo depositados aos novos profissionais que se interessavam 
pelas plantas e chegavam à imensa área úmida, o Pantanal. 
Certamente, muitos dos atuais expoentes que se dedicam ao estudo 
de plantas aquáticas, em alguma ocasião formal ou informal, foram 
despertados, seduzidos pelo encantamento que a Vali irradia ao 
abordar as plantas do Pantanal e mais recentemente das Veredas. 
Destaco aqui o legado do “Casal Pott” a ser seguido, assim como 
a generosidade e paciência, ao atenderem/ensinarem alunos dos 
mais diferentes níveis. Uma exsicata, aos seus olhares, é material 
sagrado e testemunha a biodiversidade e muito saber associado.   

Concomitantemente aos encontros, aprendizados, envio 
de exsicatas, cursos, idas e vindas buscando e compartilhado 
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ideias, métodos e resultados de trabalhos no ensino, pesquisa e 
extensão com a Dra. Vali Joana Pott, internamente na Unemat, 
Campus Universitário de Cáceres, MT, implantamos o HPAN 
- Herbário do Pantanal. Diante das inúmeras contribuições e 
do reconhecido trabalho prestado ao Pantanal e especialmente 
aos profissionais dedicados à área de Sistemática de plantas no 
Pantanal, decidimos homenagear a Dra. Vali. Internamente 
a aceitação foi unânime, entretanto, especial alegria vivemos 
durante o Congresso Nacional de Botânica realizado em Joinville, 
SC, ocasião em que formalmente conduzi a consulta ao Casal 
Pott, verificando sobre a concordância ou não e pela primeira vez 
divulgamos o nome do herbário: HPAN – Herbário do Pantanal 
“Vali Joana Pott”, Unemat, Cáceres, Mato Grosso. Muito nos 
honra, compartilhar da sua história científica e do momento 
de concretização do reconhecimento da sua imensurável 
contribuição para a Botânica e para a Ciência brasileira e para 
além das fronteiras. Nossa gratidão à Dra. Vali Joana Pott.
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Profa. Dr.ª Suzana Neves Moreira

Professora temporária na UEMS - Câmpus de Coxim. Doutora em Biolo-
gia Vegetal em grande parte pelas mãos da Vali!

Começo meu depoimento com uma simples pergunta: Onde 
está a Vali? Respondo-te com grande certeza, se ela não estiver de-
dicando-se à família, certamente está imersa nas plantas, traba-
lhando numa linda vereda que, por nossa sorte, nunca tem fim. 

Jamais conheci uma pessoa tão dedicada e persistente, mes-
mo que os ventos, às vezes, soprassem no sentido contrário.  Na 
verdade, hoje entendo que aquela ventania contra a fez muito 
mais forte, mais destemida, mais compenetrada e, por que não, 
mais sensível. 

Ver você trabalhando me emociona, ver como ama o que faz 
me fez caminhar orgulhosa ao seu lado todo este tempo e me faz 
querer jamais sair de perto. Ao seu lado pude trilhar meus cami-
nhos de maneira mais amena, justamente pela sua generosidade 
em ensinar, orientar e ser amiga. Me comove, também,  seu en-
tusiasmo que renasce a cada ida aos brejos, a cada planta que a 
faz lembrar de uma história, a cada pegada deixada para trás, 
sempre com amor e dedicação incansáveis.

Hoje, sua consagração como DOUTORA Honoris Causa nos 
remete a tudo que fez pela Botânica, pelos seus orientados, pela 
Embrapa, pela UFMS, pelos Herbários HMS/CGMS, e nos traz 
um orgulho que não cabe no peito, porque é mais que merecido, 
é genuíno. Você recebe o título da maneira mais distinta possí-
vel, fruto do reconhecimento de tantas pessoas pelo seu trabalho 
tão importante, irretocável e generoso. Você construiu e continua 
construindo um grande legado para a Botânica do Brasil.

