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Horta Comunitária reduz 
vulnerabilidade social e transforma 
comunidade do Jardim Europa, em 

Bauru
Fundada em 1896, a cidade de Bauru, que fica a 

326 km da capital paulista, está localizada no centro 
oeste do estado de São Paulo. Em 2010, o censo do 
IBGE registrou uma população de 348.116 habitantes, 
a 18ª cidade mais populosa do estado, com Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,825, o 47º 
maior do estado. Apesar do alto IDH, a cidade tem uma 
grande extensão de bairros periféricos com situações de 
infraestrutura precária. Ainda de acordo com o IBGE, 
em 2010 havia 23 favelas em Bauru, entre elas a do 
Jd. Europa.

Há 30 anos desembarcou em Bauru um personagem 
que faria a diferença na comunidade do Jd. Europa: 
Fuá, como Soledade Roque Moreira é carinhosamente 
conhecida pelos moradores, é uma paranaense casada, 
mãe de dois filhos, que há mais de 15 anos atua como 
líder comunitária produzindo ações de solidariedade 
para transformação social. Hoje a comunidade do 
Jardim Europa conta com mais de 300 famílias, que 
vivem num aglomerado de barracos, em condições 
de grande vulnerabilidade social, mas com muitas 
possibilidades de reversão do panorama. 

Há 2 anos Fuá, juntamente com outros voluntários 
de peso da região, se uniram em uma importante ação 
de cidadania e sustentabilidade, buscando uma solução 
para dar destinação a um terreno que estava sem uso, 
repleto de lixo, e depois de uma grande limpeza criaram 
no local o Projeto da Horta Comunitária no Jardim 
Europa. 

“Está sendo uma experiência maravilhosa de 
transformação social, pois além de a horta nos fornecer 
alimentos de qualidade, como alface, beterraba, 
batata doce, rúcula, quiabo, jiló, tomate, milho verde, 
amendoim, pepino e outras hortaliças, gera trabalho e 
renda e é uma ótima ferramenta de educação ambiental, 
construção de cidadania e formação de espírito 
coletivo”.

“Conseguimos a adesão de muitas crianças da 
comunidade, desde os pequeninos de 4 anos até os 
maiores, de 12 anos, que nas horas em que não estão 
na escola aprendem a lidar com a terra, acompanhar 
todo o processo desde a semeadura, passando pela 
colheita, divisão dos alimentos consumidos pela própria 
comunidade, e isso não tem preço”, diz Fuá. Além disso, 
Fuá nos conta que as crianças aprendem a consumir 
alimentos produzidos de forma limpa, saborosos e 

Soledade Roque Moreira (Fuá) líder comunitária na horta 
comunitária criada no Jd. Europa

Outro voluntário de peso na Horta Comunitária 
é Mario Yui, 82 anos de idade e há 10 morando na 
cidade. Ele é o responsável pela orientação técnica 
para o preparo do solo, época de plantio e colheita e 
cuidado com as plantas e acrescenta: “Nessa primeira 
fase usamos terra preta, capim e as folhas das árvores do 
local como processo de adubagem, mas nosso objetivo 
é migrar para a técnica da agricultura natural, com o uso 
de compostagem vegetal, sistema criado há algumas 
décadas no Japão por Mokiti Okada, hoje praticado 
pela comunidade mundial messiânica”.

“Meu sonho é que os produtos da Horta Comunitária 
do Jd. Europa possam ser fornecidos aos membros do 
CSA-Bauru (Agricultura Sustentada pela Comunidade) 
e região, modelo de economia associativa”, diz Mário 
Yui, que já articula ações junto ao poder público 
local para a adaptação de outra área de 10 mil metros 
quadrados, que fica dentro da comunidade do Jardim 
Europa, para ampliar o projeto da Horta Comunitária 
e buscar parceria com a escola local, “onde os alunos 
participariam do projeto e poderiam utilizar a horta 
como um laboratório de estudos para as aulas de 
ciências”, acrescenta.

nutritivos. A responsável por essa ação é sua irmã 
Adriana Roque Fonseca. 

