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RedesFito: Uma estratégia potente para o 
equilíbrio harmônico entre os desequilíbrios 

A insustentável dinâmica socioambiental, a qual nosso planeta hoje está sendo regido, nos coloca frente a 

um quadro de grandes desequilíbrios em diferentes dimensões. A tendência da busca do equilíbrio 

harmônico entre os desequilíbrios é a equação da vida. Inexoravelmente, nosso sistema encontrará um 

novo equilíbrio entre os desequilíbrios, contudo, pode ser que a humanidade e boa parte da biosfera não 

façam parte deste novo arranjo. O atual contexto sanitário pandêmico representa um dos maiores desafios 

da humanidade, sendo este resultado deste mundo de desequilíbrios não harmônicos gerados e 

potencializados pelo nosso sistema de produção dominante. 

O mundo hoje está estruturado de forma verticalizada e hierarquizada tanto socialmente quanto 

economicamente em centro-periferia. Este modelo não comporta o desenvolvimento de dinâmicas 

socioambientais e econômicas que busquem o equilíbrio entre os desequilíbrios, através da valorização da 

sociobiodiversidade do planeta num processo multiescalar do local ao global e vice e versa. Neste sentido, 

um sistema em Redes horizontalizado e reticular é, com certeza, um dos instrumentos mais potentes e com 

maior capacidade de promover uma harmonização dinâmica das diferenças, onde cada fixo e fluxo desta 

rede atua, na amortização de impactos através da resiliência que a troca de saberes possibilita.  

Há quase um consenso, ainda atualmente, de que para protegermos a natureza é preciso isolá-la do 

homem. Criam-se ilhas intocadas onde os dois atores, quase antagonistas, não se misturam e, assim, 

seguimos na fé de que chegará o dia em que haverá uma reintegração redentora. Esse não é o arcabouço 

teórico nem a linha de atuação que vejo nas ações das RedesFito. Acredito na potencialização da sinergia 

indissociável entre homem e natureza, resgatando a coexistência que um dia já foi a base das civilizações 

originárias, possibilitando assim o desenvolvimento das potencialidades de maneira inovadora, tecnológica 

e sustentável da sociobiodiversidade. Onde o resgate dos saberes passado através de gerações é de 

extrema importância, alterando a forma como o homem se relaciona com os sujeitos e objetos do seu 

entorno, para estabelecer padrões de sustentabilidade, de coexistência. 

Neste contexto, na minha visão, as RedesFito, enquanto rede, buscam através da integração dos diferentes 

atores, de forma horizontalizada e reticular, a troca, o desenvolvimento e a inovação em fitoprodutos, 

através da valorização da sociobiodiversidade. Dentro desta visão de desenvolvimento e saúde é que são 

pautadas as diversas ações realizadas e apoiadas pelos atores, núcleos das RedesFito. As ações de 

divulgação e difusão dos saberes estão entre as de maior destaque dentro das redes. Através da ampliação 

do alcance dos canais de comunicação: Site (https://redesfito.far.fiocruz.br/index.php/a-redesfito) com 5000 

pessoas cadastradas, página no FaceBook (https://www.facebook.com/redesfito.biodiversidade) com 3000 

curtidas, Instagram (https://www.instagram.com/redesfitocibsfiocruz/) com 2000 seguidores e YouTube 

(https://www.youtube.com/c/RedesFito) com 1400 inscritos, conseguimos levar nossas ideias para mais 

pessoas, o que resultou no aumento da rede, estabelecendo um ciclo virtuoso. 
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Desta forma, também foi possível dar maior visibilidades a outras importantes ações desenvolvidas no 

Centro de Inovação em Biodiversidade em Saúde (CIBS) tais como: o curso de Especialização Inovação 

em Medicamentos da Biodiversidade, curso que traz de forma inovadora e integrada o debate acerca da 

inovação; a Revista Fitos, veículo editorial  muito importante para a divulgação dos trabalhos do campo 

onde atuam os atores que compõem a rede, sendo um importante instrumento de difusão de ideias e 

conhecimentos e; sobre a Plataforma Agroecológica de Fitomedicamentos, que fornece sólido suporte 

teórico e técnico para os diversos projetos desenvolvidos. 

Com a ampliação dos canais comunicativos das redes ficou evidente a necessidade da criação de um 

espaço de debates, com troca de ideias entre os atores das RedesFito dando coesão e sentimento de 

pertencimento aos mesmos. Neste sentido, foi criado o programa RedesFito Convida no canal do YouTube 

das RedesFito, onde a cada dois meses, durante duas horas, um tema colocado para discussão, dá voz 

aos atores locais, servindo de caixa de ressonância dos ideais das RedesFito e pautando temas de 

interesse nacional. As edições do programa já contam com mais de 4000 visualizações. 

As RedesFito tem como seu principal objetivo trazer a reflexão da necessidade da mudança do paradigma em 

termos de desenvolvimento, buscando, através da análise crítica dialética das novas-velhas maneiras de se 

relacionar e desenvolver com equilíbrio, e a harmonia perante aos nossos desequilíbrios e diversidades.  

Venham vocês também tecer esta rede conosco. 

Dr. Jefferson Pereira Caldas dos Santos 

Coordenador das RedesFito 

Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde-CIBS 

Farmanguinhos/Fiocruz 
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