Finalizo com o coração cheio de gratidão e de orgulho por 
ser tua amiga e te peço: Nunca se esqueça, conte sempre comigo.
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Prof. Dr. Arnildo Pott

 
Dr. em Ecologia Vegetal, Professor Visitante, UFMS

Meu depoimento é sobre a minha colega de tempo integral e 
dedicação exclusiva. Ela é quem cuida deste senhor!, mas, para 
obedecer aos cuidados, sou admoestado em Alemão! A minha 
vida profissional teria sido opaca sem a Vali. Ela cresceu muito 
como botânica e eu cresci junto. Ela é perfeccionista, corrige mi-
nhas identificações. Ela prefere passar um fim-de-semana para 
identificar uma Utricularia ou passear no Google Earth ou pá-
ginas de Taxonomia a ir ao shopping. Prefere que eu lhe dê terra 
de mato do que uma rosa. Mas hoje pareceria estranho dar-lhe 
solo em vez de flores!

Quando digo que a biografia da Vali é semelhante à da Dra. 
Graziela Barroso, ela acha que não chega nem perto da gran-
de botânica, mas há muitas coincidências: morou em Corumbá, 
fez faculdade depois de casada, estudou Botânica para ajudar o 
marido, fez Mestrado depois de ter os filhos, tornou-se Doutora 
Honoris Causa, e vivia no herbário, cercada de alunos. 

Ao concluir a História Natural, a Vali havia sido convidada 
para ser Auxiliar de Ensino na PUCRS, mas daí fui para Dou-
torado na Austrália, em 1976. Lá ela poderia ter feito Mestrado, 
pois ia a “coffee mornings” com a esposa do chefe do Depto. de 
Botânica da Universidade de Queensland, mas preferiu ter filho, 
e nasceu o Alexandre. Ela fez “casual jobs”, que complementa-
vam a minha parca bolsa (US$ 450), na cozinha da casa de es-
tudante, no laboratório do Depto. de Agricultura e num jardim 
de infância, cuidou de crianças e vendeu Avon. A Vali aprendeu 
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Inglês lá e os australianos diziam que ela tinha pronúncia melhor 
do que a minha!

Após a Austrália, eu queria continuar a pesquisa nos cam-
pos naturais do RS, mas meu projeto foi reprovado no CNPq por 
ser muito acadêmico! A Embrapa procurava um pesquisador de 
pastagens naturais e troquei a UFRGS pelo Pantanal. Em 1980 
fomos morar em Corumbá. No início, a Vali ficava em casa e 
eu passava a semana ou mais no Pantanal. Eu trazia plantas 
das quais muitas vezes não sabíamos nem a família. A repór-
ter Claudia Gaigher falou que eu dava flores para a Vali todos 
dias. Sim, para identificar! Na época a flora do Pantanal ain-
da era um mistério. A identificação era trabalhosa, garimpada, 
praticamente não havia livros com fotos, muito menos acesso a 
herbários virtuais e informação digital. Em 1984 a Vali obteve 
uma bolsa PIEP-CNPq (1/2 salário mínimo!) e iniciou o Herbá-
rio CPAP na Embrapa Pantanal, pois para estudo de Flora tem 
que ter herbário. 

Depois ela passou no concurso da UFMS e deu aulas no 
CEUC, hoje CPAN, por quase dois anos. Uma das alunas, Nor-
ma Bueno, depois foi colega da Vali no Mestrado e a ultrapassou, 
fez Doutorado e é professora na Unioeste em Cascavel, PR. A 
seguir, a Vali passou no concurso da Embrapa Pantanal e voltou 
a trabalhar comigo. Os filhos saíram de casa aos 14 anos para 
estudar, Alexandre em Curitiba e Ana Paula em Porto Alegre, e 
o ninho vazio se tornou triste, então ficávamos mergulhados no 
herbário até tarde da noite. Já podíamos ir juntos ao Pantanal. 
Funcionários de campo diziam que eu era mau, mandava a Vali 
entrar nas lagoas e nos brejos, não sabiam que ela gostava de 
coletar macrófitas aquáticas, entre jacarés, serpentes, piranhas, 
sanguessugas, vespas, formigas, capim-navalha e o pior, espícu-
las de esponjas (“pó-de-mico”). Estóica, nem búfalas com cria a 
intimidavam. Até então, minhas coletas de aquáticas eram aci-
dentais, quando o carro atolava ou o cavalo fugia e eu tinha que 
atravessar as vazantes a pé. Assim, aconteceu uma divisão de 
trabalho no campo, nós nos completávamos. Mas eu deixava as 
“encrencas” (bromélias, orquídeas, palmeiras e cactos espinhen-
tos) para ela prensar!

