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Horta comunitária da FMUSP 
é inspiração para frequentadores

Foi na semana do Meio Ambiente, em junho de 2013, que 
a professora de Patologia da FMUSP, Profa. Dra. Thais 
Mauad, propôs uma intervenção no Campus Clínicas: a 

montagem de uma horta colaborativa. Na época, foram cria-
dos seis canteiros com algumas poucas espécies de hortaliças 
e leguminosas com a ajuda de voluntários, e hoje já há uma 
infinidade tamanha que a conta foi perdida.

A ideia surgiu ao observar de sua sala uma grande área ex-
terna, vazia e ensolarada, vendo que poderia agregar mais vida 
àquele lugar. Inspirada por movimentos de agricultura urbana 
que ocorrem no mundo todo, a professora trouxe a ideia que 
foi executada com êxito e já serviu como modelo para outros 
espaços, como o Instituto de Psiquiatria (IPq), a Faculdade de 
Saúde Pública e o Instituto de Medicina Tropical de São Paulo.

Além de oferecer riquezas orgânicas da terra para qualquer 
um que resolver passar por 
lá – os alfaces e chuchus 
são os que mais fazem su-
cesso, conta a professora – 
o local funciona como um 
laboratório de sustentabi-
lidade. Todo mundo que 
quiser testar o tratamento 
de terra de forma natural 
pode usar do espaço. Os 
administradores da horta 
usam de esterco de cavalo, 
borra de café, compos-
tagem, chorume e o que 
mais aparecer.

Para cuidar do local, a 
Universidade de São Paulo 
custeia a bolsa de perma-

nência de cinco alunos da FMUSP, e as vagas são super con-
corridas. Cada estudante selecionado trabalha 40 horas por 
mês na horta, revezando com os voluntários para regar, podar 
e plantar mudas.

“O interessante deste projeto é que chama a atenção do aluno 
de medicina para um campo que fica a desejar durante a gradua-
ção. Uma vez que você começa a tomar conhecimento do pro-
cesso de uma horta, surgem preocupações importantes como a 
origem de seu alimento, alimentação saudável etc.”, afirma Thais 
Mauad. Ela também conta que alunos começaram a plantar ali-
mentos em casa após ter tido contato com a horta.

A equipe já organizou diversos eventos no local, como pa-
lestras sobre ervas e temperos, oficinas sobre as PANCS (Plan-
tas Alimentícias Não Convencionais), já elaborou um guia de 
plantas medicinais e até duas edições de uma Feira Orgânica, 
em parceria com o Cento Acadêmico Osvaldo Cruz (CAOC).

A horta ainda precisa de voluntários que se comprometam 
com a causa, portanto se você é um candidato, escreva para 
tmauad@usp.br e prepare-se para uma jornada incrível no 
mundo das plantas!

Atrás do prédio da FMUSP, um canto verde cuidado pela comunidade
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Ali, bem do ladinho da estação das Clínicas, há um paraíso 
de leguminosas e hortaliças aberto a todos os interessados

Esta simpática espantalha ajuda a 

afastar os visitantes indesejados
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