
Soraya herdou do tio o gosto pela jardinagem e pela técnica oriental
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Bonsai é a perfeição em miniatura
(3o)

O bonsai, "árvore na
bandeja", é uma arte
milenar que cativa adeptos
no mundo inteiro.
Originária do Oriente,
essa técnica especial de
cultivo busca reproduzir a
natureza através da
valorização estética. Essa
arte demanda tempo,
paciência e um
aprendizado contínuo da
natureza e das leis que
regem o universo. Atraída
pela beleza das árvores em
miniatura, Soraya Gil
Ferreira de Oliveira, da
Gerência-Geral de Saúde e
Assistência, desenvolve a
técnica com prazer e diz
que todo dia aprende uma
nova lição de amor e vida
com as plantas.

Qual a origem da técnica e como
é feito o cultivo?

A origem provável é a China. Foi
levada para o Japão e, posteriormente,
para o Ocidente. No Brasil, a história
do bonsai começou com a imigração
japonesa a partir de 1909. No entanto,
somente entre 1976 e 1978 é que co-
meçou a ser comercializado. Há regis-
tros de bonsais que têm de 300 a 350
anos. A idade depende do cuidado e da
manutenção da saúde da planta, além
de muito amor. O cultivo pode ser a
partir de sementes, de mudas colhidas
na natureza ou de enxerto.

Quais são os cuidados de que a
planta precisa?

São os mesmos da jardinagem co-

mum, ou seja, luz, água, adubação e
podas. No caso específico dos bonsais,
as podas devem ser feitas como um todo,
inclusive na raiz. A poda da raiz é um
dos segredos do tamanho reduzido. É
bom que troquemos a árvore de vaso
no intervalo de um a cinco anos. Os
cuidados com pragas e doenças são os
mesmos das demais plantas.

Como surgiu essa paixão?
Minha família gosta muito de jardina-

gem. Fui criada em um ambiente de muito
verde, com plantas de todas as qualidades
e espécies. Um tio cultivava a técnica e
passei a desenvolvê-la por puro prazer.
Há apenas um ano, comercializo a planta
e ofereço cursos para quem tem interesse
em cuidar do seu próprio bonsai.

De anões a gigantes
CLASSIFICAÇÃO
Os bonsais têm cinco estilos:

+ Ereto, reto ou formal (Ch6kkan
• Ereto informal (Moyogi)
• Inclinado (Shakan)
+ Com queda parcial ou sem-caséata.

(Han-Kengai)
+ Com queda total ou cascata (Kengai)

O bonsai pode ser cultivado sob diversos tamanhos. Há exemplares de
altura inferior a 5 cm e outros com mais de 1,20 m. Acima de 1,30 m
a árvore não pode ser considerada uma miniatura. O bonsai tem a se-
guinte classificação:

4 anões: até 15 cm

+ pequenos: de IS a 38 cm

• médios: de 38 a 76 cm

+ grandes ou gigantes: entre 76 cm e 1,20 m
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