O Herbário era o laboratório cartão de visitas da Embrapa 
Pantanal, porque as explicações da Vali encantavam os alunos e 
as pessoas em geral. A coleção era um brinco, cuidada pelo exce-
lente técnico Antonio Arantes, que se tornou botânico parataxô-
nomo. A esposa dele, Eliana, professora, acompanhava a nossa 
Aninha na tarefa escolar. Depois, a filha deles, Carolzinha, fez 
Biologia aqui na UFMS e foi estagiária da Vali e do Geraldo, com 
monografia sobre veredas.

No Mestrado, o orientador Armando Cervi, Coordenador do 
PPG em Botânica da UFPR, dizia: “a única que sabe Botânica 
aqui é a Vali”. Ela fez a dissertação com as lentilhas-d’água do 
Pantanal, Lemnáceas, as menores plantas com flor do mundo. Até 
o Jô Soares achou isso interessante, quando fomos ao programa no 
SBT. O especialista Landolt havia escrito “wo sind die Blumen”? 
(onde estão as flores?). Pois a Vali achou flores nas 9 espécies, culti-
vando-as. Havia Lemnáceas até na água das nossas cachorrinhas!

O saudoso Prof. Cervi era especialista de Passifloraceae. A úl-
tima espécie que ele descreveu foi Passiflora pottiae Cervi & Imig, 
que a Vali descobriu na vereda. Quando ela achou a planta, eu 
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disse: - “não coleta, é o maracujá cultivado, um passarinho defe-
cou a semente aí”. Mas o olhar detalhista de taxonomista da Vali 
logo viu brácteas e outras diferenças. Ao abrir o pacote, o Cervi 
exclamou: - “espécie nova e será pottiae”. A terminação iae signi-
fica homenagem a mulher, assim como Cyperus valiae. Já Dy-
ckia pottiorum, plural, foi dado pelo Elton Leme para nós dois.

Em 1996 a Vali havia sido selecionada para o curso inter-
nacional de técnicas de herbário de Kew, Inglaterra, mas a Casa 
Civil vetou a saída de pessoal da Embrapa. Ela justificou e obte-
ve vaga para 1997. E eu consegui um pós-doutorado no Herbá-
rio do Jardim Botânico de Edimburgo. Levamos os filhos para a 
Escócia, o Alexandre fez um ano de Biologia, as aulas eram de 
laboratório e trabalhos no museu, e a Aninha entrou na turma 
dos adiantados no ensino médio, porque foi bem no teste de Ma-
temática, além de ser boa em Artes. A Vali fez uma boa revisão 
bibliográfica e consulta nos herbários de Kew e de Edimburgo, 
para o manuscrito do livro de Plantas Aquáticas do Pantanal.

A propósito de água, no casamento a Vali trocou o sobreno-
me Engler May por Pott. Apesar de ter existido um Pott homena-
geado com o gênero Pottia e a família Pottiaceae, de briófitas, o 
nome Engler teria sido mais famoso, pois é o autor da grandiosa 
obra de Botânica Sistemática, Die Pflanzenfamilien. No entanto, 
no Alemão antigo, Pott significava fonte de água, posteriormente 
o recipiente pegou o nome de Pott, e depois quem carregava o 
pote passou a ser o Pott. Portanto, plantas aquáticas têm tudo 
a ver com Pott, digo, água. Daí água potável, que tem que es-
tar limpa, sendo que as plantas aquáticas filtram e conservam 
água. Fizemos um experimento com Landoltia punctata, cole-
tada num esgoto em Itajaí, SC, que transformou efluente de fri-
gorífico, escuro e fétido, em água transparente, na qual os peixes 
sobreviveram. A água tornou-se a grande preocupação da Vali, 
nas palestras sobre plantas aquáticas ela enfatiza a conservação 
da água.

