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O Grupo Viveiros Comunitários (GVC) atua na interface entre universidade e sociedade 

desde 1997, realizando o intercâmbio entre os saberes científicos e populares. 

Valorizando as comunidades rurais, indígenas e quilombolas e sua relação com a terra, 

o grupo sempre buscou atuar e fortalecer o trabalho de sustentação da biodiversidade. A 

formação dos estudantes de Biologia que participam do movimento coletivo autônomo 

promovido pelo Diretório Acadêmico do Instituto de Biociências (DAIB) e GVC é, com 

certeza, enriquecida e qualificada pela prática social e educacional desenvolvida pelo 

grupo. O grupo desenvolve práticas de viveirismo ecológico com divulgação da 

agrobiodiversidade, em especial a nativa do Rio Grande do Sul. Atua também na 

produção de mudas de espécies ameaçadas, raras, ou de múltiplos usos como 

ornamentais, medicinais e alimentícias, a partir do viveiro Bruno Irgang - VBI, espaço 

didático e de produção de mudas implementado desde 2004.  

Ao longo do ano de 2013, o grupo desenvolveu, entre outras atividades, as práticas de 

viveirismo, experimentos agroecológicos e trabalhos de educação ambiental junto a 

comunidades, escolas e grupos diversos. Por meio das práticas de viveiro, oficinas de 

educação ambiental e mostras em feiras e encontros, realizamos as ações por nós 

propostas. Recebemos no VBI, crianças e professores da rede pública de ensino, que 

puderam conhecer nosso trabalho e aprender um pouco mais sobre as práticas de um 

viveiro e as potencialidades educativas de um espaço como este. Participamos de feiras, 

como a tradicional Festa da Biodiversidade, no largo Glênio Peres e nas Feiras 

Agroecológicas dos bairros Bom Fim e Menino Deus em Porto Alegre, distribuindo 

mudas e divulgando as espécies nativas estratégicas e relevantes para a manutenção da 

diversidade ecológica no campo e na cidade. Participamos do Congresso Brasileiro de 

Agroecologia (CBA) em Porto Alegre, além das visitas aos agricultores agroecológicos, 

comunidade quilombola e aldeia guarani. Em setembro de 2013, o GVC, em parceria 

com a Fundação Zoobotânica do RS realizou o minicurso Nossa Flora, o viveirismo e a 

escola. Voltado para o público docente da área de Ciências e disciplinas afins, da rede 

pública de ensino, o minicurso teve duração de dois dias e emitiu certificado de 20 h 

para os 20 cursistas participantes. As ações seguem ao longo do ano corrente, na medida 

em que são discutidas e articuladas, inclusive com grupos afins, nas reuniões semanais. 

O sítio do grupo na internet também vêm sendo aprimorado e atualizado, 

disponibilizando diversos materiais que contemplam as temáticas por nós trabalhadas e 

como canal de divulgação das atividades. 


