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O Horto Experimental Cruzeiro do Sul incorporado no sistema de saúde
pública confere uma perspectiva de prevenção onde se busca manter de
forma suave e duradoura o estado saudável das pessoas e do ambiente.
Constituído em 2007, em parceria com a Equipe de Saúde  da Família e a
comunidade na área  de abrangência deste posto de saúde .
Reconhecido como Horto Ecológico Cruzeiro do Sul incentiva práticas
saudáveis no cuidado com a terra e com as pessoas. Através do resgate
da cultura popular promove-se o saber tradicional associando ao
conhecimento científico,através de atividades de ensino, pesquisa e
extensão. A partir de 2008 tem-se intensificado  a relação  com a
comunidade  através do desenvolvimento de atividades de extensão no
local. As atividades realizadas com o grupo de Guardiões Mirins  em
parceria com a equipe de saúde procuram aproximar as crianças do
mundo natural sob a lógica da ecoalfebetização à luz da pedagogia
Vandorf, além de valorizar as tradições familiares de cultivo e uso de
plantas medicinais. A ação objetiva oportunizar a (re)apropriação da
comunidade com o local onde vive, na perspectiva de uma cidadania
plena e solidária. Além disso, organizamos oficinas para agregar o grupo
de artesanato de mulheres do PSF no trato das plantas medicinais sendo
aplicadas técnicas agroecológicas no cultivo, contemplando-se também
as boas práticas de colheita e secagem para obtenção favorável de óleos
essências destinados à produção de perfumes, pomadas e fitoterápicos
fomentando a autonomia da comunidade para fins de fonte de renda.
Sendo assim, utiliza-se uma abordagem de pesquisa-ação, cujo principal
fundamento refere-se ao protagonismo do ator no processo, que passa
do status de objeto ao de sujeito ultrapassando o conceito de ''paciente''
oportunizando o ser integral que estabelece uma relação mais harmônica
consigo e com o meio. Entende-se assim a promoção da vida como fator
essencial para a manutenção da saúde  conservando os recursos
ambientais com a realização de oficinas que se estabelecem de modo
holístico. Neste contexto, o valor da biodiversidade é compreendido com
a produção pela comunidade local de mudas de plantas alimentícias,
aromáticas e medicinais concomitantemente com a reprodução cultural
do saber tradicional e respeito às diferentes expressões de vida contando
com o diálogo entre os profissionais de saúde do PSF acerca das plantas
medicinais juntamente com outros apoiadores do Núcleo de Economia
Alternativa e estudantes Kaigang. Entendendo-se o Salão de Extensão
por um momento de troca reforçamos a articulação por uma mostra
programada e organizada pelas equipes das ações de extensão: ''Horto



experimental Cruzeiro do Sul como campo de práticas de atenção
primária em saúde'' e ''O uso de plantas medicinais pela comunidade do
Morro da Cruz, P. Alegre: fator de saúde e fonte de renda - 2009'' em
conjunto com parceiros professores e acadêmicos da universidade que
trabalham com as plantas medicinais. A proposta do Espaço Cultivando
Vidas terá atividades compartilhadas com a mostra proposta pelos grupos
UVAIA (Uma Visão Agronômica com Ideal Agroecológico), GARRA
(Grupo de Apoio  à  Reforma Agrár ia)  e  GVC (Grupo V ive i ros
Comunitários).