A Vali também é muito criativa. O artigo em que ela usou 
um método simples de levantamento de plantas aquáticas já foi o 
mais citado sobre macrófitas da Acta Botanica Brasilica (Scara-
no et al., Acta Bot. Bras. 23: 606, 2009). Ela e o Antonio Arantes 
construíram uma estufa desmontável, com canos e manta de alu-
mínio. Também, para a coleta de plantas aquáticas, ela inventou 
a pré-prensagem em guia telefônico, depois fez livrões de folhas 
descartadas de impressora matricial que ela encadernou, do ta-
manho de uma prensa normal. O capricho para preparar plantas 
submersas sobre papel sulfite encanta os alunos.

Após 20 anos, em 2000, nos mudamos a Campo Grande. 
Saímos do Pantanal, mas o Pantanal não saiu de nós, pois con-
tinuamos a ser chamados quando se trata de flora do Pantanal. 
Ainda fomos a partes do Pantanal novas para nós. Depois a Vali 
enveredou-se e aprofundou-se (e se afundou) na rica flora das 
veredas, que são as nascentes no Cerrado, que são muito mais 
brejo do que o Pantanal, até as cobras são maiores, como a uru-
tu-cruzeiro que deixou marcas de presas na perneira da Vali. 

A Vali tem muita paciência, verdadeira empatia, com os alu-
nos. Ela foi Patronesse da turma de Biologia de 2001 da UFMS, 
antes de ser da Universidade. Na maioria, os estagiários da Vali 
fizeram Mestrado, uns, Doutorado e até pós-doctor, e trabalham 
ligados à Botânica ou Ciências, em ensino e pesquisa. Dos muitos 
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estagiários, a grande companheira da Vali nas veredas é a Su-
zana Neves Moreira, orientada de Mestrado e Doutorado, hoje 
Professora na UEMS.

Colaboramos com a UFMS no inventário da flora do Com-
plexo Aporé-Sucuriú  e no do Parque Nacional da Serra da Bo-
doquena, e com a UFMT no do Parque Nacional do Pantanal. 
Foram trabalhos de intensa coleta, de prensar plantas até depois 
da meia-noite e dormir pouco e mal. Subimos a Serra do Amolar 
com cordas, era para coletar por 2h, mas decidimos ficar e acha-
mos só um saco de dormir para nos cobrir, no chão de pedras. Em 
Costa Rica uma estufa da UFMS pegou fogo e quase incendiou 
o hotel.

Em 2008, a Embrapa aposentou os antigos e viemos para a 
Botânica da UFMS, o Geraldo nos convidou “de coração”, com a 
Edna e a Ângela. Eu entrei como Professor Visitante. Já a Vali, 
sem doutorado, foi contratada como assistente de projetos, tercei-
rizada, até não ser renovada em 2015. Herbário é um sacerdócio 
e a Vali encara como missão de vida identificar e deixar as plan-
tas montadas e com etiqueta, e ela paga estagiários pela “funda-
ção Vali”. Nosso espaço gourmet virou “botanê”, com lupa, pilhas 
de exsicatas e álbuns de plantas. Como Professora Voluntária do 
PPG Biologia Vegetal, ela participa do curso de Macrófitas Aquá-
ticas e se encarrega das plantas aquáticas na Botânica de Campo, 
e os mestrandos sempre demonstram muito carinho e admiração 
por ela.

