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Por Márcia Quartiero

É difícil determinar o momento exato 
em que uma pessoa descobre a 
premente necessidade da mudan-
ça e parte em busca de uma nova 

forma de agir e pensar, que lhe faça mais 
feliz. Às vezes esse insight acontece de 
supetão. Outras vezes, é o resultado de 
uma sequência de pequenos atos, que acu-
mulados levam a uma verdadeira revolução 
interna. No caso da arquiteta Maria Lúcia 
Mendes Gobbi, a resposta correta talvez 
seja a combinação das afirmativas A e B.

 Profissional reconhecida e estressada, 
ela começou a se dedicar à pintura e ao 
Tai Chi Chuan, mas somente quando teve 
diagnosticado um câncer de mama foi que 
sentiu que era hora de mudar. “A doença 
serviu como uma espécie de catalisador de 
um processo que já estava em curso”, diz.

A partir desse momento, Lúcia se pro-
fundou na pintura (cujo trabalho resultou 
em duas belas exposições, sobre mulheres 
e índios). E foi exatamente neste contato 
com a tribo guarani da Aldeia M’Biguaçu, 
localizada no município de Biguaçu, que 
ela descobriu a importância de se manter 
em harmonia com o seu corpo e passou a 
tomar diariamente o suco Luz do Sol.

Mas o que fazer com as cascas que se 
acumulavam diariamente? A resposta foi 
aprender a transformar os restos em adu-
bo, por meio do trabalho miraculoso das 
minhocas. Em duas composteiras, que hoje 
mantêm na sua casa em Coqueiros e em 
sua residência de praia, Lucia Gobbi extrai 
o adubo (húmus e líquido) e percebe que 
conseguiu fechar o ciclo, com a instalação 
de uma horta. “Hoje, sinto-me mais inteira 
e sintonizada com o universo”.
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É necessário apenas uma compos-
teira doméstica. São três caixas de 
plástico empilhadas. Nas duas caixas 
de cima colocam-se as minhocas e o 
lixo orgânico. Os bichinhos circulam 
entre as duas caixas através de furos 
nos fundos.

Eles alimentam-se dos resíduos e 
produzem um fertilizante natural e rico 
em nutrientes, que pode ser coloca-
do em vasos e canteiros de plantas. 
Pelos furos da caixa inferior cai o adu-
bo líquido, que é retirado através de 
uma pequena torneira acoplada. Ele 
também possui grande valor nutritivo 
para as plantas.
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