“Os adultos ficam com a tarefa mais pesada, de 
preparo da terra, limpeza. É uma satisfação ver o 
envolvimento cada vez maior de toda a comunidade”, 
conta Fuá. 
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Da esquerda para direita a nutricionista Dra. Valéria Paschoal e a direita Mário Yui, Fuá, 
Márcia Borges e moradores da comunidade do Jd. Europa

A nutricionista Dra. Valéria Paschoal, diretora da 
VP Consultoria Nutricional e Presidente do CSA-Brasil, 
iniciou há dois anos trabalho voluntário como umas 
das coordenadoras do Projeto Horta Comunitária do 
Jardim Europa. A ideia é, sem dúvida, a transformação 
social, promovendo um amplo trabalho de educação 
nutricional junto às crianças e aos adultos. “Enfocamos 
a conscientização do cuidado com a natureza, da forma 
mais natural possível, demonstrando a importância da 
água e do amor neste trabalho. A ação de educação 
nutricional com as crianças consiste em mostrar a 
importância da ingestão de frutas, verduras e legumes, 
eles estão experimentando de tudo, inclusive jiló. A 

A líder comunitária Fuá com as crianças no espaço da horta comunitária.

comunidade do Jardim Europa é muito rica em árvores 
frutíferas do cerrado, por isso estamos desenvolvendo 
um trabalho relacionado ao valor nutricional destes 
alimentos e sua aplicação na culinária, tanto para as 
crianças como para os adultos”, explica Valéria.

Para a nutricionista, um exemplo de fruta 
característica do bioma cerrado é o pequi, a sensação do 
momento na comunidade. A produção, embora inicial 
e pequena, é sempre dividida entre os participantes 
do projeto. “Assim que a produção aumentar ela será 
comercializada na forma do CSA, a preço de custo, como 
mais uma fonte de renda”, diz Valéria. 
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Oficinas culinárias são a próxima etapa do projeto

Cultivo da horta comunitária

Participação de adultos e crianças da comunidade no cultivo da horta  
comunitária

Outra novidade é a segunda etapa atrelada ao 
projeto Horta Comunitária do Jardim Europa, 
caracterizada pela produção de oficinas culinárias 
com as crianças e adultos. “O espaço para a 
realização das oficinas já existe, e também está 
nos nossos planos estabelecer uma parceria 
com a escola local, frequentada pelas crianças 
da comunidade, para o desenvolvimento de um 
trabalho de educação nutricional”, finaliza Valéria 
Paschoal.

  A nutricionista clínica Thaís Ferguson, 
que também atua como voluntária na Horta 

Comunitária do Jd. Europa, nos fala como 
é participar de uma ação de reconstrução de 
cidadania como esta.

JM. Em relação à educação nutricional, 
como se dá esse processo e qual a importância 
de envolver os pais no projeto?

Thaís. A maior importância que vejo é o 
contato de pais e filhos com o alimento, pois no 
tempo que estão se dedicando aos cuidados com 
a horta, crianças e pais têm a oportunidade de 



Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
4,

 n
º5

8,
 2

01
4

43

Por José Maria Filho - Jornalista

fortalecer relacionamentos em conversas diretas, 
se conhecendo e indo mais além, se unindo mais, 
adquirindo a consciência e a importância do cultivo 
de forma limpa e sustentável e incorporando o 
consumo de alimentos saudáveis na sua cultura 
alimentar. 

JM. Sabemos que a comunidade do 
Jardim Europa é composta também de um 
grande número de adolescentes. Como será a 
abordagem com esse público? 

Thaís. O trabalho será por etapas: a primeira é a 
da conquista, do confiar e do mostrar que é possível 
transformar; o segundo momento é doutrinar 
e ensinar que eles são os futuros facilitadores, 
fomentando uma visão de independência, e 
reforçar a confiança, para que possam, com ações 
positivas, agregar mais e mais pessoas ao projeto.

JM. Como o nutricionista pode ser 
incentivado a doar parte do seu tempo e intervir 
em projetos sociais como o da comunidade do 
Jardim Europa, para o resgate da autoestima, 
melhorias das condições sociais, de saúde e 

renda ou até apresentar soluções de cidadania 
e desenvolvimento humano?