Na Escócia, nosso supervisor e amigo Jimmy Ratter convi-
dou a Vali para doutorado-sanduíche, mas o chefe na Embrapa 
não permitiu. Depois, na Embrapa Gado de Corte ela teria que 
entrar noutra fila, em que Botânica não seria prioridade. Entre-
tanto, a Vali não se deixou abater por essa frustração acadêmica, 
pois com o sucesso do livro de Plantas Aquáticas do Pantanal ela 
passou a receber pedidos de identificação do Brasil todo e con-
vites para cursos e palestras. Porém, ela não podia participar de 
bancas e orientar na pós-graduação, e eu ia às bancas e assinava 
pela orientação. Mas hoje ela recebe por mérito um título bem 
maior do que o doutorado formal. Parabéns, Dra. H.C. Vali J. Pott. 
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Alexandre Henrique Pott

Profissional Petrobras de Nível Superior Sênior, na Gerência Executiva 
de Comunicação e Marcas da Petrobras.

Estou muito feliz por poder escrever um pouco sobre a minha 
mãe para este momento especial. A Mami, como aprendi a chamar 
desde bebê, em função de nossa descendência alemã. Quase não 
me lembro do tempo anterior quando ela ainda não trabalhava 
na Embrapa. Na minha memória, ela e meu pai sempre foram 
inseparáveis. Moravam juntos, estudavam juntos, trabalhavam 
juntos, então é inevitável falar dela junto com ele. Se conheceram 
novinhos, namoraram, casaram e até que demoraram para ter o 
primeiro filho, uns 12 anos. Ainda bem, pois senão não seria eu! E 
nasci em uma terra distante, Austrália, quando meu pai já estava 
no doutorado. Penso agora, como ela foi corajosa em me ter tão 
longe, sem apoio da família, em uma época que a comunicação era 
por carta ou ligação internacional. Eles sempre me contam como 
meu parto foi complicado, pois na Austrália a cesárea é a última 
opção. Nesse momento ela demonstrou sua incrível resiliência. 
Não tenho lembranças de lá, apenas por fotos e vídeos, mas ela 
sempre se recorda dessa época com muito carinho. Eu era o Nuno, 
apelido que me deram e que aparentemente é uma variação de 
Nene, que virou Nuni, que virou Nuno. E a família toda me chama 
assim até hoje. Aliás, as poucas vezes que ouvi ela me chamar de 
Alexandre ao se referir a mim foram totalmente estranhas. Então, 
aquela história da sua mãe falar seu nome completo quando vai te 
dar uma bronca, comigo nunca aconteceu.

Ela sempre foi muito dedicada, paciente, corajosa; tanto para 
a nossa família quanto no trabalho. Quantas vezes não paramos 
na estrada porque ela avistava uma planta que ainda não tinham 
coletado. "Olha lá, não é uma ninfeia diferente? Vamos coletar?" 



39

Independente de ser férias ou feriado, o trabalho no Pantanal era 
intrínseco a eles. A gente, criança, reclamava um pouco, no carro 
quente, mas já estava acostumada. Sempre foram para mim um 
modelo de casal, de pais, de amor e de sucesso e dedicação. E são 
até hoje. Cresci em contato com livros e mais livros científicos e, 
embora eu não tenha seguido carreira científica, meu jeito de 
pensar e questionar as coisas reflete o deles.

Em 1991 saímos de Corumbá, porque ela ingressou no mes-
trado em Curitiba. Trocamos o calor bizarro pelo frio bizarro. 
Se especializou em plantas aquáticas. Lemna e Wolffia eram no-
mes que eu e minha irmã ouvíamos diariamente. Por conta do 
mestrado dela, acabei ficando para morar sozinho em Curitiba 
com 14 anos, quando eles voltaram para Corumbá. De novo, que 
coragem de deixar o filho em outra cidade com essa idade. No 
entanto, agradeço, pois lá aprendi a me virar e conheci meus me-
lhores amigos, do CEFET. Aos 19, em 1997, voltei a morar por 
um ano com eles, quando fomos para a Escócia. Com o jornal 
com meu nome na lista de aprovados da UFPR, entrei na Napier 
University e cursei Ciências Biológicas, por um ano. Até hoje te-
nho saudades de Edimburgo e do tempo que morei com eles de 
novo. Paradoxalmente, acho que por ter pais cientistas e perceber 
as dificuldades em fazer Ciência no Brasil, acabei não continu-
ando a Biologia quando voltamos, apesar de gostar. Fui cursar 
Publicidade, que era outro interesse na época, mas até hoje penso 
em fazer algum outro curso e trabalhar com Ciência também. 
Talvez esteja no sangue. 

