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e na Faculdade de Medicina da USP 

beterraba, rabanete e mandioquinha-salsa) 
ganharam seu lugar na laje, assim como as 
hortaliças de frutos e condimentos, como a 
berinjela, que, por sua coloração e forma, é 
considerada muito atrativa. Para o manejo 
das plantas, que ocorre nos mutirões nos 
quais se reúnem os voluntários, foram esta-
belecidos dois dias da semana: terças e sex-
tas-feiras, ao meio-dia.

Há ainda as regas diárias, definidas por 
escala e feitas por alunos-bolsistas e fun-
cionários voluntários. “Fora o Zembruski e 
eu, que estamos aqui todo dia”, comenta a 
coordenadora. Toda pessoa interessada pode 
colher produtos da horta para consumo pró-
prio nos dias de mutirão. “É aberto a todos”, 
informa Thaís e, logo em seguida, explica que 
é importante que seja colhido apenas o neces-
sário para uso imediato, com parcimônia.

Espaço saudável – Segundo ela, o 
principal objetivo de uma horta comunitária 
urbana não é alimentar a população. “Isso 
seria impossível. O importante é o uso sau-
dável do espaço público e coletivo”, ponde-
ra. Outro aspecto bastante valorizado, no 
caso específico da horta da Faculdade de 
Medicina, é a participação dos estudantes.

“Acredita-se que para o médico é um 
plus na formação, porque a enriquece com 
conhecimentos sobre o uso de fitoterápicos e 
alimentação saudável. Estou muito feliz, esta-
mos com quatro alunos bolsistas e, na última 
seleção que promovemos, surgiram mais de 
40 interessados.” 

O grupo Idosos Saudáveis, do Depar-
ta   mento de Geriatria do Hospital das Clí-
nicas, frequenta a horta em eventos espe-
ciais, com exceção de Geralda Soares, de 85 
anos, que, imediatamente, se interessou em 
ser voluntária. “Quando soube que havia 
sido criada uma horta e precisavam de aju-
da, não pensei duas vezes, porque gosto 
muito de mexer na terra, é o meu fraco”, 
brinca ela, que comparece ao local uma vez 
por semana, religiosamente.

Compostagem – Recentemente, foi 
estabelecida parceria com o Ambulatório de 

Obesidade Infantil do Instituto da Criança 
do HC a fim de que crianças e jovens em tra-
tamento atuem no espaço de forma terapêu-
tica. A maioria das oficinas aborda questões 
relacionadas ao cultivo, alimentação saudável, 
sustentabilidade e uso de fitoterápicos.

“Na última oficina, realizada no come-
ço do mês, na Semana do Meio Ambiente, 
recebemos um especialista que falou sobre 
as plantas alimentícias não convencionais, 
conhecidas como pancs. Foi um sucesso, 
vieram mais de 80 pessoas”, destaca Thaís.

Tendo em vista o acesso a uma terra rica 
em nutrientes e a prática de um modelo sus-
tentável, foi adotado o sistema de composta-
gem. Desenvolvido com o grupo responsável 
pela manutenção do jardim da Faculdade de 
Medicina, ele contribui para a redução do 
lixo enviado aos aterros sanitários.

Orgânico – Para o cultivo das plan-
tas, todo orgânico, são utilizados o húmus 
produzido no minhocário, o esterco do bio-
tério mantido por Zembruski, além da terra 
adicional da minicomposteira montada pela 
equipe da horta para fazer o descarte ime-
diato dos resíduos decorrentes do manejo 
diário. “Temos muito trabalho por aqui. Por 
isso, o que a gente mais precisa é de voluntá-
rio. Esse é o grande desafio de todas as hor-
tas comunitárias”, conclui a docente.

“Venho ajudar desde que a horta come-
çou. Acho importante lidar com a natureza. 
Tudo aqui me agrada”, diz a voluntária 
Geralda ao chegar para o mutirão. Com 
uma torta em mãos, avisa Thaís que resol-
veu preparar o quitute com alguns produtos 
colhidos no local. “Sou assim, faço com o 
que tem”. É a segunda vez na semana que 
a aposentada, moradora da zona norte, se 
dirige ao local. “Hoje vim só para tomar sor-
vete, por isso sapequei essa torta”, explica.

Doce, sorvete – Thaís esclarece que o 
encontro do dia é especial, porque duas par-
ticipantes vão trazer o doce que elas mes-
mas prepararam, motivadas pela oficina 
sobre as pancs. “É que, ao falar do macassá, 
uma plantinha bastante aromática, o ins-

trutor citou também uma receita de sorvete 
de inhame que leva o produto, e duas alunas 
resolveram prepará-lo para todos experi-
mentarem”, diz a professora.

