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           O projeto de extensão “horta comunitária da Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, RS” reúne uma série de 

atividades executadas por alunos, funcionários e professores da UFRGS, integradas ao cotidiano da comunidade do 

bairro Lomba do Pinheiro que se dedica à horticultura urbana. Tem como objetivo interagir na produção e no 

consumo sustentável de alimentos e no incentivo à geração de renda integrada à realidade sócio-cultural-econômica 

e da natureza local, representada por uma área denominada Horta Comunitária da Lomba. Na realização das 

distintas ações são priorizadas metodologias participativas, enfatizando o protagonismo e a autonomia pessoal e 

coletiva. Com base nos paradigmas da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentáveis, procura-se resgatar, 

valorizar e favorecer a reapropriação dos saberes e fazeres locais, bem como de seus materiais, tais como sementes 

crioulas e mudas de frutíferas nativas e plantas medicinais e condimentares tradicionais. Diariamente a horta tem um 

fluxo intenso de pessoas que compõem uma comunidade bastante heterogênea e com necessidades e interesses 

diversos (famílias, escolares, jovens, idosos, adolescentes em apoio sócio educativo, desempregados, moradores de 

rua). Por outro lado, a diversidade de atores facilitadores também se reflete entre os distintos profissionais e suas 

instituições, bem como em seus objetivos de trabalho no âmbito da horta e de seus usuários. Se por um lado é 

desafiador harmonizar os interesses, por outro a multidisciplinariedade e a transversalidade de temas enriquecem em 

muito a dinâmica de cultivar, colher, preparar e consumir os produtos da horta bem como usufruir de seus distintos 

espaços. Neste sentido, elencou-se como um caso de sucesso o cultivo e o uso da espécie hibisco (Hibiscus 

sabdariffa), geradora de intensa sinergia na concretização dos objetivos propostos. 
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