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QUALIDADE DE VIDA

Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
(SNCT), que teve como
tema Ciência alimentan-
do o Brasil, rendeu bons

frutos para a Fiocruz Brasília. Após a ofici-
na de agricultura urbana realizada com
crianças e adolescentes, no último dia do
evento, as colaboradoras Bruna Pedroso
Thomaz de Oliveira, do Programa de Ali-
mentação, Nutrição e Cultura (Palin), Ta-
tiana Novais, do Colaboratório de Ciência
Tecnologia e Sociedade, e Ana Schramm,
do Programa de Educação, Cultura e Saú-
de (Pecs), tiveram a ideia de aproveitar
esse momento para criar o protótipo de
uma agrofloresta, no jardim da Fiocruz
Brasília, batizada de Jardim Comestível.

Para que o projeto da agrofloresta se
concretizasse a equipe contou com a aju-
da de outros trabalhadores da instituição,
do Centro de Referência em Agroecolo-
gia e Tecnologias Sociais de Brasília (Crats)
e do Coletivo Alcateia, grupo que pro-
move ações a partir de mutirões com a
intenção de transformar o espaço público
e privado em um ambiente mais ecologi-
camente equilibrado. Na ocasião, a equi-
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pe, que já contava com 12 trabalhadores
da instituição, decidiu que o Jardim Co-
mestível teria o formato de uma manda-
la constituída por diferentes módulos. “O
conceito de agrofloresta busca consorciar
diferentes tipos de plantas e extratos, por
isso, plantamos, no centro da mandala,
milho, uma árvore chamada moringa,
que é totalmente comestível, feijão guan-
du, feijão de porco, alface e outras horta-
liças”, explica Bruna.

O grupo passou a se reunir periodica-
mente com o objetivo de criar um labora-
tório de práticas agroecológicas e
sustentáveis na instituição. “Eu achei que
o termo laboratório era algo muito aca-
dêmico e pouco atrativo. Então sugeri que
chamássemos o coletivo de Clube do Jar-
dim. Pensamos em clube justamente por
se tratar de um grupo empenhado em
pensar nos processos de agroecologia, na
qualidade de vida no trabalho e na res-
significação da nossa relação com o am-
biente que nos cerca”, conta Bruna.
Tatiana complementa que o Clube do
Jardim é uma comunidade de aprendiza-
gem, com troca de experiências e práti-
cas a cerca de uma alimentação e vida
mais saudáveis e sustentáveis.

O primeiro momento de partilha do
Clube do Jardim ocorreu 45 dias após a
plantação, quando foi feita a celebra-
ção da colheita com a participação dos
colaboradores da instituição, do agrô-
nomo do Movimento Nossa Brasília
Dalembert de Barros Jaccoud, que tra-
balha com hortas urbanas e manejo de
formigas e da professora de biodança e
coordenadora de desenvolvimento da
administração do Lago Norte de Brasí-
lia, Leda Badra Bevilaqua. “Após uma
roda de conversa e do compartilhamen-
to de experiências, degustamos as alfa-
ces colhidas do jardim”, recorda Bruna.

No início deste ano, o coletivo
abriu o segundo canteiro da mandala,
onde foram plantadas ervas aromáti-
cas e medicinais. Em outro lugar do
jardim, os colaboradores plantaram flo-
res comestíveis como begônia, beijinho,
gerânio e 11 horas. “Também pedimos
para as pessoas trazerem alguma
muda de casa e dividirem com a gen-
te seu conhecimento sobre aquela
planta”, comenta Tatiana.

Ana salienta que o Clube do Jardim

é um projeto
importante para
a instituição forta-
lecer a integração
dos colaboradores
de forma espon-
tânea e promover
a saúde e a quali-
dade de vida. “Ao
ocupar um espaço
que era ocioso, pro-
movemos uma es-
pécie de paisagismo
inclusivo e comestível
e damos um novo sig-
nificado para o que se
entende por jardim e
horta. Além disso, por
ser uma temática trans-
diciplinar, podemos
agregar ao Clube do
Jardim diferentes ativi-
dades desenvolvidas na
instituição”, avalia.

A proposta tam-
bém é compartilhada
pelo Departamento de
Infraestrutura da insti-
tuição e pelo Sindicato
Nacional dos Servidores
da Fundação Oswaldo
Cruz (Asfoc-SN), que têm
trabalhado na construção
de pequenas praças no
jardim da Fiocruz Brasília.
“Instalamos bancos, piso
em algumas áreas, providenciamos as
floreiras para o Clube do Jardim e va-
mos montar um redário. O nosso obje-
tivo é promover ambientes saudáveis para
os trabalhadores da instituição”, destaca
a responsável pelo Departamento de In-
fraestrutura, Telma Contijo.

De acordo com Bruna, os próximos
passos serão criar um canteiro de plan-
tas comestíveis não convencionais, mon-
tar uma composteira e um minhocário.
“Temos muito trabalho pela frente e eu
me sinto privilegiada por trabalhar numa
instituição que apoia projetos que be-
neficiam o coletivo e por poder concre-
tizar um sonho pessoal. A Fiocruz mostra
que é possível instituições públicas ou
privadas investirem em iniciativas sus-
tentáveis”, arremata.

Os sistemas agroflorestais são
consórcios de culturas agrícolas com
espécies arbóreas que podem ser
utilizados para restaurar florestas e
recuperar áreas degradadas. A tec-
nologia ameniza limitações do ter-
reno, minimiza riscos de degradação
inerentes à atividade agrícola e oti-
miza a produtividade a ser obtida.
Há diminuição na perda de fertili-
dade do solo e no ataque de pra-
gas. A utilização de árvores é
fundamental para a recuperação das
funções ecológicas, uma vez que
possibilita o restabelecimento de
boa parte das relações entre as plan-
tas e os animais. Os componentes
arbóreos são inseridos como estra-
tégia para o combate da erosão e o
aporte de matéria orgânica, restau-
rando a fertilidade do solo.
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