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o câmpus da USP (Universidade de 
São Paulo) da Avenida Dr. Arnaldo, 
onde antes havia um extenso cimen-
tado vazio, agora floresce grande 
variedade de ervas, hortaliças, raí-
zes, flores e algumas frutas, além de 
convivência, amizades, práticas sau-
dáveis e troca de conhecimentos.

Horta urbana integra a comunidade

Desenvolvido com a ajuda 
de voluntários, projeto 
transformou uma área 
de cimento em ponto de 
encontro para o cultivo 
orgânico de mais de 200 
espécies, entre plantas 
medicinais, ervas, raízes, 
hortaliças, fl ores e até frutas
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O cultivo na laje teve início há três 
anos, depois que a professora Thaís 
Mauad, da Faculdade de Medi cina, 
percebeu que o espaço ocioso no seu 
local de trabalho recebia bastante luz e 
poderia comportar uma horta comuni-
tária urbana. “Eu tinha essa experiên-
cia pessoal, porque participava de ini-
ciativas semelhantes em outros locais, 
e me pareceu  uma proposta interes-
sante para a faculdade”, explica.

Variedades – A ideia ganhou 
ainda mais força quando Thaís se 
deparou com a horta cultivada den-
tro do Biotério (viveiro onde se con-
servam animais vivos para pesquisa 
científica) da unidade, desde 2011, 
pelo funcionário do setor de docu-
mentação científica, Paulo Sérgio 
Zembruski. Juntos, inauguraram o 
projeto Horta Comunitária da Facul-
dade de Medicina da USP, que acaba 
de completar três anos de atividades, 
sob a coordenação de Thaís.

Para a docente, são muitos os 
ganhos obtidos com a realização: estí-
mulo do convívio social e da alimenta-
ção saudável, combate do sedentaris-
mo e do estresse, redução da área de 
calor gerado pelo concreto, embeleza-

mento, entre outros. “Começamos em junho de 
2013 com seis bombonas, e, à medida que 
tínhamos dinheiro ou recebíamos doação, 
comprávamos mais. Hoje, temos 54”, conta 
Zembruski, que também é técnico agrícola. 

“Isso sem falar nos isopores – experiên-
cia iniciada depois para driblar o problema 
de aquecimento que alguns recipientes plás-
ticos causavam. Com isso, cultivamos mais de 
200 espécies diferentes e, além dos produtos 
mais tradicionais, temos babosa, capuchinha, 
flor-de-mel, lavanda, manjericão-tailandês, 
feijão-orelha-de-padre, ora-pro-nóbis, vina-
greira, avelós, algumas frutas (acerola, figo, 
amora) e muito mais”, orgulha-se Zembruski.

Visibilidade – Na proposta apresen-
tada à faculdade na época da criação da 
horta estavam indicados os mecanismos 
necessários ao seu funcionamento, assim 
como várias atividades que poderiam ser 
realizadas no espaço, entre oficinas, ações 
terapêuticas e educativas, etc.

“Para que o cultivo corra bem, depen-
demos também de um grupo engajado”, 
ressalta o técnico, acrescentando que todo 
o trabalho de manutenção do local é volun-
tário. “A planta também manda no proces-
so. Temos sempre de respeitar as necessi-
dades da natureza”, complementa.

Outra estratégia adotada é a de man-
ter plantas vistosas em meio às utilitárias. 
“Na horta urbana comunitária a visibili-
dade é muito importante, porque uma de 
suas funções é servir como exemplo”, ensina 
Zembruski. Thaís informa que as primeiras 
espécies plantadas foram as medicinais, entre 
as quais poejo, hortelã, alfavaca, planta noval-
gina e temperos naturais, como manjericão, 
cebolinha, salsinha e orégano, que são de fácil 
cultivo, têm boa visibilidade e capacidade de 
servir um número maior de pessoas.

Atração – Logo em seguida, as hortali-
ças folhosas, raízes e bulbos (alface, couve, 
almeirão, chicória, rúcula, espinafre, cenoura, 

Contato com a natureza
Para as funcioná-

rias da Faculdade de 
Medicina da USP Ká  tia 
Cristina Dantas, Eu  -
nilda Cavalcanti e Már-
cia Kubrusly, a horta 
representa uma opor-
tunidade, no es  paço de 
trabalho, de desfruta-
rem uma rotina mais 
saudável, rica e diverti-
da. “Eu não tinha esse 
contato com a natureza. É muito gostoso. 
Aqui, relaxo, pois é um silêncio total”, 
comenta Kátia, que informa ter pre  dileção 
pelas ervas aromáticas. “Agora, tenho até 
algumas em casa.”

Eunilda vem de uma família acos-
tumada a mexer com a terra. “Éramos 
sitiantes, sempre gostamos de criação 
de animais e de cultivar plantas”, diz. 
Trabalhando como técnica de labora-
tório num local fechado, aproveita as 
horas vagas para exercer na horta as 
atividades que lhe trazem as boas lem-
branças da infância.
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“Quando não consigo comparecer ao 
mutirão, venho depois, para ajudar no 
que puder. Aprendo coisas incríveis, por-
que, às vezes, a gente sabe que uma plan-
ta faz bem para determinada coisa, mas 
não tem noção da quantidade certa. Aqui, 
estou sempre descobrindo”, afirma.

Dill, avelós – Márcia está presente 
no projeto desde o início. Além de trabalhar 
na faculdade, mora na região, o que facilita 
sua assiduidade. “Gostei, logo de início, da 
proposta de ocupar uma área enorme, que 
antes não era nada, com a beleza das plantas 

e com essas atividades 
lúdicas”, lembra. Por 
isso, sempre participa 
dos mutirões, das ofi-
cinas e integra a escala 
de regas.

Desde então, diz 
que passou a prestar 
muito mais atenção 
ao sabor dos alimen-
tos. “Amo a parte de 
temperos. Meu cunha-

do, que é russo, viajou para o seu país e trou-
xe para mim sementes de dill, mais conhe-
cida como endro, e já plantamos”, conta.

Farmacêutica, ela ajudou a elaborar 
um manual de plantas medicinais para 
ser publicado na página do Facebook da 
horta. “Há muitas informações para se tro-
car sobre as plantas. Por exemplo, a avelós 
(coroa-de-cristo) que temos aqui é bastante 
comum no Nordeste e tem uma seiva lei-
tosa, que muitos utilizam para remover 
calos. Hoje em dia, muita gente está fazen-
do remédios com ela para tratar câncer, e 
pode fazer mal, porque é tóxica”, avisa.

Na Medicina da USP, na Av. Dr. Arnaldo florescem grande variedade de ervas, hortaliças, raízes, flores, além de convivência, amizades, práti

   Eunilda: “Aqui aprendo coisas incríveis”    Márcia – “Amo a parte de temperos”

Zembruski: “Cultivamos mais de 200 espécies”

Babosa: espécie cultivada

Lavanda: perfume

Flor-de-mel: beleza

Avelós (coroa-de-cristo)

Orelha-de-padre (feijão)

Manjericão, erva aromática
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