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RESUMO 

CARVALHO, Camila de Souza. Políticas públicas e práticas comunitárias de agricultura 

urbana: olhares cruzados sobre as cidades de São Paulo (BR) e Detroit (EUA). 2022. 97 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade, 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Versão corrigida. 

Com as estimativas de aumento populacional, e a maior parte das pessoas morando no meio 

urbano, aumenta a pressão por alimentos, que são provenientes geralmente de locais 

distantes dessas regiões. Diante do problema de acesso à alimentos in natura e de qualidade, 

também buscando suprir outras necessidades, ressurge a prática de agricultura urbana, como 

um movimento social, e com características específicas em cada local. Em São Paulo (BR) e 

Detroit (EUA), diversas organizações atuam em prol da produção de alimentos dentro da 

cidade, ao mesmo tempo em que fomentam a elaboração e implantação de políticas públicas 

que favoreçam essa dinâmica, e em ambos os locais existe pelo menos uma política pública 

relacionada ao tema. Considerando que as políticas podem contribuir para a expansão e 

fortalecimento da AU, o objetivo da pesquisa foi analisar a contribuição dessas políticas para 

a prática de agricultura urbana, com olhares cruzados sobre os cenários das duas cidades. Para 

alcançar o objetivo, foi feita revisão bibliográfica, e complementarmente foram realizadas 

entrevistas com os atores chave do movimento social nas cidades estudadas. Como resultado, 

observa-se que apesar da existência das políticas, não há um apoio significativo e contínuo do 

poder público para a prática, ainda assim, houve avanço importante, alcançado pelos 

movimentos sociais que atuam nessas cidades. 

Palavras-chave: sustentabilidade; agricultura urbana; produção de alimentos; políticas 

públicas; movimentos sociais. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

CARVALHO, Camila de Souza. Public policies and community practices of urban agriculture: 

cross-eyed views on the cities of São Paulo (BR) and Detroit (USA)). 2022. 97 p. Dissertation 

(Master of Science) – Postgraduate Program in Sustainability, School of Arts, Sciences and 

Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2022. Corrected version. 

With population growth estimates, and most people living in urban areas, the pressure for 

food increases, which usually comes from distant places in these regions. Faced with the 

problem of access to fresh and quality food, also seeking to meet other needs, the practice of 

urban agriculture reappears, as a social movement, with specific characteristics in each place. 

In São Paulo (BR) and Detroit (USA), several organizations work in favor of food production 

within the city while promoting the development and implementation of public policies that 

favor this dynamic, and, in both places, there is at least one public policy related to this 

subject. Considering that policies can contribute to the expansion and strengthening of UA, 

the research aims to analyze the contribution of these policies to the practice of urban 

agriculture, with a cross-eyed look at the scenarios of the two cities. To achieve the object, a 

bibliographic review was carried out, and in addition, interviews were conducted with key 

actors of the social movement in the cities studied. As a result, it is observed that despite the 

existence of policies, there is no significant and continuous support from the public power for 

the practice, even so, there was important progress achieved by the social movements that 

work in these cities. 

Keywords: sustainability; urban agriculture; food production; public policy; social 

movements. 
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1. INTRODUÇÃO 

A revolução neolítica, iniciada 10.000 a.C, com o domínio dos recursos naturais, a descoberta 

da agricultura e a produção de excedentes tiveram como uma de suas consequências a 

intensificação da degradação de paisagens, e deram origem às aglomerações urbanas 

conforme Bursztyn e Bursztyn (2012).  

Dados da Organização das Nações Unidas (UN – United Nations, em inglês) indicam que 

atualmente existem mais de sete bilhões de habitantes no mundo, e a estimativa para 2050 é 

de que serão quase dez bilhões (UN, 2019).  

Nas regiões menos desenvolvidas, cerca de 50,7% da população vive no meio urbano, 

enquanto nas mais desenvolvidas, essa porcentagem sobre para 78,5% (UN, 2019). O Brasil, 

economia emergente, conta com população de 212.726.911 pessoas (IBGE, 2021), e 

aproximadamente 87% dessas pessoas vive em área urbana (UN, 2019). Uma das 

consequências do alto índice populacional neste meio, é o grande consumo de alimentos 

nestas regiões, que por não terem foco na produção agrícola e pecuária, geram alta demanda 

por alimentos provenientes do meio rural, como pontua Mary Allegretti “à medida que 

avançou a industrialização no mundo, maior ficou a distância entre a natureza e os meios 

através dos quais as pessoas obtém a sobrevivência” (ALLEGRETTI, 2008, p.53). Essa demanda 

leva à necessidade de transporte do local de plantio ao local de consumo, gerando custos 

operacionais e ambientais, devido ao consumo de combustíveis fósseis e a consequente 

emissão de gases de efeito estufa. Para o consumidor final, sobra o aumento do preço do 

produto, consequência dos custos operacionais da cadeia, restringindo o acesso de alimentos 

às populações mais pobres; uma forte dependência das regiões produtivas rurais, tornando 

as cidades cada vez menos resilientes; e a falta de conhecimento sobre a origem e condições 

destes alimentos – talvez com exceção de produtos certificados.  

A alta demanda e os problemas associados a ela indicam algumas das razões para o 

surgimento da prática comumente conhecida como agricultura urbana, e motivos pelos quais 

este movimento é tão importante para o desenvolvimento sustentável das cidades. Segundo 

a FAO, 800 milhões de pessoas praticam a agricultura urbana no mundo (FAO, 2017), o que 

explica um dado expressivo: que alimentos produzidos em áreas urbanas chegaram a 
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representar aproximadamente 15-20% do total mundial (Armar-Klemesu e Maxwell1, 2001 

apud PNUMA, 2011). A Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas (Food 

And Agriculture Organization of the United Nations, FAO), apresenta a seguinte definição para 

o termo: “A agricultura urbana e peri-urbana (AUP) pode ser definida como o cultivo de 

plantas e a criação de animais dentro e ao redor das cidades” (FAO, 2017). Já o Decreto do 

Município de São Paulo nº 51.801 de 21 de setembro de 2010 apresenta uma definição mais 

completa, sendo: 

Entende-se por agricultura urbana e peri-urbana as atividades que incluem a 

produção e transformação dos produtos agrícolas (olerícolas, frutas, plantas 

medicinais e ornamentais, inclusive de produtos advindos do 

agroextrativismo) e pecuários (animais de pequeno porte), com fins 

comerciais, educativos, medicinais ou voltados ao autoconsumo, no âmbito 

do Município (SÃO PAULO, 2010).  

Entretanto, considerando as diversas discussões a respeito do termo agricultura urbana e a 

dificuldade em conceituá-lo inserindo as diversas variáveis a serem analisadas para diferenciá-

la da agricultura praticada no meio rural, será utilizada nessa pesquisa a definição dada por 

Mougeot, que propõe o seguinte conceito: 

A agricultura urbana é a praticada dentro (intra-urbana) ou na periferia 

(periurbana) dos centros urbanos (sejam eles pequenas localidades, cidades 

ou até megalópolis), onde cultiva, produz, cria, processa e distribui uma 

variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, (re)utiliza largamente 

os recursos humanos e materiais e os produtos e serviços encontrados 

dentro e em torno da área urbana, e, por sua vez, oferece recursos humanos 

e materiais, produtos e serviços para essa mesma área urbana (MOUGEOT, 

2000). 

Existem diversos tipos de agricultura que podem ser considerados, dentre eles temos as 

hortas comunitárias, hortas em centros de referência em assistência social, em escolas, hortas 

medicinais, compostagens, hortas sob linhas de transmissão e até mesmo praças (MATTOS et 

 
1 ARMAR-KLEMESU, M.; MAXWELL, D. (2001). “Accra: Urban Agriculture as na asset strategy, supplementing 
income and diets, A case study of Accra”. Em: BAKKER, N., DUBBELING, M., GUENDEL, S., SABEL KOSCHELLA, U., 
ZEEUW, H. (eds), Growing citties, growing food: Urban Agriculture on the policy agenda, A reader on urban 
agriculture. DSE.Feldafing. 
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al., 2015). Diferente do ambiente rural, normalmente os projetos de agricultura dentro dos 

ambientes urbanos são de pequena escala, como os vistos em espaços urbanos anteriormente 

não utilizados (PNUMA, 2011) como terrenos abandonados ou sem uso, mas as características 

da prática de agricultura urbana não são as mesmas em todos os locais em que é realizada, o 

contexto socioeconômico, cultural e espacial exerce forte influência. 