Por enquanto estou bem ocupado com dois projetinhos meus 
que demandam bastante tempo, a Julia e o Guilherme, meus dois 
pequenos que adoram a Vovó Vali (e o Vovô Pott). Ju e Gui têm a 
sorte de terem dois avós professores, que não só adoram os netos 
como também brincam e ensinam. Sem falar nos brinquedos que 
não existem mais atualmente, pois a vovó deu um jeito de orga-
nizar, limpar e guardar os melhores brinquedos que eram meus e 
da Aninha. Quem é que tem uma avó assim?

Então, por tudo o que ela fez e faz, só posso dizer que este 
título é mais que merecido. Parabéns Mami. Do seu filho que te 
ama, Nuno.
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Ana Paula Pott

Chef de Cozinha pela The International Culinary Center of NY, Professo-
ra convidada da Pós-Graduação em Cozinha Brasileira da Unisuam (RJ)

Este texto é para ela, que abraça causas e pessoas com muito 
amor. Que batalhou para chegar onde está e sabe que ainda pode 
contribuir muito para este mundo. Grande injustiça seria pen-
sar que sua carreira foi à sombra do meu pai… pelo contrário: 
foi ao sol (de forma figurativa e literal enquanto morávamos em 
Corumbá), muito iluminada e próspera. Mas sempre houve esse 
pontinho incompleto, que a atrapalhava em algumas situações 
por mera questão de título: - E o doutorado, cadê? Por várias 
questões, ele foi ficando cada vez mais distante. O que a fez com-
pensar mais ainda, se dedicando completamente ao trabalho e, 
muitas vezes, sem poder levar o crédito devido. O mestrado já 
havia sido puxado. Filhos querendo atenção, prazos, textos, plan-
tas… eu, aos nove anos de idade ganhei uma irmã, a Lemnaceae, 
“a menor planta aquática com flor do mundo”, frase que apren-
di nessa época, enquanto mergulhava os dedos n’água cheia de 
bolinhas verdes. Se paro para pensar qual cheiro minha infân-
cia teve, um deles - e provavelmente o mais forte de todos - é o 
de naftalina. Naftalina do Herbário, das plantas prensadas que 
sempre estavam pela casa ou no carro. Eu não quis ser botânica, 
nem bióloga. Não foi trauma, nem pelos piqueniques que nunca 
existiram (eram coletas de plantas). Tanto que hoje, na cozinha, 
dou aula sobre frutos do Pantanal e do Cerrado. Se eu tivesse 
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seguido a área dos meus pais, sei que meu caminho em princípio 
seria mais fácil, que eu teria as portas abertas, porém, depois 
teria a árdua tarefa de ser igual ou melhor que eles. Isso não era 
pra mim. Mas sempre respeitaram minhas escolhas, mesmo que 
não fosse o que eles esperavam. Por quatro anos realizei o sonho 
da minha mãe: fui embrapiana! Ela dava pulinhos de alegria! No 
terceiro ano tive herpes zóster, tamanha a baixa imunidade que 
eu estava por conta do stress. Esse não era o meu caminho, defini-
tivamente. E não sei o que seria de mim durante os dias de crise 
de dor que tive, sem ela. Sim, ela, a Maaaama, que largou tudo e 
pegou o primeiro voo a Brasília para cuidar de mim. A Maaaa-
ama, que ouve esse grito de longe e já sabe que sou eu querendo 
alguma coisa. Que sempre aguentou minhas birras e que faz a 
melhor carne de panela (ou de fio) que eu conheço, apesar de hoje 
ter tomado para mim a função de cozinhar. Que sempre se lem-
bra de fazer os ovinhos de Páscoa recheados de amendoim, do 
jeito que a tradição manda. Que sempre remenda minhas roupas 
porque sou "um zero à esquerda" nas agulhas. Por mais indepen-
dente que a gente seja, mãe é mãe e está sempre pronta a ajudar 
e cuidar dos seus. É difícil ser mulher, difícil ter que escolher entre 
filhos e carreira. Em toda escolha há uma perda e não escolher 
também é uma escolha. Ter que se dividir e dar conta de tudo. Se 
cobrar por isso. E continuar se cobrando, sem perceber o quanto 
já foi feito, o quanto se desdobrou e quantas horas de sono já 
perdeu para atender todas as responsabilidades que pegou para 
si. Que o Dr. H.C. seja a coroação de toda a sua dedicação e que 
venha acompanhado de um grande agradecimento por tudo o 
que você fez para nós e para a Botânica. Agora é hora de relaxar 
e aproveitar o seu momento… e chega de “se eu não fizer, isso 
não vai ser feito”, pelo menos por um instante. Parabéns, Mami!  
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TÍTULOS CONCEDIDOS PELA UFMS
A ENTREGA DO TÍTULO de Doutor Honoris Causa é um dos maiores reconhecimentos 