 
Thaís. Dado que trabalhamos no dia a dia com 

tantas doenças /patologias em que, com simples 
orientações, podemos melhorar tanto a saúde de 
um indivíduo, por que não levar tais informações 
às pessoas tão carentes e com saúde, às vezes, 
tão comprometida? Tenho notado que cidadãos 
de baixa renda têm demonstrado muito interesse 
em saber o que é e o que não é saudável; eles 
avaliam a saúde como algo primordial para sua 
sobrevivência. Então penso que, se fomos ofertados 
pelo dom de transmitir tais conhecimentos dentro 
do consultório, por que não fora dele para aquelas 
pessoas que não têm condições de vir até nós. 
E o mais maravilhoso é podermos trabalhar 
com ervas e plantas medicinais (fitoterapia), 
orientando a maneira correta do uso de cada erva/
planta, mostrando a importância de sua utilização 
para prevenção e tratamento de alguns sintomas 
(dependendo cada vez menos de terapia com 
medicamentos), bem como do cultivo de verduras 
e legumes naturais e orgânicos, tendo em vista algo 
super acessível e barato para tal população. 

A Nutricionista Dra. Thaís H. Ferguson, Coordenadora 
voluntária do Projeto Horta Comunitária do Jd. Europa, em 
Bauru

Márcia Borges, casada e mãe de dois filhos, 
enfermeira da USP, também é voluntária no 
projeto da Horta Comunitária e membro do CSA-

Associação Angico do Cerrado – Sinergia de ações que geram trabalho 
e renda e constroem cidadania

Bauru. Além de contribuir no Projeto Horta, 
ela acaba de fundar a Associação Angico do 
Cerrado, que visa desenvolver competências e 
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estimular o empreendedorismo, principalmente 
em mulheres da comunidade do Jardim Europa. 
De acordo com Márcia, o trabalho visa à produção 
de sabonetes artesanais de forma sustentável, 
e a expectativa é que, quando o projeto estiver 
em pleno funcionamento, seja possível que cada 
membro tenha uma renda de no mínimo 1 salário 
mínimo por mês.

Nas palavras de Márcia Borges, a Associação 
Angico do Cerrado “é uma porta de saída da 
vulnerabilidade social e econômica, promove 

desde os cursos de capacitação para produção de 
sabonetes, tanto os mais simples como os mais 
elaborados, voltados ao público A e B, promove 
bazar na comunidade para angariar recursos, 
compra de kits para produção de sabonetes e 
orienta a comercialização”.

Os sabonetes do Angico do Cerrado já fazem 
parte da cesta de produtos dos associados do CSA-
Bauru.

À esquerda Márcia Borges e Edilene reunidas com crianças 
da comunidade Jd. Europa, em Bauru

Sabonetes artesanais produzidos pela Associação Angico do 
Cerrado, de Bauru

Mais informações sobre o Projeto Horta Comunitária do Jardim Europa de Bauru, sobre a Associação 
Angico do Cerrado e o CSA-Brasil podem ser obtidas pelos canais abaixo:

Nutricionista Dra. Valéria Paschoal. Presidente do CSA-Brasil e coordenadora da Horta Comunitária 
do Jardim Europa de Bauru. Contato: valeria.paschoal@vponline.com.br

Nutricionista Dra. Thaís Ferguson. Coordenadora do Projeto Horta Comunitária do Jardim Europa. 
Contato: thais.h.ferguson@gmail.com. Telefone: (14) 3879-0012

Soledade Roque Moreira (Fuá). Líder na Comunidade e coordenadora da Horta do Jardim Europa.
Contato: (14) 99858-1866

Sr. Mário Yui. Voluntário técnico na Horta Comunitária do Jardim Europa e membro do CSA-Bauru. 
Contato: (14) 3021-5144

Márcia Borges. Presidente da Associação Angico do Cerrado, voluntária do Projeto Horta Comunitária 
do Jardim Europa e membro do CSA-Bauru. 

Contato: angicodocerrado@yahoo.com.br. Telefone: (14) 99164-1983