Diversas iniciativas de agricultura urbana surgiram como uma resposta aos problemas 

socioeconômicos, visando o consumo próprio do indivíduo ou comunidade, ou a venda em 

pequena escala. Entre os benefícios podemos citar os econômicos, com a criação de novos 

empregos e geração de renda, e o desenvolvimento da economia local; os sociais, com a 

promoção do senso de comunidade - lacuna latente dos grandes centros urbanos, melhoria 

da segurança nutricional para as crianças, e oportunidade de desenvolvimento e inclusão 

principalmente para mulheres e jovens; e os ambientais, com a reutilização de águas residuais 

e de resíduos sólidos orgânicos, melhora da capacidade de absorção de água da chuva num 

meio urbano que é tão impermeabilizado, diminuição da utilização de agrotóxicos, e tornando 

a cidade mais resiliente às mudanças climáticas (THE WORLD BANK, 2013; VALDIONES, 2013; 

AQUINO, 2007; POULSEN, et al., 2015), além de criar refúgios para a microfauna e avifauna, 

preservar a biodiversidade vegetal com o cultivo de plantas alimentícias não convencionais 

(também conhecidas como PANCs) e promover a realização de atividades de educação 

ambiental (AMATO-LOURENÇO, 2018). A criação ou ampliação de hortas, pomares, 

agroflorestas e outros modelos de agricultura no meio urbano também pode contribuir para 

a redução da injustiça ambiental na cidade pelos motivos citados, pela possibilidade de 

melhoria do microclima da região e ainda aumentando a quantidade de áreas verdes por 

habitante, que como mostra a tabela 1, é um dos elementos de desigualdade na cidade. 

Importante reforçar que os dados da tabela devem ser combinados com outros dados 

socioambientais para consolidar um argumento sobre a desigualdade na cidade, considerando 

que Parelheiros tem a porção mais relevante de área verde, principalmente pela existência de 

áreas de preservação ambiental, mas também é uma área com visíveis consequências da 

desigualdade. 
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Fonte: elaboração própria, com base nos indicadores do Mapa da Desigualdade 2019, elaborado pela Rede Nossa 

São Paulo (2019). 

  

A atividade também contribui para aspectos de saúde da população, considerando que torna 

acessíveis alimentos in natura (AMATO-LOURENÇO, 2018), cujo consumo, segundo o Guia 

Alimentar Para A População Brasileira, é o primeiro dos dez passos para uma alimentação 

adequada e saudável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Além dos benefícios citados, a 

agricultura urbana também pode representar uma maior capacidade de resposta a crises, em 

escala local, considerando o termo capacidade de resposta como a capacidade de um sistema 

de se adaptar às perturbações (FOLKE, 2006) como crises de abastecimento, em que podemos 

citar como exemplo a crise gerada pela greve dos caminhoneiros no Brasil, classe de 

trabalhadores que parou por 10 dias em maio de 2018, acarretando em escassez de diversos 

produtos, inclusive alimentícios.  
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Essa capacidade de resposta a crises também pode se ser vista em momentos como o atual, 

com o agravamento da situação de insegurança alimentar no país, acarretado pela crise 

econômica e pela crise sanitária em decorrência da pandemia de COVID19, declarada em 

março de 2020 e ainda em andamento em 2021. De acordo com pesquisa publicada em 2021 

pela Rede PENSSAN, cerca de 116,8 milhões de pessoas se encontravam em situação de 

insegurança alimentar no país, sendo a população da área rural a mais afetada, com 12% da 

população em situação de insegurança alimentar grave (REDE PENSSAN, 2021). A tabela 02 

apresenta o cenário da insegurança alimentar no país, distribuído por regiões. 

Tabela 02. Segurança e insegurança alimentar nos municípios brasileiros, por região e zona residencial. 

 
Fonte: Extraído de REDE PENSSAN, 2021, pg.36. 

 

Na figura 01, é possível observar o aumento alarmante do percentual de pessoas em situação de 

insegurança alimentar, com dados de insegurança moderada a grave próximos ao patamar de 2004.  

Figura 01. Percentual de segurança e insegurança alimentar no Brasil. 



21 
 

 

Fonte: Extraído de REDE PENSSAN (2021, p.48). 

 

Apesar de seus benefícios, a agricultura urbana não deve ser vista como solução absoluta para 

os problemas ambientais, sociais ou econômicos das cidades, mas sim como um instrumento 

que, atrelado a outros, podem promover uma melhoria das condições da população e do meio 

ambiente urbano (VALDIONES, 2013).  

A agricultura praticada no meio urbano também não deve ser vista como solução para 

atendimento de toda a demanda alimentar das grandes cidades, considerando a diversidade 

de itens consumidos, espaços disponíveis e outros aspectos – como a gravidade da situação 

de insegurança alimentar, que demanda ações urgentes de curto, médio e longo prazo, para 

reduzir esses índices, mas pode contribuir para suprir parte dessa demanda, principalmente 

em regiões com maior escassez de alimentos frescos.  

A partir da identificação da dificuldade de acesso à alimentação e renda, principalmente, a 

prática de agricultura urbana se apresenta como um instrumento de escala local na busca pela 

melhoria desse cenário, gerando capacidade de resposta às comunidades, suprindo as 

necessidades humanas, e atendendo ao que John Elkington, autor do conceito triple bottom 

line, que consiste num modelo de sustentabilidade para analisar os impactos das companhias 

nas dimensões social, econômica e ambiental, disserta ao revisitar seu próprio texto, 

afirmando que deve haver uma mudança de sistema, em que pelo menos duas dessas 

dimensões crescem, mantendo a terceira inalterada (ELKINGTON, 2018), e se diferenciando 
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assim do agronegócio ou produção de alimentos em larga escala, em que a dimensão 

econômica cresce de forma desproporcional às demais nas empresas do setor. 

Exemplos de produção de alimentos no meio urbano podem ser encontrados em muitos 

países do mundo, e sua construção, objetivos e resultados podem variar de acordo com o 

contexto de cada local, principalmente no que diz respeito à contribuição ou não para a 

segurança alimentar (POULSEN et al, 2015).   

O movimento de agricultura urbana também tem ganhado adeptos no Brasil, apoiado por 

instituições governamentais e não governamentais, com destaque para a cidade de São Paulo, 

que criou em 2004 o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana de São Paulo – PROAURP 

(SÃO PAULO, 2004a), e que conta com instituições e pessoas físicas que promovem a prática 

na cidade.  

Em revisão sistemática da literatura sobre o tema agricultura urbana, Poulsen et al. (2015) 

sustentam que planos municipais que incorporem a agricultura urbana podem contribuir para 

a expansão da prática, e aponta como uma prioridade de pesquisa o exame dos resultados 

das políticas públicas para agricultura urbana nas diversas cidades e países que já fizeram essa 

incorporação. Aqui cabe ressaltar a afirmação de Kate Raworth (2012), que boas políticas 

podem erradicar a pobreza e também promover a sustentabilidade ambiental, e apesar do 

argumento estar muito mais relacionado à redistribuição de renda, de alimentos e 

democratização do acesso à serviços como energia elétrica, também pode ser aplicado à essa 

geração local de renda e alimentos, reduzindo a dependência do mercado e não deixando as 

populações mais pobres tão necessitadas de uma mudança de interesses por parte da parcela 

mais rica da população.  

Uma quantidade expressiva de publicações cientificas abordam o tema, tratando desde a 

questão de análises do solo e biodiversidade local, à autossuficiência de alimentos nestes 

lugares em caso de crise. Entretanto, há uma lacuna quanto ao trabalho dos atores sociais que 

impulsionam a agricultura urbana, seu papel na transformação local e os resultados obtidos, 

e referente a estudos que identifiquem a relação entre as práticas comunitárias e políticas 

públicas, além da lacuna de estudos sobre a segurança alimentar da comunidade, que 

extrapole o indivíduo (POULSEN. et al, 2015). Buscando tratar de uma dessas lacunas, essa 

pesquisa estuda o alinhamento entre as políticas públicas e práticas comunitárias relacionadas 

ao tema nas cidades de São Paulo e Detroit, por suas características representatividades para 
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o assunto, e considerando as semelhanças e diferenças entre os dois locais. Partindo do que 

é apresentado por Poulsen et al. (2015) sobre a necessidade de apoio do poder público, 

pressupõe-se que a agricultura urbana como prática comunitária se apresenta de forma 

efetiva (permanente, intensiva, com alta participação da população local) nos locais em que 

existe uma política pública que apoie, o que pode reduzir a quantidade de obstáculos para sua 

implementação, e a partir do levantamento e análise das informações, o que se busca 

responder nesse estudo é: as políticas públicas estão contribuindo para o desenvolvimento da 

prática comunitária de agricultura urbana nestas cidades? 

