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O projeto de construção de uma horta na casa do Estudante Universitário da FURG
já tem histórico. Em Novembro de 2005 os acadêmicos José Francisco de Moura
(Geografia), Thiago Santos (Administração), Charles Godin (Oceanologia),
preocupados com o destino comum dos resíduos sólidos e com a necessidade de se
ter alguns temperos e algumas hortaliças para o consumo direto na casa,
resolveram chamar os moradores para construir uma horta no pátio da casa. A
proposta era plantar cuidar, reciclar, mas distribuir a todos os moradores o fruto do
trabalho. Na época também se entendia que era preciso sistematizar algumas
idéias, mas de forma independente. Entretanto as idéias permaneceram e a
necessidade também, ainda que a antiga horta fosse extinta. Temos uma demanda
de produção de alimentos urbanos e de autonomia alimentar, bem como arranjar um
destino útil a toda matéria orgânica que sai da cozinha dos moradores da CEU –
FURG. Urge também debatermos as questões ambientais e as alternativas para
superar o desequilíbrio sócio-ambiental causado pela revolução verde. O que se
almeja é a mínima autonomia alimentar e, isso em espaços urbanos, almejamos
produzir alimentos de qualidade sem o uso de agrotóxicos.
Objetivos:

 Reciclar os resíduos orgânicos proveniente dos apartamentos da casa do
Estudante (CEU- FURG),

 Fazer compostagem com os resíduos orgânicos afim de que estes se
decomponham e possam ser utilizados como adubo no cultivo da horta,

 Construir uma horta urbana com princípios de não uso de agrotóxico,
agroquímicos e pesticidas,

 Dar introdução dos conceitos de Agroecologia, biodinâmica, agricultura
orgânica e agricultura natural

 Discutir a questão socioambiental dos nossos dias com os acadêmicos e
moradores da casa do estudante.
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 Construir um ambiente de convívio coletivo que tenha uma relação direta
entre acadêmicos.

Justificativa.
Para contentar a produção com agroquímicos, surgem alguns movimentos

contra-hegemônicos que visam contestar e propor uma produção que considere a
recuperação e os ciclos naturais. Esta foi uma resposta a esses impactos – sociais e
ambientais foram surgindo ou se fortalecendo vários movimentos no mundo inteiro,
que se volta para práticas agrícolas baseadas na natureza. Podemos citar as
agriculturas orgânica, biodinâmica, a agricultura natural e regenerativa, a
permacultura, a agroecologia entre  outras, que defendem alternativas ao modelo
convencional de produção industrializada dos alimentos. Estes tipos de produção
são tidas como sustentáveis, quando pretendem entrar em equilíbrio com os ciclos
naturais, não degradam o ambiente, são viáveis do ponto de vista sócio-econômico.
A Agroecologia surgiu como ciência de uma agricultura alternativa ao modelo
chamado convencional no intercâmbio das práticas tradicionais com os
conhecimentos científicos. Desta forma ela une práticas tradicionais, o conhecimento
científico e a criatividade vinda da observação da natureza com o objetivo de
produzir alimentos respeitando e aproveitando os ambientes e os ciclos naturais.
Assim, a agricultura está sempre se adaptando a novas realidades através da
experimentação, tendo, para isso a busca de uma relação equilibrada com os
ecossistemas, a sustentabilidade econômica, ecológica e social. O nosso projeto
que tem a intenção da construção de uma horta urbana e  pretende aproximar-se de
uma produção agroecologica. Como objetivos inerentes esta a formação de um
modelo que seja o embrião de um novo jeito de relacionamento com a natureza,
onde se protege a vida.
Metodologia

Primeiramente é condicionante a participação dos moradores da CEU FURG
para a separação dos resíduos (algo que já está sendo feito), mas também para o
cuidado com as plantas e hortaliças. Concomitantemente é necessário alguns
recipientes para a decomposição da matéria orgânica, a compostagem esta sendo
feita em um tonel de metal, mas é indispensável  de mais três bombonas ou tonéis
para que haja continuidade na coleta, armazenamento e decomposição desta
matéria orgânica. Também é necessários recipientes para a colocação da terra e
plantio direto ou de mudas, já que pretendemos construir uma horta vertical e o pátio
da casa do estudante é todo coberto de piso impermeável (lajota e cimento). A
alternativa vista até então é utilizarmos caixas descartadas de feira, ainda que esta
deva ser reajustada para tal fim.


