
DIÁLOGO DE SABERES

Pesquisa, projetos e disciplinas 
Professores e alunos desenvolvem projetos de extensão, pesquisas e ministram disciplinas que envolvem o 
conhecimento de comunidades quilombolas, indígenas e de pequenos agricultores

JARDIM SENSORIAL

Lúdico, educativo e terapêutico, com três 
canteiros circulares e 40 plantas é aberto à 
visitação do público, que pode percorrê-lo 
descalço e de olhos vendados, amenizan-
do a predominância do sentido da visão, 
associado à racionalidade. O visitante é 
incentivado a sentir aromas, formas e 
sabores naturais. A distribuição espacial 
é inspirada na cultura tupi-guarani, tendo 
cada quadrante do jardim estímulos dos 
elementos terra, água, fogo e ar, como 
aquecimento do piso ou ventilação. “O 
jardim cria, no coração/centro da UFJF, um 
espaço em que o ritmo tem de ser desa-
celerado, em que o silêncio individual tem 
de ser obtido para que a atenção do tato 
e do olfato seja priorizada. A sutileza tem 
de ser incorporada para a interação com as 
plantas sensoriais ali distribuídas de forma 
consciente e espiritualizada, segundo sa-
bedorias ancestrais”, afirma o professor e 
idealizador do projeto, Daniel Pimenta, que 
também coordena projetos de implantação 
de hortas urbanas e plantas medicinais.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Cultura e História dos Povos Indígenas; Li-
teratura e Cultura Afro-brasileira; Religiões 
e Religiosidades Afro-brasileiras; História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana: Educa-
ção para as Relações Étnico-raciais; Aper-
feiçoamento em Política para Promoção da 
Igualdade Racial.

Informações sobre os cursos:
www.cead.ufjf.br e www.ufjf.br/neab

JONGO EM SALA DE AULA E 
CULINÁRIA AFRO-BRASILEIRA

“Avô” do samba, o jongo é uma dança 
trazida por escravos africanos de forte 
influência no surgimento do ritmo nacional 
brasileiro. Os elementos de festa e reli-
giosidade são estruturados com músicas 
próprias, poesia, improviso e enigmas. 
Autora de livro sobre a dança, a professora 
Carolina Bezerra leva conhecimento sobre 
relações étnico-raciais, história, corporei-
dade e ritmos afro-brasileiros para salas 
de aulas em disciplinas e módulos no 
ensino fundamental e na pós-graduação. 
Já o programa de extensão “Ecomuseu de 
Comunidades Negras da Zona da Mata 
Mineira: entre Saberes e Sabores”, sob 
coordenação de Carolina e do professor 
Leonardo Carneiro, organiza encontros 
entre lideranças comunitárias e jovens de 
nove comunidades quilombolas, promove 
a troca de conhecimento sobre culinária e 
faz levantamento de patrimônios material 
e imaterial.

ENCONTRO DE SABERES

A UFJF organizou, em 2014, a primeira 
edição local do Encontro de Saberes, que 
convida mestres da sabedoria popular para 
dar aulas na instituição. Mais de 130 pesso-
as, entre alunos de graduação, pós-gra-
duação e comunidade externa, receberam 
aulas sobre agroecologia, desenvolvimento 
sustentável, cultura afro-brasileira e outros 
temas. Foram convidados líderes de comu-
nidades quilombolas, indígenas e agroeco-
lógicas. A iniciativa, originada na Universi-
dade de Brasília, com apoio dos ministérios 
da Cultura, Educação e de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, deve ser expandida para 
todas as universidades federais em 2015.