E para responder essa pergunta, iniciaremos descrevendo os objetivos gerais e específicos da 

pesquisa, no capítulo dois, e em seguida consta a metodologia utilizada, no capítulo três. A 

partir do capítulo quatro, iniciou-se a contextualização do tema, com a construção das 

políticas públicas, conceitos de agricultura urbana, experiências de agricultura urbana no 

cenário global e no Brasil, finalizando o capítulo com a introdução da teoria de campos, 

utilizada como apoio na interpretação das informações obtidas. No capítulo cinco constam os 

resultados e discussões, com a explanação das características da dinâmica da agricultura 

urbana nas duas cidades estudadas, São Paulo e Detroit, a construção, objetivos, gestão e 

resultados observados dessas políticas, seguido de uma reflexão sobre o espaço físico, as 

formas de organização e o ativismo presente nestes cenários, finalizando o capítulo cinco com 

as descobertas sobre o campo de ação estratégica de agricultura urbana nas duas cidades e 

as conquistas e desafios da prática comunitária. O capítulo seis apresenta as conclusões a 

partir da análise dos resultados da pesquisa, seguido das referências e apêndices. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar a contribuição das políticas públicas para a prática comunitária de agricultura urbana, 

analisando os cenários das cidades de São Paulo e Detroit sob o ângulo de olhares cruzados. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Identificar como foi a construção e implantação das políticas públicas em agricultura urbana 

nas cidades escolhidas (Detroit e São Paulo); 

II. Mapear os atores que participaram da construção das políticas e da implantação das 

práticas de agricultura urbana nas cidades escolhidas (Detroit e São Paulo); 

III. Identificar benefícios e desafios da prática de agricultura urbana, associando ao conteúdo 

das políticas públicas das cidades escolhidas (Detroit e São Paulo) sobre o tema; 

IV. Identificar elementos do campo de ação estratégica;  

V. Realizar a análise das semelhanças e diferenças dos cenários de agricultura urbana das 

cidades de Detroit e São Paulo, compreendendo o contexto de política pública, a prática 

comunitária e os elementos do campo. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa é qualitativa, exploratória, com aplicação do estudo de campo, em que “procura-

se identificar as características dos componentes do universo pesquisado, possibilitando a 

caracterização precisa de seus segmentos” (GIL, 2002. p. 53).  

Foram entrevistados 11 atores do movimento de agricultura urbana nas duas cidades 

estudadas, sendo 2 representantes de instituições que atuam na cidade de Detroit (em visita 

de reconhecimento no local, em 2019), que escreveram a proposta de política de segurança 

alimentar da cidade e que fazem parte do Conselho estabelecido para acompanhar a evolução 

do tema; 1 ex vereadora do município de São Paulo, que escreveu o projeto de lei que instituía 

o PROAURP, e 8 representantes de 7 organizações que atuam na prática de agricultura urbana, 

incluindo compostagem, na cidade (em 2021).  

Houve um esforço para que as entrevistas acontecessem nas hortas comunitárias, pois com a 

coleta realizada no próprio local, as respostas obtidas tendem a ser mais próximas da 

realidade (GIL, 2002). Entretanto, em razão da pandemia do novo coronavírus COVID19, parte 

da coleta de informações por meio de entrevistas foi realizada de forma virtual, sem visita ao 

local, para segurança de todos os envolvidos. Alguns dos potenciais entrevistados recusaram 

a participação, por preferirem a condução presencial, e alguns ainda recusaram por ter receio 

de utilizar as ferramentas digitais. 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de análise de literatura científica a respeito do 

tema, e os métodos de coleta de dados foram análise documental e entrevista semi-

estruturada com representantes de entidades sociais, lideranças e outros atores que atuam 

no tema. Para as entrevistas, considerando os objetivos, a quantidade não conhecida de 

sujeitos no universo pesquisado, e por se tratar de pesquisa exploratória, que geralmente não 

utiliza técnica probabilísticas de amostragem (LAKATOS, 2003), foi utilizado o método de 

amostragem por acessibilidade, que consiste em: 

O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que 

estes possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo 

de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é 

requerido elevado nível de precisão. (GIL, 1989, p. 97) 
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Para essa pesquisa considerou-se como importante que entre os entrevistados sejam 

reconhecidos atores que atuem na prática de agricultura urbana nas cidades identificadas, e 

que tenham também atuado para fomentar, criar ou implantar políticas públicas, ainda que 

não em número pré-determinado, mas que contribua para a compreensão do cenário em 

estudo, complementarmente ao levantamento de dados da análise documental. 

Os critérios de inclusão utilizados para selecionar os entrevistados, considerando atuação nas 

regiões de estudo (cidades São Paulo e Detroit), foram os descritos abaixo, sem 

obrigatoriedade de ocorrerem simultaneamente:  

1) Os atores deveriam estar envolvidos, no momento da pesquisa, em projeto de 

agricultura urbana que atenda as demandas de mais de um indivíduo (incluindo ou não 

o próprio entrevistado);  

2) Ter, a qualquer momento, formulado, aprovado ou incentivado política pública que 

favoreça iniciativas de agricultura urbana;  

3) Ter criado ou fazer parte de instituição, pública, privada ou de terceiro setor, que 

trabalhe para implantação ou manutenção de projetos de agricultura urbana. 

Os atores foram identificados por meio da revisão da literatura e análise documental, e 

poderiam indicar outros atores também para participar da pesquisa. O contato com os 

possíveis entrevistados foi feito por ferramentas digitais de comunicação (redes sociais, 

whatsapp, e-mail e telefone), sendo o primeiro contato realizado via e-mail ou rede social, e 

nos casos em que não houve retorno em até 7 dias, foram realizadas mais duas tentativas, 

sendo uma pelo mesmo canal e a segunda por outro canal disponível, quando aplicável. 

No formulário de entrevista, constam as informações para análise das hipóteses levantadas e 

para atendimento dos objetivos, conforme apresentado no Apêndice A. A diferença entre os 

questionários em português e inglês se deu porque o que seria utilizado para as entrevistas 

no Brasil foi revisado para considerar sugestões relevantes da banca de qualificação, quando 

as entrevistas em Detroit já haviam ocorrido. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, para maior fidelidade da análise posterior, com 

autorização dos atores gravada no próprio áudio, com o aviso de que os dados pessoais e 

gravação não serão divulgados no texto final.  
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Para enriquecer a discussão do contexto e resultados das entrevistas, foi utilizada a teoria de 

campos, de Neil Fligstein e Mc Adam (2012).  

O quadro 01 sintetiza os aspectos metodológicos, associando às formas de coleta, análise e 

interpretação dos dados. 

Quadro 01. Aspectos metodológicos da pesquisa. 

 

Fonte: elaboração própria. 

A escolha de cruzar olhares sobre a agricultura urbana nas duas cidades se deu por apresentar 

a possibilidade de obter uma visão mais ampla sobre o tema, permitindo avaliar dois cenários 

com características similares e características distintas, que podem ser determinantes para o 

sucesso da prática de agricultura urbana, e foram consideradas e descritas as similaridades e 

diferenças em capítulo específico, com base na revisão da literatura, na análise documental e 

nas respostas das entrevistas.  

Existem diversas pesquisas sobre a agricultura urbana em vários países e cidades do mundo, 

e que se utilizam de diferentes perspectivas e lentes teóricas. A escolha de Detroit e São Paulo 

foi feita a partir da identificação de similaridades que colocam essas cidades em lugar 

representativo da dinâmica de agricultura em meio urbano, como: 1) Mesmo sistema 

econômico; 2) Relação entre política pública e prática comunitária de agricultura urbana; 3) 

Existência de movimento social, com participantes ativistas de diversas causas além da 



28 
 

produção de alimentos; 4) Identificação das organizações participantes em literatura; 5) 

Existência de outros estudos comparativos com outras cidades; 6) Cidades localizadas nos 

países que são os maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas, contrastando 

com a dificuldade de acesso à alimentos in natura de parte da população; 7) Cidades em que 

parte dos habitantes têm dificuldade ou nenhum acesso à alimentos in natura. E entre as 

principais diferenças 1) Quantidade de habitantes e densidade populacional, 2) Tamanho da 

cidade; 3) Proporção de espaços vazios. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

4.1. A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Existe mais de uma definição de políticas públicas (SOUZA, 2006), elas podem ser entendidas, 

de acordo com Bucci, como a “coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando 

as atividades estatais e privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados” (BUCCI, 1997, p.91), e de acordo com Laswell2 “decisões e 

análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz” (LASWELL, 1936, apud SOUZA, 2006, p.24). Essas políticas se 

traduzem não somente em leis, mas em seus desdobramentos, como em programas e outras 

ações (SOUZA, 2006). A formulação de políticas públicas têm início no período pós Segunda 

Guerra Mundial, de forma mais expressiva em países da Europa e Estados Unidos, quando o 

papel do Estado é ampliado para além da disponibilização de serviços públicos, abrangendo 

as funções de coordenação e fiscalização dos agentes da sociedade, considerando a existência 

de direitos sociais (BUCCI, 1997), assim, a “função de governar – o uso do  poder coativo do 

Estado a serviço da coesão social – seria, portanto, o fundamento imediato das políticas 

públicas” (BUCCI, 1997, p.90-91).  