acadêmicos de uma instituição universitária, com o objetivo de premiar as pessoas que serviram 
de exemplo para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Esse prêmio demonstra o valor e 
a grandeza de suas vidas.

As pessoas agraciadas pela UFMS, desde 1985, são de áreas diversas, que encarnam os 
valores mencionados. Com essas autoridades é possível aprender sempre, pois nutrem, com seu 
saber e bons exemplos. A todas elas, nossa admiração, nosso respeito e nosso agradecimento.

1. JOSÉ MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI - (Res. nº 29, Coun, 28 de novembro de 1985). Propos-
to pelo Conselho de Centro do Centro Universitário de Aquidauana – pelos inúmeros relevantes 
serviços prestados ao Brasil, ao Estado de Mato Grosso do Sul e à UFMS.
2.  RAMEZ TEBET – (Res. nº 13, Coun, 20 de abril de 1988). Proposto pelo Conselho de Centro do 
Centro Universitário de Três Lagoas, pela dedicação ao longo de sua viga pública ao Estado de 
Mato Grosso do Sul e ao Brasil.
3.  WILSON MARTINS – (Res. nº 26, Coun, de 23 de outubro de 2001). Proposto pelo Pró-Reitor 
de Ensino de Graduação, Conselheiro César Augusto Carneiro Benevides- em reconhecimento 
pelos inúmeros e relevantes serviços presados à cultura brasileira.
4.  PEDRO PEDROSSIAN – (Res. nº 27, Coun, de 23 de outubro de 2001). Proposto pelo Conselhei-
ro Ido Michels – pela importância na história da Educação de Mato Grosso do Sul, por meio de 
políticas educacionais efetivas nos vários níveis de ensino, e pela criação e implantação da UFMS.
5.  NEWTON DE OLIVEIRA CARVALHO – (Res. nº 8, Coun, de 16 de abril de 2002). Proposto pelo 
Conselho de Departamento do Departamento de Hidráulica e Transportes/CCET - Pela relevante 
contribuição prestada à ciência na área de hidrossedimentologia.
6.  PADRE ERNESTO SASSIDA – (Res. 57, Coun, de 30 de agosto de 2004). Proposto pela Conse-
lheira Rosangela Villa da Silva, do Câmpus do Pantanal, pelo relevante trabalho junto à comuni-
dade corumbaense, tendo como principal alvo a população pobre e carente do Bairro Cidade om 
Bosco, que ajudou a construir.
7.  DAISAKU IKEDA – (Res. nº 3, Coun, de 5 de fevereiro de 2007). Título concedido por divulgar 
os ideais de paz, cultura e educação para a humanidade, bem como a conscientização das pes-
soas em relação a questões fundamentais à vida – como Presidente da Sociedade de Criação de 
Valores Humanos – Soka Gakkai.
8. MANOEL DE BARROS – (Res. nº 1, Coun, de 5 de fevereiro de 2007). Proposto pelo Conselho 
de Departamento do Departamento de Letras do CCHS – pelo relevante lugar que ocupa na 
construção da cultura, pelo reconhecimento de setenta anos de poesia, anos dedicados à lite-
ratura, objeto de estudo de muito membros da comunidade acadêmica da UFMS, da educação 
sul-mato-grossense, bem como na história da UFMS.
9. UEZE ZAHRAN – (Res. nº 4, Coun, de 5 de fevereiro de 2007). Título proposto pelo Pró-Reitor 
de Ensino de Graduação, Prof. César Augusto Benevides – pelo lugar relevante que ocupa na 
história do Estado de Mato Grosso do Sul.
10. MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA – (Res. nº 2, Coun, de 5 de fevereiro de 2007). Proposto pela Profa. 
Ruth Pinheiro da Silva, represente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da UFMS – pelo 
lugar relevante que ocupa na construção da cultura e da educação sul-mato-grossense e pela exce-
lência de sua trajetória na vida expoente do magistério, brilhante educadora e historiadora.
11. MARCOS VINICIUS RODRIGUES – (Res. nº 26, Coun, de 31 de março de 2008). Proposto pelo 
Prof. Augusto César Benevides – pelos relevantes serviços prestados à Cultura Brasileira, como 
Ministro do Tribunal de Contas da União e Presidente da Academia Brasileira de Letras.
12. IZULINA GOMES XAVIER – (Res. nº 27, Coun, de 31 de março de 2008). Proposto pela Profa. 
Maria Cristina Lanza de Barros do CPAN – pelos relevantes trabalhos junto à comunidade corum-
baense nas áreas de letras, pintura, escultura e pelos serviços prestados à comunidade.
13. LUIS INÁCIO LULA DA SILVA – (Res. nº 28, Coun, de 31 de março de 2008). Presidente da 
República, pelos relevantes serviços prestados à Educação Pública Brasileira.
14. FERNANDO HADDAD – (Res. nº 29, Coun, de 31 de março de 2008). Pelos relevantes serviços 
prestados à Educação Púbica Brasileira, como Ministro de Estado da Educação.
15. IRMÃ SILVIA VECELLIO – (Res. nº 58, Coun, de 1º de julho de 2010). Pelo relevante trabalho 
humanitário desenvolvido à frente do Hospital São Julião, em Campo Grande-MS.
16. EMIDIO CANTIDIO DE OLIVEIRA FILHO – (Res. nº 26, Coun, de 25 de abril de 2011)
Proposto pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dercir Pedro de Oliveira, pelos rele-
vantes serviços prestados à Pós-Graduação da UFMS.
17. JORGE ALMEIDA GUIMARÃES – (Res. nº 27, Coun, de 25 de abril de 2011). Proposto pelo 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dercir Pedro de Oliveira, pelos relevantes serviços 
prestados à Pós-Graduação da UFMS.
18. LEON POMER – (Res. nº 51, Coun, de 8 de outubro de 2012). Proposto pelo Conselho de 
Câmpus do CPAQ - pela contribuição ao desenvolvimento das ciências humanas da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como Historiador.
19. ANA MARIA ARAÚJO FREIRE – (Res. 104, Coun, de 15 de dezembro de 2017). Proposto pelo 
Colegiado do Curso de Pedagogia do Câmpus de Três Lagoas, pelo conjunto de sua obra e relevân-
cia dos serviços prestados como divulgadora do pensamento do Prof. Paulo Régis Neves Freire.
20. RUY DE ARAÚJO CALDAS – (Res. Nº 106, Coun, de 15 de dezembro de 2017). Proposto pela Con-
selheira Maria Ligia Rodrigues Macedo, Diretora da Facfan, por sua trajetória científica para o de-
senvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, em especial para a Região Centro-Oeste.
21. VALI JOANA POTT, - (Res. Nº 105, Coun, de 15 de dezembro de 2017). Proposto pelo Conselheiro 
Albert Schiaveto de Souza, Diretor do Instituto de Biociências, por sua contribuição à ciência, espe-
cialmente na área de Botânica, assim como, enquanto cientista de renome nacional e internacional.
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