Uma delas é a doutoranda Laís Fajersztajn, 
voluntária há dois anos. “Era o primeiro ani-
versário da horta quando fiquei sabendo da 
sua existência, e como gosto de plantar e de 
comer coisas naturais, vim para cá. É uma 
fonte muito legal de conhecer melhor ver-
duras e plantas que não estou acostumada 
a comer, trocar receitas, mexer na terra, se 
divertir, e ver gente bacana”, enumera.

Sobre o sorvete, conta que o preparou 
com a aluna Priscila Toda, da graduação do 
4º ano. “Tinha inhame sobrando, que havia 
sido colhido, então quisemos tentar a recei-
ta. Quero só ver se ficou bom”, diz empol-
gada, ao avistar a colega chegando com o 
produto final.

Mudança de rotina – “Gosto de 
preparar pratos diferentes”, diz Priscila, 
que passou a se interessar mais por nutri-
ção com a atividade voluntária na horta. 
O macassá, que não conhecia, a encantou 
de cara. “Tem um cheiro adocicado, pare-
ce coco”, compara, antes de levar algumas 
folhinhas para enfeitar o sorvete. A atração 
pelo cultivo de plantas a acompanha desde 
pequena. “Gosto de vê-las crescendo. Por 
isso, planto aqui e em casa.”

Mais dois alunos do 4º ano da gra-
duação acham instigante a atividade de 
cultivo. Maurício Gustavo Teixeira conse-
guiu, inclusive, uma bolsa para isso. “Acho 
importante conhecer essas plantas, tanto 
para minha saúde quanto para passar o que 
aprendo aqui aos pacientes.

Não temos, por exemplo, noções de 
educação alimentar no curso, e isso eu 
encontro aqui”, afirma. Outro aspecto que 
ele destaca é a mudança de rotina. “Venho 
todos os dias. O curso é estressante e aqui 
é um lugar privilegiado, me faz bem”, diz.

O colega Daniel Omote concorda. “Co  -
mecei a vir com o Maurício e acabei gostan-
do. Sempre vivi em São Paulo e não conhecia 
10% do que tem na horta. Com isso, passei 
a comer muito mais vegetais e folhas e a ter 
repertório para responder aos pacientes que 
me perguntam sobre chás, etc. Nunca tinha 
comido rabanete, sabia? Agora, quando tem 
no bandejão, sempre pego.”

Simone de Marco

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial 

O trabalho realizado na horta comunitá-
ria da FMUSP também inspirou a criação de 
um novo núcleo de pesquisas no Instituto de 
Estudos Avançados (IEA) da USP, o Grupo 
de Estudos em Agricultura Urbana (Geau), 
coordenado por Thaís Mauad, especialista em 
saúde urbana.

Segundo a professora, o objetivo é jun-
tar as várias iniciativas que surgiram nos 
últimos anos focadas em entender o proces-
so do crescimento do cultivo nas cidades. 
“Várias questões em torno desse tema, prin-
cipalmente em relação ao efeito da poluição 
do ar e do solo nas hortas e nos alimentos 
consumidos pelas pessoas, passaram a ser do 
interesse dos pesquisadores”, explica e cita 
como exemplo o doutorado de Luís Fernando 
Amato Lourenço, financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) e orientado por ela.

“Seu trabalho visa a determinar a concen-
tração de metais provenientes do trânsito que é 
absorvida por produtos da horta urbana. Uma 
boa notícia apurada é que, quando há constru-
ções verticais separando as grandes vias da área 
onde estão as hortas, elas ficam mais protegi-
das. É o caso da nossa, em relação à Avenida 
Dr. Arnaldo”, festeja. Vinculado ao IEA pelo 
período de dois anos, o Geau vai produzir estu-
dos científicos sobre a Agricultura Urbana e 
Periurbana (AUP), com ênfase na cidade de São 
Paulo e sua Região Metropolitana.

Estudos sobre 
agricultura urbana

SERVIÇO
Horta Comunitária da FMUSP
Av. Dr. Arnaldo, 455
Cerqueira César – São Paulo
Os mutirões ocorrem às terças e 
sextas-feiras, às 12 horas
Na internet, acesse 
www.facebook.com/HortaDaFmusp/

cas saudáveis e troca de conhecimentos

Geralda: “Gosto muito de mexer na terra” Laís e Priscila com o sorvete de inhame

Profa. Thaís Mauad, coordenadora do projeto

Teixeira: “Aqui 
é um lugar 
privilegiado”

Omote: “Não conhecia 10% do que tem na horta”


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2016-06-28T03:04:53-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