Para iniciar a discussão a respeito de políticas públicas, além de conhecer o conceito, é 

necessário construir um entendimento sobre como essas políticas se formam, de onde surgem 

as demandas, e qual o processo para sua consolidação. Essa base é importante, porque a 

pesquisa trata justamente da interação entre as políticas públicas e as práticas comunitárias, 

dinâmica que pode funcionar de maneiras diferentes em lugares e até para temas distintos. 

Os três modelos teóricos sobre construção de políticas públicas que se destacam nos estudos 

nacionais e internacionais são os modelos de múltiplos fluxos, coalizões de advocacia e o de 

equilíbrio pontuado ou interrompido (ALMEIDA e GOMES, 2018; CAPELLA, SOARES e BRASIL, 

2014). Buscando explicar o que seria a análise do processo de políticas públicas, Almeida e 

Gomes pontuam que “analisar o processo de políticas públicas significa compreender como 

esses 6 fatores interagem e influenciam a trajetória das políticas públicas ao longo de suas 

fases e etapas” (ALMEIDA; GOMES, 2018, p.445), se referindo aos elementos atores, 

instituições, redes/subsistemas, ideias/crenças, fatores contextuais e eventos. 

 
2 LASWELL, H. D. Polítics: Who Gets What, When, How. Cleveland, Meridian Books. 1936/1958. 



30 
 

O modelo de coalizões de advocacia, proposto por Paul Sabatier e Jekins-Smith em 1993, 

enfatiza o papel de valores e ideias, e considera que as decisões sobre as políticas públicas 

seriam tomadas a partir de conflitos entre coalizões (arranjos entre atores), que 

desenvolveriam ou estimulariam a adoção de mudanças em uma política pública, tendo como 

contribuintes os fatores internos (choques internos, acordos negociados e aprendizado 

político construído) e externos (parâmetros relativamente estáveis, estruturas de 

oportunidades de coalizões e perturbações de maior vulto) (SOUZA, 2006; ALMEIDA; GOMES, 

2018).  

No modelo de equilíbrio pontuado ou equilíbrio interrompido, proposto por Frank 

Baumgartner e Brian Jones em 1993, é inspirado na biologia e considera longos períodos 

estáveis, com interrupção por mudanças abruptas, e entende que as mudanças seriam 

determinadas nos níveis de governo, com os agentes governamentais e líderes de governo 

(SOUZA, 2006; ALMEIDA; GOMES, 2018) e não menciona ações paralelas ou participação dos 

demais atores interessados. 

No modelo de múltiplos fluxos, desenvolvido por John Kingdon em 1984, chamam a atenção 

o papel do empreendedor político e os fluxos propriamente ditos, que quando convergidos 

provocariam mudanças: o fluxo político (composto por opinião pública, grupos de pressão, 

resultados eleitorais, distribuições no Congresso e mudanças na administração), o fluxo de 

soluções (geradas na comunidade política, mas difundidas para o público geral) e o fluxo de 

problemas (quando é percebido que se deve agir sobre o tema) – os três fluxos podem 

convergir, com a contribuição essencial do empreendedor de políticas, que irá se esforçar para 

unir os elementos necessários para conseguir a criação de políticas que solucionem o 

problema, aproveitando a janela de oportunidade (ALMEIDA e GOMES, 2018; BRUNNER, 

2008; CAPELLA, SOARES e BRASIL, 2014; RIDDE, 2009).  

Considerando que o próprio estudo das políticas públicas teve origem nos Estados Unidos da 

América (ALMEIDA e GOMES, 2018; SOUZA, 2006), e que os modelos teóricos descritos se 

destacam no cenário internacional (ALMEIDA e GOMES, 2018; SOUZA, 2006), entende-se aqui 

uma aplicabilidade dos modelos teóricos entre os países analisados na pesquisa (Brasil e 

Estados Unidos da América), e a partir das características dos modelos, entende-se que a 

construção analisada pelo modelo teórico de múltiplos fluxos se aproxima da realidade do 



31 
 

objeto de estudo, uma vez que o modelo inclui a interação entre atores e ideias ou crenças, o 

que será explorado ao longo da pesquisa. 

Como afirma Kingdon ao falar sobre como é pouco conhecido ou explorado o processo pré-

decisório das políticas públicas “Sabemos mais sobre como as questões são encaminhadas do 

que como elas vieram a tornar-se itens da agenda do governo [...]” (KINGDON, 1995, p.219). 

Na construção dessas políticas, o autor identifica um processo em que existem três diferentes 

dinâmicas para a definição de políticas públicas, sendo a dinâmica dos problemas, a dinâmica 

de processos das políticas públicas e a das políticas, e que cada ator pode se especializar em 

um desses processos ou atuar em mais de um deles, e lembra também que a área de estudos 

das políticas públicas é particularmente imprecisa. Kindgon (1995) entende que o que difere 

um problema de uma situação é o reconhecimento de que algo deve ser feito a respeito, no 

caso do problema, e afirma ser o reconhecimento do problema o passo mais importante para 

estabelecer agendas [de governo]. E considerando a enorme quantidade de problemas a 

serem resolvidos em uma sociedade, como são definidos os prioritários para cada tomador de 

decisão ou formulador de políticas? Brunner (2008) cita que existem três mecanismos que 

fazem os problemas chamarem a atenção desses atores “[...] indicadores como dados e 

relatórios; em segundo lugar, focalizando eventos como desastres e símbolos e, terceiro, 

outros canais de feedback, como mídia e deliberação pública”. E é também sobre o 

reconhecimento do problema que trataremos na pesquisa, por parte dos autores das políticas 

públicas – implantadas e em andamento – e por parte da população, que cria por si só soluções 

locais, independentemente do reconhecimento pelo poder público e tomadores de decisão, 

mas que podem ter suas soluções impulsionadas por estes.  

Ainda que tenham por objetivo comum atender demandas da população (em teoria), as 

políticas são construídas de maneiras distintas. Notadamente, percebem-se dois caminhos 

mais comuns: políticas que antecedem a movimentos sociais e políticas posteriores – ou que 

são consequência – de movimentos sociais. Tratando então da construção das políticas 

públicas de forma simplificada, temos um primeiro caminho, seguido todo dentro do 

ambiente formal de formulação de leis e programas, a partir da criação de projeto escrito por 

um ocupante de cargo político no âmbito legislativo, e que identifica uma necessidade, por 

meio de observação ou recebendo uma demanda de setor, por exemplo, e que busca com 

essa legislação atender ou contribuir para o atendimento da necessidade identificada. E um 
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segundo caminho, traçado por meio da participação da sociedade civil, ao identificar 

determinado problema e buscar soluções para este, sendo pela exigência de ação dos agentes 

públicos, ou agindo por conta própria. Este segundo caminho, marcado por uma demanda 

legitimamente popular, pode conduzir a uma institucionalização, que se dará por meio 

estabelecimento de política pública. 

Uma vez que é afetada pelas leis, programas e ações implantados pelo poder público, a 

população tem um papel importante na participação para o direcionamento em prol do 

atendimento das suas reais necessidades, ao que podemos chamar de participação social. 

Pedro Jacobi (1989), ao falar sobre demandas da sociedade e a necessidade de grupos 

comunitários e movimentos sociais, enfatiza que: 

É importante que a participação surja num constante processo de interação 

entre Estado e cidadãos, onde a administração se configure enquanto uma 

efetiva potencializadora de ampliação das práticas comunitárias, através do 

estabelecimento de um conjunto de mecanismos institucionais que 

reconheçam direitos efetivamente exercíveis. (JACOBI, 1989, p.42) 

Um exemplo brasileiro do segundo caminho para a criação de políticas públicas, com a  

identificação de um problema por parte da sociedade civil e a busca por soluções próprias e 

por meio da pressão por ações de agentes públicos, é o caso do movimento dos seringueiros, 

na Amazônia, que ao disputarem espaço no campo para suas atividades de sobrevivência, se 

utilizando de recursos como a organização comunitária para impedir a derrubada das 

seringueiras, conduzir negociações com proprietários de terras e elaboração coletiva de 

propostas, e conseguiram que fossem incluídas em nosso arcabouço legal as políticas para 

proteção do seu trabalho e modo de vida, principalmente com a criação de reservas 

extrativistas, com benefícios também para a proteção ambiental (ALLEGRETTI, 2008).  

E para analisar o próprio objeto de pesquisa, a agricultura urbana, o estudo das interações 

entre os atores também é importante para a construção da ideia, buscando identificar onde 

há participação na construção das políticas públicas, e como se dá essa participação. 

