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Horta. Todos nós já vimos alguma, e muito provavelmente sua avó já te mandou
ir ao quintal de casa buscar cebolinha, lá naquela hortinha que fica nos fundos da casa.
No entanto, com toda essa correria, plantar se tornou algo distante de nossa realidade.
Tudo que consumimos é comprado em grandes supermercados e de preferência, no dia
da promoção, em que tudo sai a “preço de banana”.

Cultivar não é uma opção. Ao menos, não nos dias atuais, em que o tempo é
escasso.  Porque plantar  exige dedicação,  empenho e certa  regularidade.  Tudo que a
maioria  de  nós  diz  não  ter.  Uma  pena,  pois  este  “hobby”  traria  consigo  inúmeros
benefícios. Isso porque nosso país é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. Segundo
estudos realizados pela  Universidade de São Paulo cada pessoa ingere em média,  5
litros dessas substâncias por ano, o que não é nada saudável e pode causar diversos
problemas desde tonturas, náuseas, até paralisias, tumores e nos casos mais extremos,
levar a morte.

Ciente  disso,  a  advogada  Jordana  Mendonça  resolveu  juntar  uma  equipe  de
voluntariados para instalar hortas comunitárias em locais ociosos e de vulnerabilidade
alimentar, como em escolas públicas, asilos, praças e lotes baldios. O grupo se chama
ComAmor e atua em diversos pontos da cidade de Goiânia. Apesar do pouco tempo de
vida, já realizaram diversas ações em prol da vida saudável com diversas temáticas,
entre elas estão: a luta contra o desperdício de alimentos, e o cultivo de hortas no quintal
de casa utilizando materiais recicláveis.

Já foram criadas hortas em uma praça de bairro,  uma escola e  também num
asilo. Para tornar a horta real todos cooperam, os vizinhos, as crianças e os voluntários.
O que segundo a fundadora é também uma “atividade política, porque cria uma relação
de proximidade das pessoas com os alimentos e dá autonomia para quem cultiva, pois a
pessoa pode acompanhar todo o processo de plantio e colheita do alimento até que ele
chegue ao seu prato e ter a segurança de que está ingerindo alimentos saudáveis”.

A iniciativa  também  coopera  na  educação  ambiental  de  crianças,  jovens  e
adultos. No caso das crianças a intervenção do grupo é ainda mais perceptível, porque
elas começam a se interessar por legumes, verduras, temperos que antes desconheciam e
isso as encoraja a provar e aprender a consumir alimentos saudáveis. Além de estimular
o contato  mais  próximo com a natureza e  consequentemente,  maior  cuidado com a
mesma. Segundo a mentora do grupo, os irmãos Henrique e Lara (de 8 e 6 anos) são as
últimas a ir embora nos dias em que há a instalação de hortas pela cidade. Uma outra
história relatada, foi a de uma criança que ao chegar em casa depois de participar de
uma ação do grupo “chegou em casa pedindo para o pai vasos,  terra  e mudas para
plantar em casa”. 



A agrônoma  Janice  Morais,  que  é  também  integrante  do  grupo,  reitera  a
importância  da  horta  para  a  socialização,  considera  a  horta  “um mecanismo  muito
interessante para aproximar as pessoas do bairro, ocupar a mente de maneira saudável,
retirar os solitários de seus lares, curar depressão (como já foi comprovado em hortas
urbanas nas periferias de Paris), além de melhorar a alimentação, empoderar as pessoas,
ensinar as crianças a mexer com a terra desde cedo.”

No entanto, como a mesma relatou, essa ação acontece devido ao engajamento
de um grupo isolado, que busca melhorias para cidade. Não provém de uma política
governamental,  como  a  mesma  considera  que  seria  o  certo.  Segundo  a  mesma  a
iniciativa é muito válida, mas abrangência é pequena. Em toda Goiânia, cidade com
mais de  1.302.001  milhões de habitantes (segundo dados do IBGE de 2010),  existe
apenas um grupo que realiza tal trabalho. O que é claro, não abrange toda a população.

 Em Lagoa Prata, município de Minas Gerais, cada aposentado é responsável
pela manutenção de um canteiro e recebem da prefeitura todo material necessário para
realizar tal tarefa. O que ajuda as famílias carentes quanto ao acesso a esses alimentos e
muitas vezes contribui também para a vida financeira, uma vez que a produção muitas
vezes é maior que o consumo da família, sendo o excesso vendido a comunidade. Se a
iniciativa é tão positiva, porque então não é implantada de forma mais ampla?

Horta também é terapia

Hortoterapia. Terapia usada como instrumento de cura. Isso porque ela estimula
as  funções  sociais,  cognitivas,  físicas  e  psicológicas,  reduzindo  a  ansiedade  e
melhorando o humor e a qualidade de vida dos pacientes. Segundo  a  Terapeuta  Eleny,
o contato com a terra ajuda na movimentação dos músculos e diminui as chances de
encurtamento ou algum tipo de atrofia, além gerar a sensação de bem estar e satisfação.

Todos  esses  benefícios  ajudam  no  combate  a  depressão,  a  solidão,  ao
sedentarismo,  ao  stress,  etc.  Os  estudos  nessa  área  surgiram  no  século  XIX  e
comprovaram a  melhora  de  pacientes  com problemas  psiquiátricos  que  mantinham
contato com a natureza.

Além  de  auxiliar  no  tratamento  psicológico  e  físico,  as  hortas  têm  grande
importância no meio urbano. Pois dá a chance de consumir um alimento saudável, livre
de agrotóxicos e de boa procedência. É por esse motivo, que alguns estados brasileiros
têm criado projetos que focam nessa temática como, por exemplo, no Espírito Santo –
município de Alfredo Chaves em que a oficina de hortoterapia é ofertada a pacientes
que sofrem com transtorno mental grave com o intuito de  oferecer um espaço para a
socialização dos usuários e para a melhora de diversos outros sintomas.

Segundo Janice o contato com a terra estimula a ligação com a natureza, o que
também ajuda na criação de um senso de responsabilidade pela mesma. O que é muito



importante  para  a  educação  ambiental  de  crianças  e  não  somente  delas,  os  adultos
também não tem muito contato com a natureza e isso ajuda em sua conscientização.