PLANTAS MEDICINAIS EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Duas estudantes do mestrado em Ecologia 
pesquisaram conhecimento, práticas e 
crenças de duas comunidades quilombolas, 
em Santos Dumont (MG), em relação ao 
uso de plantas medicinais, culminando em 
levantamento etnofarmacológico. O estudo 
resultou, ainda, em uma compilação sobre 
a aplicação terapêutica da flora local. Du-
rante 19 meses, Aline Moreira de Siqueira 
fez trabalho de campo na comunidade de 
São Sebastião da Boa Vista. A bióloga re-
gistrou 106 plantas e três animais empre-
gados em 366 receitas com 53 fins tera-
pêuticos. Há o “mané turé”, para curar dor 
de barriga e ferida na pele; a “erva lagarto”, 
para gripe; o “funcho”, para acalmar; e a 
“rosa branca”, para inflamação no útero. 
Entre os 26 quilombolas que lidam com 
plantas medicinais, há uma benzedeira e 
uma bruxa. Aline constatou que o uso far-
macológico principal de 21 das 22 plantas 
utilizadas já foi relatado na literatura cien-
tífica. A autora faz recomendações para o 
plantio de espécies em quintais, para evitar 
a retirada de floresta remanescente, e o 
cultivo de espécies arbóreas.
A segunda dissertação, de Izabela Salazar, 
focou o povoado de São Bento. Foram 
identificadas 92 espécies botânicas. “As 
plantas medicinais ainda são o primeiro 
recurso terapêutico na comunidade, porém, 
a maioria é exótica. E esse conhecimento 
nem sempre é repassado.” Das 30 espé-
cies mais usadas, 20 possuem referências 
científicas. A ausência de estudo sobre 
as dez restantes reforça, segundo ela, “a 
importância do trabalho no fornecimento 
de subsídios para futuros estudos farma-
cológicos”. Os moradores usam camomila, 
funcho, erva de bicho, arruda, chuchu, 
limão, laranja e outras. A erva de bicho, por 
exemplo, é aplicada para curar machucados 
por sua ação antimicrobiana.
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“Como visitante, minha primeira 
vivência no Jardim Sensorial 
foi fantástica e ampliou minha 

percepção sobre as plantas. Experimentei 
por meio do tato e do olfato, que fazem 
parte do sinergismo do local, algo além 
do racional, visual, tátil e olfativo.
Como monitor, vivi incontáveis experiên-
cias com os visitantes, em sua maioria 
acontecimentos e bate-papos inspira-
dores e muito emocionantes. Algumas 
reforçaram opiniões individuais. Outras 
mostraram que, mesmo sempre me 
policiando com relação a pré-conceitos, 
estereótipos, micromachismos, era sur-
preendido e aprendia mais, participava 
da vivência do outro e olhava para dentro, 
consolidando uma mudança interior.

Sentimentos e reações inesperadas
no Jardim Sensorial
Paulo Henrique Brasileiro Silvério*

* Aluno do mestrado em Ecologia da UFJF, fará dissertação sobre o Jardim Sensorial, onde atuou como monitor, em 2014, quando cursava Ciências Biológicas

Em uma delas, não diferente das várias 
outras que renderam boas gargalhadas, 
um homem adulto (com sua mulher e 
filho), após ouvir a explicação sobre o 
local, propõe-se rapidamente a realizar 
o percurso. Diz estar estressado com o 
patrão que o encheu durante a semana 
e que o percurso o ajudaria a “melhorar 
sua cabeça”. Ao fim, maravilhado com as 
sensações, fica meio sem graça em me 
abraçar, estende a mão, mas falo para 
não ter vergonha e me abraçar. Caímos 
na gargalhada! Agradece chorando e diz 
que voltará.
Em outro caso, um homem adulto, apa-
rentemente insensível à natureza, realiza 
o percurso. Após passar por várias plan-
tas, para em uma e começa a chorar mui-

to. Terminada a volta, diz que a planta 
que o fez chorar era um dos temperos 
usados pela avó para cozinhar. Ao sen-
ti-lo, lembrou-se da infância e das boas 
horas aos domingos, com primos, tios 
e avós. Disse, ainda, que sentia muita 
falta desses momentos em família.
É surpreendente, eu, como mero coad-
juvante, poder ver e sentir gratidão e 
diferentes sentimentos (quase palpá-
veis) surgidos ou intensificados nos 
visitantes pelo que experimentaram a 
partir do Jardim. É enriquecedor compar-
tilhar desses sentimentos e da energia 
do ambiente. Sair do cotidiano que nos 
engessa e nos torna insensíveis é crucial 
para melhorar e manter nossa saúde 
física, psicológica e espiritual.”

Paulo Henrique Brasileiro 
Silvério: “É surpreendente, 
eu, como mero coadjuvante, 
poder ver e sentir gratidão 
e diferentes sentimentos 
(quase palpáveis) surgidos ou 
intensificados nos visitantes 
pelo que experimentaram a 
partir do Jardim”
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