4.2. AGRICULTURA URBANA, CONCEITOS E PESQUISAS 

A produção de alimentos dentro das cidades é uma prática com registros desde a antiguidade, 

que deixou de ser comum no século XIX, como uma das consequências do adensamento das 
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cidades após a Revolução Industrial (ROSA, 2011; CALDAS, JAYO, 2019), está sendo retomada 

desde os anos 1980 em diversos locais e chamado a atenção de pesquisadores (POULSEN et 

al, 2015). E uma das discussões sobre o tema é a busca por uma definição que considere os 

aspectos que realmente diferenciam essa agricultura no meio urbano da agricultura realizada 

no meio rural. 

A agricultura urbana apresenta diversos benefícios econômicos, sociais e ambientais. O 

quadro 02 foi elaborada com o objetivo de compilar alguns dos benefícios e classificá-los. 

Quadro 02. Benefícios da agricultura urbana classificados quanto ao tipo. 

Tema Benefício Fontes 

Conscientização Promoção da consciência ambiental dos cidadãos GIACCHE; SILVA, 2014 

Conscientização Promoção de maior engajamento em movimentos civis/ 
políticos e voluntariado 

AZUNRE et al., 2019 

Educação  

Disseminação de conhecimento sobre o sistema de 
produção de alimentos, favorecendo escolhas mais 

informadas e a transmissão destes conhecimentos para 
outros  

AZUNRE et al., 2019 

Educação  A realização de atividades de educação ambiental AMATO-LOURENÇO, 2018 

Gênero Contribuição para a igualdade de gênero AZUNRE et al., 2019 

Segurança e 
proteção 

Utilização de espaços que poderiam servir para práticas 
criminosas, como terrenos baldios 

AZUNRE et al., 2019 

Saúde 
Acesso à alimentos in natura, promovendo dietas mais 

saudáveis e reduzindo desnutrição 
AZUNRE et al., 2019; AMATO-

LOURENÇO, 2018 

Saúde 
A melhora da saúde física e mental através de exercícios 

ao ar livre e a conexão 
com a natureza 

AMATO-LOURENÇO, 2018 

Lazer Oportunidade recreativa 
AZUNRE et al., 2019; AMATO-

LOURENÇO, 2018 

Geração de 
renda 

Através da produção própria, pode-se economizar 
dinheiro que não precisa ser destinado a esse alimento, 

podendo cobrir despesas da casa 

POULSEN, et al. 2015; AZUNRE 
et al., 2019 

Geração de 
renda 

Geração de renda para mulheres, que encontram maior 
dificuldade de encontrar emprego nestes locais 

POULSEN, et al. 2015; AZUNRE 
et al., 2019 

Segurança 
alimentar 

Redução dos desertos alimentares AMATO-LOURENÇO, 2018 

Segurança 
alimentar 

Através da produção própria, pode-se obter maior 
variedade de alimentos POULSEN, et al. 2015 

Segurança 
alimentar 

Através da produção própria, pode-se economizar 
dinheiro que não precisa ser destinado a esse alimento, 

podendo ser utilizado para comprar outros alimentos 

POULSEN, et al. 2015; AZUNRE 
et al., 2019 
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Segurança 
alimentar 

Fonte estável de alimento, livre das flutuações de preço do 
mercado POULSEN, et al. 2015 

Segurança 
alimentar 

Produção de alimentos frescos, nutritivos e livre de 
químicos 

AZUNRE et al., 2019 

Serivços 
ecossistêmicos Microclima adequado, melhoria da qualidade do ar 

GIACCHE; SILVA, 2014; 
AZUNRE et al., 2019; AMATO-

LOURENÇO, 2018 

Serivços 
ecossistêmicos 

Conservação do solo 
GIACCHE; SILVA, 2014; 

VALDIONES, 2013;  

Serivços 
ecossistêmicos 

Reciclagem de nutrientes GIACCHE; SILVA, 2014 

Serivços 
ecossistêmicos 

Melhoria da gestão da água, facilitação do escoamento 

GIACCHE; SILVA, 2014; 
VALDIONES, 2013; AZUNRE et 
al., 2019; AMATO-LOURENÇO, 

2018 

Serivços 
ecossistêmicos 

A criação de refúgios para microfauna e avifauna; AMATO-LOURENÇO, 2018 

Serivços 
ecossistêmicos 

Biodiversidade 
GIACCHE; SILVA, 2014; 

VALDIONES, 2013;  

Serivços 
ecossistêmicos 

A preservação da biodiversidade vegetal por meio do 
cultivo de espécies não 
convencionais (PANC) 

AMATO-LOURENÇO, 2018 

Serivços 
ecossistêmicos 

Balanço de O2 e CO2 GIACCHE; SILVA, 2014 

Emissões 
Com a produção local, há menor necessidade de 

transportes para entrega de alimentos e consequente 
redução de uso de combustíveis fósseis 

AZUNRE et al., 2019; AMATO-
LOURENÇO, 2018 

Gestão de 
resíduos 

Reaproveitamento de resíduos orgânicos nas cidades, 
compostagem 

GIACCHE; SILVA, 2014; 
VALDIONES, 2013; ZUNRE et 

al., 2019; AMATO-LOURENÇO, 
2018 

Economia 
Geração de receita e contribuição para o produto interno 

bruto das cidades 
AZUNRE et al., 2019 

Economia 
Valorização das propriedades por conta das hortas e 

jardins 
AZUNRE et al., 2019 

Fonte: Elaboração própria, com base nas referências citadas. 

Os motivos principais pelos quais as pessoas se engajam na agricultura urbana são o 

suprimento da demanda alimentar da família e geração de renda (POULSEN et al., 2015; 

AZUNRE et al., 2019), principalmente nos países do sul global. 

Quanto às dimensões, geralmente os projetos de agricultura urbana são de pequena escala, 

como os vistos em espaços urbanos anteriormente não utilizados (PNUMA, 2011, p. 509), mas 

há variações entre os locais, a depender também das dinâmicas de uso da terra. A escala nas 

grandes cidades não condiz com a demanda por alimentos destes espaços urbanos, que é 

enorme, dada a alta densidade populacional e os hábitos de consumo. Também por isso 



35 
 

Azunre et al. (2019) afirmam que a agricultura deveria ser incluída no planejamento urbano, 

uma vez que apresenta benefícios importantes para que as cidades caminhem para uma 

dinâmica sustentável, mas as autoridades públicas não têm dado atenção ao tema, 

principalmente no sul global.  

Um dos desafios recorrentes para a AU é o acesso à terra para essa atividade, uma vez que 

nos meios urbanos o plantio entre em competição acirrada com usos mais economicamente 

rentáveis (AZUNRE et al., 2019) para os proprietários públicos e privados. Outros desafios 

dizem respeito ao acesso a ferramentas e até mão de obra contínua para manutenção dos 

espaços. Mas cada local pode enfrentar desafios diferentes, ou similares com maior ou menor 

intensidade. 

E ainda que tenha benefícios, a prática de agricultura no meio urbano também pode 

apresentar riscos, principalmente o de contaminação. Em um guia elaborado para auxiliar na 

implantação de hortas, Amato-Lourenço (2018) sugere que seja feita uma investigação de 

nível de contaminação do solo, começando pela identificação do histórico de uso da terra, 

consultando o cadastro de áreas contaminadas no órgão ambiental e fazendo o teste do solo 

e da água, se tiver. Esse processo pode ter um custo significativo, mas é uma forma segura de 

identificar se o local está apto para o plantio. 

Sobre a localização, é possível identificar a prática de agricultura urbana em diversos países, 

e há características que diferenciam cada cenário, como a motivação, as políticas existentes, 

a topografia, o clima, o tipo de manejo, as espécies plantadas, a dinâmica de manutenção e 

colheita, entre outros.  

4.3. EXPERIÊNCIAS EM AGRICULTURA: CENÁRIO INTERNACIONAL 

Aquino & Assis (2007) citam a experiência de Cuba como a mais organizada e bem-sucedida 

mundialmente, porque conta com o comprometimento dos setores governamentais e com o 

comprometimento da sociedade. O país passou por modernização da sua agricultura, e as 

monoculturas, visando as exportações, tornaram-se prioritárias à produção de alimentos. Mas 

com a crise ocorrida em 1991, num cenário de escassez de alimentos e outros itens, a 

produção urbana tomou fôlego. Segundo dados de 2002, toda a produção de hortaliças era 

orgânica no país, e proveniente de agricultura urbana. As modalidades de maior destaque na 

agricultura urbana de Cuba são os organopônicos e as hortas intensivas.  
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O uso intensivo de matéria orgânica é fator determinante para a produção 

com altos rendimentos na agricultura urbana em Cuba. Para tanto, foi 

desenvolvido um subprograma de matéria orgânica, que objetiva a 

organização, fomento e desenvolvimento dessa atividade, criando centros 

específicos para assegurar o processamento e a distribuição desse material 

em diferentes províncias, conselhos populares e municípios. (AQUINO; ASSIS, 

2007). 

Nos países tidos como subdesenvolvidos, os autores afirmam que a agricultura urbana surge 

em função das crises políticas e socioeconômicas, como: Cuenca (Equador), Cidade do México, 

Camilo Adão (Argentina), Kunasi (Gana), Dan Es Salaam (Tanzânia) (AQUINO, ASSIS, 2007). 

Especialmente nos países da América Latina a agricultura urbana foi uma ferramenta de 

combate à fome, onde se destacaram Peru, Argentina, Brasil, Panamá e México (OLIVEIRA, 

2017).  

A Argentina ocupa um papel importante no cenário da agricultura em meio urbano na América 

do Sul, com destaque para a cidade de Rosário, que após a crise de 2001, conta com o 

Programa de Agricultura Urbana, criado pela prefeitura para o combate à crise econômica e 

para contribuir no combate às mudanças climáticas. O Programa aborda as questões de acesso 

à terra para cultivo, distribuição de ferramentas e insumos, além de capacitação técnica, e 

consegue assim ter uma produção significativa e aumentar o acesso à alimentos de qualidade, 

e em 2021, a iniciativa recebeu o prêmio Prize for Cities (WRI, 2021). 

Em Barcelona, a agricultura urbana se desenvolve fora do centro turístico, no mesmo 

ambiente em que ficam shoppings, casas de subúrbio e novos bairros planejados - nesse 

sentido, as práticas de agricultura protegem a terra do avanço da urbanização acelerada 

(PIRRO, ANGUELOVSKI, 2017), essas áreas são conhecidas como franjas urbanas, e estão mais 

próximas do que o que caracterizaríamos como agricultura periurbana. Essa ação de 

agricultura nas franjas está se tornando uma ferramenta não só para a obtenção de serviços 

ambientais, mas também para atingir os objetivos de sustentabilidade, ou seja, para controlar 

o crescimento urbano e atrair capitalistas "verdes" (PIRRO, ANGUELOVSKI, 2017). A 

agricultura praticada neste local é pautada pela necessidade de alimentos, mas também por 

questões estéticas e de infraestrutura da cidade: 
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[...] as franjas urbanas são um terreno fértil para a emergência de práticas 

informais e para o preenchimento de aspirações individuais ou de grupos por 

melhorar padrões de vida fora do realm do mercado (PIRRO, ANGUELOVSKI, 

2017, p.54). 

Já em algumas cidades do continente africano, a separação entre rural e urbano não chegou 

a ocorrer, então continuam práticas antigas de agricultura (OLIVEIRA, 2017), tendo como 

objetivo o auto consumo e geração de renda. 

Ainda que cada local tenha suas especificidades, há pontos de convergência entre algumas 

cidades. Algumas comparações que já foram realizadas, como entre a experiência de São 

Paulo, Montreal e Toronto (OLIVEIRA, 2017), com a análise do modelo de ação pública de cada 

local, e a experiência de Detroit e Vancouver, com uma análise de como os regimes de 

governança influenciaram o movimento de agricultura urbana, e como os governos locais 

utilizaram do projeto para competitividade financeira (WALKER, 2015). Esses estudos são 

importantes pois apontam as similaridades e diferenças, possibilitando também observar 

quais práticas poderiam ser replicadas, e em que contexto.  

4.4. AGRICULTURA URBANA NO BRASIL 

A Constituição da República Federativa do Brasil expressa como um dos objetivos 

fundamentais desta República a erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, 

e também cita como responsabilidades dos três entes da federação o combate às causas da 

pobreza e a integração social, o fomento à agropecuária e a organização do abastecimento 

alimentar, além de expor que todos temos direito a um meio ambiente equilibrado (BRASIL, 

1988). 

Tratando do tema de forma mais específica na legislação, foi apresentado em 2015, projeto 

de lei que tem por objetivo instituir a Política Nacional de Agricultura Urbana. Dentre os 

objetivos da proposta de política pública estão a ampliação da segurança alimentar de 

populações vulneráveis da região urbana, a geração de renda à esta população e integração 

entre a produção e programas governamentais de alimentação em instituições públicas. 

Trata-se do PL 906/2015 (BRASIL, 2015), que continua em tramitação, não sendo ainda lei ou 

política pública estabelecida, sendo o projeto de lei uma proposição de ato normativo, que 

necessita ainda passar pelo processo burocrático de análise, e se aprovado, com posterior 

publicação. 



38 
 

Entretanto, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, foi publicada em 2018 a 

portaria nº 467, que institui o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (MDS, 

2018), programa que fica sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional, inclusive sob orçamento da mesma secretaria, mas também podendo utilizar 

recursos de outras fontes, como iniciativa privada. Entre os objetivos constam a promoção de 

tecnologias agroecológicas e educação ambiental, contribuição para a inclusão e convívio 

social, e potencialização de ações de segurança alimentar e nutricional, bem como estímulo à 

hábitos mais saudáveis e sustentáveis (MDS, 2018).  

Mesmo que os programas e políticas sejam estabelecidos no contexto federal, para que sejam 

implantados estes devem também ser estabelecidos ou desdobrados no nível estadual e 

municipal, considerando as potencialidades e capacidade de cada região. E a importância de 

políticas públicas vai além da publicação dos textos oficiais, é necessário que sejam realizadas 

ações estratégicas para alcançar os resultados descritos e alcançar os objetivos dessas 

políticas, em consonância com os objetivos da Constituição Federal. E diante da importância 

e abrangência do tema, é necessário que sociedade civil e poder público possam atuar de 

forma alinhada, para que se possa encontrar formas eficientes de se tratar os problemas, com 

participação de todos os atores envolvidos. 

4.5. SOBRE OS CAMPOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA 

Para auxiliar na compreensão da dinâmica da agricultura urbana e da construção e 

implantação das políticas públicas sobre o tema, foi utilizada a teoria de campos, de Fligstein 

e McAdams (2012). A teoria apresenta o campo de ação estratégica como:  

[...] uma ordem social construída no nível meso, na qual os atores (que 

podem ser individuais ou coletivos) são atados e interagem uns com os 

outros com base em entendimentos compartilhados (o que não quer dizer 

consensual) sobre os propósitos do campo, relacionamentos com os outros 

no campo (incluindo quem tem poder e por quê) e as regras que regem a 

ação legítima no campo (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012, p. 9). 

O campo de ação estratégica pode estar em uma de três fases: campo em emergência, ou 

formação, que seria sua origem; campo estável, quando o campo já possui uma estabilidade, 

os atores se reconhecem, uma estrutura já foi definida e as regras estão claras; e um campo 

em crise ou ruptura, quando ocorre um evento de contenda e o campo perde a estabilidade, 
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dando espaço para uma reformulação desse ou retorno ao seu estado anterior – a depender 

de quem vence a disputa neste campo.  

Alertando para a dificuldade de observar um campo em formação, os autores afirmam que: 

“se duas ou mais organizações ou grupos estão tentando alcançar fins 

suficientemente similares que são compelidos a levar em consideração as 

ações uns dos outros em seu comportamento, então podemos dizer que 

estamos observando uma tentativa de formação de campo”. (FLIGSTEIN; 

MCADAM, 2012, p. 167) 

Os atores que fazem parte do campo são aqueles “grupos que levam em consideração as 

ações uns dos outros de forma rotineira” (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012, p. 167).  Fligstein (2007) 

afirma ainda que os movimentos sociais, que possuem como meta transformar campos 

políticos e sociais existentes, são “subcampos em que os atores autoconscientes lutam para 

organizar grupos com fins coletivos” (FLIGSTEIN, 2007, p. 72). Desta forma, entendendo as 

ações destes movimentos sociais como resposta à uma crise – falta de alimentos, renda, 

poluição, degradação de áreas urbanas, injustiça social – pode-se afirmar que alguns dos 

atores envolvidos no movimento social pela agricultura urbana, por conseguirem identificar 

um problema existente, e mobilizar um grupo de pessoas para a resolução deste problema, 

ou seja, induzi-los à cooperação, podem ser considerados atores sociais hábeis (FLIGSTEIN, 

2007). Identificar estes atores sociais hábeis pode contribuir para compreender a reprodução 

e transformação do campo em que atuam. 

Em uma intersecção com o tema de políticas públicas, o elemento de atores sociais hábeis da 

Teoria de Campos se assemelha aos empreendedores políticos, que são “pessoas dispostas a 

investir recursos para promover políticas públicas que possam lhes favorecer” (KINGDON, 

1995, p.238). A motivação para estes empreendedores pode ser desde a resolução de um 

problema identificado por eles, o reconhecimento, prazer de participar, entre outros. 

Qualquer membro da sociedade pode ter um desempenho hábil, induzindo a cooperação de 

outros para resolver um problema identificado. Entretanto, alguns conseguem se sair melhor 

nessa tarefa, e isso porque conseguem produzir significado para si e para os outros, e não 

buscam apenas atender a interesses próprios, mas sim os coletivos. Estes atores sociais hábeis 

trabalharão na intermediação de conflitos, e adotarão estratégias para garantir a cooperação 
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dos outros, como fomentar a identidade coletiva e manter nos outros atores a impressão de 

que o ator social hábil não está no controle (FLIGSTEIN, 2007), mas serão “fonte de 

informações e de construção de coalizões” (FLIGSTEIN, 2007, p.69). 

As ações dos movimentos sociais, nesse contexto e nas demais áreas relacionadas às questões 

socioambientais, caracterizam um desafio à injustiça social e ambiental. Neste caso, podemos 

citar dois fatos decorrentes: de que a produção de alimentos no ambiente urbano surge 

também como uma alternativa à ausência de atendimento às demandas básicas de 

populações em situação e vulnerabilidade, como acesso à alimentação, água potável e um 

meio ambiente equilibrado, que ainda que sejam expressas em legislações e políticas, não são 

garantidos e distribuídos à toda população; e de que essas populações vulneráveis 

dificilmente terão acesso, em condições de fornecimento normais, a alimentos sem 

agrotóxicos. Os movimentos sociais então buscam alternativas para mudar a situação, 

buscando utilizar as regras disponíveis no sistema a seu favor, como acontece com a 

identificação e participação em editais de projetos sociais para conseguir investimento para a 

agricultura urbana. Essa característica também faz parte da habilidade social, que “em 

situações instáveis, alguns atores tentarão elaborar projetos institucionais alternativos para 

organizar o campo” (FLIGSTEIN, 2007, p. 75), divulgá-los e buscar cooperação, e quando os 

quadros propostos se disseminam e conquistam mais defensores “a estrutura do campo 

emerge e o quadro se institucionaliza para formar a estrutura do campo” (FLIGSTEIN, 2007, p. 

76). 

Outro elemento importante da teoria de campos de ação estratégica é o de unidade interna 

de governança, que trata de organizações dentro do campo que tem por função garantir a 

estabilidade desse campo (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). As funções descritas na teoria para as 

unidades de governança interna têm relação com serviços de rotina administrativa, 

fornecimento de informações para os públicos internos e externos, e atividades relacionadas 

à condução de uma conformidade do campo, com a regulação, aplicação das regras e 

certificação dos membros. Além disso, os atores que fazem parte dessa governança são 

responsáveis pelas relações com as partes que estão fora do campo, entre elas os agentes ou 

órgãos públicos, que poderão contribuir para a estabilidade ou até mesmo a criação do 

campo, por meio da criação de leis ou institucionalização.  



41 
 

Como Poulsen et al. (2015) afirma que o apoio do poder público é significativo para o 

desenvolvimento da agricultura urbana, foram identificadas as construções das políticas 

relacionadas ao tema, as ações implantadas e instrumentos utilizados, os atores participantes, 

analisada a existência de unidades de governança e também os resultados, para identificar se 

a afirmativa se aplica a este caso, e se é possível identificar elementos de um campo de ação 

estratégica e quais esses elementos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados encontrados a partir da análise documental 

e das respostas das entrevistas realizadas, com a discussão a respeito desses resultados em 

consonância com os objetivos da pesquisa. 

5.1. AU NAS AMÉRICAS, EXPERIÊNCIAS DE SÃO PAULO E DETROIT 

Ao observar experiências diferentes, é importante ter o cuidado de analisar os elementos que 

compõem essas experiências, para que não haja comparações equivocadas, ou um 

entendimento de que uma experiência é melhor que a outra, e mais importante ainda, é 

possível analisar quais elementos podem ser absorvidos para então contribuir para uma 

melhoria dos cenários, em aspectos de qualidade e abrangência. 

Nos tópicos a seguir, são apresentadas as características observadas nas práticas de 

agricultura urbana nas duas cidades, com o objetivo de apresentar os cenários estudados e 

então analisar com maior profundidade as políticas e a prática comunitária de agricultura 

urbana. 

5.1.1. Agricultura urbana em Detroit 

Apesar de ser um dos países mais ricos do mundo e ser líder na produção e exportação 

agrícola, os Estados Unidos da América enfrentam dificuldades de acesso à alimentos, "a 

escassez de alimentos afeta 13% de todas as famílias dos Estados Unidos" (MALANDRA, 2017). 

Mas no país, a agricultura urbana não é novidade, na época da 2º Guerra Mundial, o país era 

abastecido pelos conhecidos Jardins da Vitória, cultivados em espaços públicos e terrenos 

baldios. Com o fim da guerra, esses locais foram em sua maioria fechados, mas a prática 

ressurgiu com os imigrantes e suas hortas comunitárias (MALANDRA, 2017).  

A cidade de Detroit (EUA) abrange uma área de 370,05 km² e conta com uma população 

estimada de 713.777 habitantes (US CENSUS, 2010).  
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Figura 02. Mapa simplificado da cidade de Detroit. 

 
Fonte: Google Maps, (2021a). 

 

A cidade passou por uma fase de declínio pós-industrial, tendo sido polo da indústria 

automotiva e depois sofrido processo de abandono, que acarretou diversos problemas 

socioeconômicos, aumento do desemprego e dos índices de pobreza (DRAUS, RODDY, 

MCDUFFIE, 2014; POTHUKUCHI, 2015), e dificuldade de acesso à alimentos. A população da 

cidade tem um histórico de mobilização para enfrentar estes problemas, lidando desde os 

anos 1960 com a agricultura como um elemento chave para sobrevivência e empoderamento, 

e nos últimos anos têm se engajado de maneira mais intensa para alcançar os objetivos, que 

incluem criar um sistema alimentar alternativo (POTHUKUCHI, 2015).  

A prática de agricultura urbana em Detroit teve o importante incentivo do poder público local 

nos anos 1975, durante o mandato de Coleman Young, primeiro homem negro a ocupar o 

cargo de prefeito na cidade (POTHUKUCHI, 2015), o que é representativo pelo cenário de 

segregação racial no país e bastante marcado em Detroit, e injustiças raciais existentes ainda 

hoje. O projeto se chamava Farm-a-Lot, fornecia assistência para o cultivo em espaços vagos 

ou abandonados, e serviu de inspiração para outros posteriormente (POTHUKUCHI, 2015; 

PADDEU, 2017).  
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Já após os anos 2000, em 2010, foi criado o Recovery Park, projeto de desenvolvimento 

comunitário baseado na agricultura urbana, que almejava cultivar mais de 200 hectares ao 

longo do tempo, ser autossustentável em 3 anos, e empregar 150 pessoas nesse período. 

Segundo pesquisa realizada com alguns residentes entre 2011 e 2012, início da implantação 

do projeto, a ação ainda era vista com desconfiança por alguns, principalmente por já terem 

presenciado implantações de projetos que chegaram a destruir culturas afro-americanas que 

eram presentes no local, mas a agricultura urbana também era vista por outros como positiva 

para a comunidade (DRAUS; RODDY; MCDUFFIE, 2014). O projeto tem seu aspecto social 

reforçado por empregar pessoas com dificuldades de encontrar emprego, principalmente 

aquelas em recuperação do consumo de substâncias tóxicas e pessoas que saíram do sistema 

prisional (RECOVERY PARK, 2021). 

Em meio a esse cenário, também surge o que foi chamado de primeiro bairro agrícola do país, 

o AgriHood, localizado em North End, Detroit. O projeto foi lançado em 2016, possui cerca de 

2 hectares de lavoura, e já distribuiu mais de 50 mil kg de alimentos gratuitamente, uma 

iniciativa da entidade MUFI (The Michigan Urban Farming Initiative), organização sem fins 

lucrativos, criada por alunos da Universidade de Michigan (MALANDRA, 2017). A ideia do 

projeto é utilizar a agricultura como ferramenta de desenvolvimento e fortalecimento da 

comunidade, promovendo educação e sustentabilidade e reduzindo a desigualdade 

socioeconômica (MUFI, 2021).  

Em se tratando dos atores que impulsionam a agricultura urbana em Detroit, um importante 

grupo que tem atuado no local para a promoção de melhorias sociais tendo a agricultura como 

papel central é o Detroit Black Community Food Security Network (DBCFSN), instituição citada 

em diversos estudos sobre a agricultura urbana em Detroit. A DBCFSN é uma rede, formada 

em fevereiro de 2006, com o objetivo de promover a segurança alimentar para a comunidade 

negra da cidade, além de “organizar membros dessa comunidade para desempenhar um papel 

de liderança mais ativo no movimento local de segurança alimentar” (DBCFSN, 2019). Além 

da atuação do DBCFSN na produção de alimentos e mobilização da comunidade, a instituição 

escreveu a proposta de política de segurança alimentar de Detroit, adotada pelo conselho da 

cidade em 2008 (POTHUKUCHI, 2015), contribuindo então de forma direta para a criação de 

políticas públicas. A figura 03 mostra a fazenda urbana gerenciada pela DBFSN, onde são 

cultivadas frutas, legumes e verduras. 
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Figura 03. Fazenda gerenciada pela DBCFSN, em terreno cedido pela prefeitura, com quatro canteiros com 

espécies variadas plantadas. 

 

Fonte: acervo próprio, 2019. 

Como uma das importantes iniciativas de agricultura em Detroit, também deve ser citada a 

Oakland Avenue Urban Farm. A fazenda produz mais de 33 variedades de frutas e vegetais 

orgânicos, além de conduzir programas educacionais, espaços culturais e gerar empregos, e 

formar parcerias com outras organizações para fortalecer as iniciativas de agricultura na 

região, com enfoque na população negra e redução das desigualdades socioambientais 

(OAKLAND AVENUE URBAN FARM, 2021).  

Também atua de forma significativa a organização Keep Growing Detroit (KGD), fundada em 

2013, que com o objetivo de promover a soberania alimentar na cidade, tem como principal 

atividade orientar os moradores de Detroit, Harmtramck e Highland Park na implantação e 

manutenção de hortas comunitárias ou particulares, além de promover eventos informativos 

e auxiliar no processo de obtenção de propriedades (KGD, 2019). A organização tem um papel 

fundamental de pesquisa e na coleta de informações sobre a agricultura na cidade, criou e 

atualiza o mapa com as hortas distribuídas por Detroit, que mostra que a iniciativa está 

distribuída por toda a localidade, e elabora anualmente um relatório com a evolução dos 

projetos, os dados de plantio, pessoas impactadas e outras informações relevantes. 
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A figura 04 apresenta uma horta comunitária localizada em um bairro de Detroit, em que os 

interessados podem usufruir do espaço para atividades de lazer, além de poder coletar 

alimentos conforme a necessidade. 

Figura 04. Horta comunitária em bairro de Detroit. 

 

Fonte: acervo próprio, 2019. 

Outras organizações, como a FoodLab Detroit, Detroit Future City (DFC), Detroit Food Justice 

Task Force e pesquisadores de universidades da região, participam deste movimento de 

transformação da cidade por meio do cultivo de alimentos. 
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Quadro 03 – Alguns dos atores participantes do movimento social pela agricultura urbana em Detroit (EUA). 

 

Fonte: Elaboração própria, com informações extraídas dos portais oficiais. 

Ainda que o incentivo à prática de agricultura date da década de 70, apenas em 2013, essa 

prática foi legalizada na cidade, passando a fazer parte do zoneamento urbano (POTHUKUCHI, 

2015; PADDEU, 2017; DETROIT, 2013), entretanto, com regras específicas sobre quais 

atividades podem ser conduzidas, a criação de animais segue sendo proibida na cidade. 

A linha do tempo (figura 05) apresenta alguns dos momentos importantes da agricultura 

urbana em Detroit, num recorte dos anos 70 até os dias atuais, e foi elaborada para 

representar a evolução do tema na cidade. 
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Figura 05. Linha do tempo da agricultura urbana em Detroit (EUA). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

5.1.2. Agricultura urbana em São Paulo 

O município de São Paulo abrange uma área de 1.521,11 km² e conta com uma população de 

11.869.660 habitantes, com grau de urbanização (percentual da população urbana em relação 

à população total) de 99,1% (SEADE, 2020). 

Figura 06. Mapa simplificado da cidade de São Paulo. 
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Fonte: Google Maps, (2021b). 

 

O histórico da agricultura urbana na cidade de São Paulo foi estudado por Caldas & Jayo 

(2019), e pode ser dividido em quatro períodos, iniciando em 1983, em contexto de crise 

econômica e com André Franco Montoro iniciando à frente do Governo do Estado, e este 

período ficou marcado como precursor da AU na cidade, por ter implantado uma política que 

visava a segurança alimentar da população e que teve resultados perceptíveis, como a 

implantação de 4.700 hortas comunitárias e escolares espalhadas pelas cidades do Estado, 

com algumas funcionando até os dias atuais. O segundo período foi de 2001-2004, em que foi 

formulado e aprovado o projeto de lei que cria o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana 

(PROAURP), instituído pela Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004 (SÃO PAULO, 

2004a), que tem como objetivos o combate à fome, incentivo à geração de renda, emprego e 

de inclusão, incentivar a agricultura familiar, o agroecoturismo e o associativismo, além da 

produção para autoconsumo. O terceiro período foi de 2005 a 2012, em que foram criados os 

programas Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) e Programa Parques Lineares, mas 

o que se destacou foi a participação da sociedade civil na ocupação de espaços para horta. O 
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quarto e último período analisado foi de 2013 a 2016, e nesse se destacam duas políticas que 

são o Sistema Integrado Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Plano Diretor 

Municipal (SÃO PAULO, 2014), com o reconhecimento da agricultura urbana e o 

estabelecimento de uma área rural no município, e como no anterior destaca-se o 

protagonismo da sociedade civil na AU (CALDAS, JAYO, 2019). O resultado dessa pesquisa 

complementa essa visão do protagonismo da sociedade, e identifica os destaques de política 

pública após o último período de fortalecimento da AU indicado pelos autores. 

Como um primeiro exercício de organização da informação da quantidade de espaços 

utilizados para agricultura dentro da cidade, foi feito um levantamento (sem data de 

atualização) pelo MUDA SP (Movimento Urbano de Agroecologia de São Paulo), que apontava 

a existência de pelo menos 95 hortas na cidade, dentre as quais estão inclusas hortas em 

escolas e associações comunitárias e outros espaços públicos. 

Figura 08. Levantamento de hortas urbanas na cidade de São Paulo. 

 

Fonte: Extraído de MUDA (2019). 
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O levantamento realizado pelo MUDA contribuiu para a elaboração do mapeamento 

atualmente disponível no Sampa+Rural (2021), plataforma colaborativa que faz parte do 

programa Ligue os Pontos, da Prefeitura do Município de São Paulo em parceria com outras 

organizações. A plataforma conta com mapa das hortas e outros estabelecimentos definidos 

pelo programa, com endereço e informações para contato, além de disponibilizar conteúdos 

relacionados ao tema. Além de constar no portal, diversas hortas e projetos receberam uma 

placa, simbolizando o reconhecimento da iniciativa por parte da prefeitura. Ao todo, foram 

mapeados 1011 lugares na plataforma, conforme figura 9 (SAMPA+RURAL, 2021). O 

SAMPA+RURAL ainda apresenta dados como as culturas produzidas nestes locais, que em sua 

maioria são legumes, verduras e raízes (36%) e frutas (34%). 

Figura 09. Tipos de locais mapeados pela plataforma SAMPA+RURAL. 

 

Fonte: Extraído de SAMPA+RURAL (2021). 

Entre as diversas organizações que atuam na agricultura urbana nos locais estudados, é 

possível observar diferentes atores envolvidos, com organizações formalmente instituídas ou 

não. Entre as formalmente instituídas é possível observar ONG (Organizações Não 

Governamentais), que constituem em entidades sem fins lucrativos, constituídas por um 

grupo de pessoas com interesses em comum e que oferta serviços de interesse público 

relacionados a esses interesses, e as associações, que são organizações registradas em 

cartório e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, são compostas por grupo de pessoas 

denominadas associados, e estabelecidas por meio de assembleia de constituição, possuem 

nome, sede, estatuto, diretoria e conselhos. Entre as não formalmente constituídas estão os 
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coletivos, que são grupos flexíveis, autogeridos e descentralizados, de pessoas que se reúnem 

em torno de determinadas ideias e projetos para atuação em prol destes. E existem ainda 

grupos formados a partir de redes sociais, que podem ter um interesse em comum, mas não 

se transforma em entidade específica, e os projetos, que são conjuntos de ações pontuais ou 

contínuas, conduzidos por atores sociais da esfera pública, privada ou da sociedade civil, para 

atender um objetivo. A lista com essas organizações que participam do movimento de 

agricultura urbana na cidade de São Paulo e que foram mapeadas pelo MUDA e pelo Ligue os 

Pontos pode ser encontrada na plataforma SAMPA+RURAL. 

Pela linha do tempo (figura 10), observamos que a agricultura urbana se tornou pauta nas 

políticas públicas das cidades de São Paulo e Detroit em décadas próximas, e a retomada do 

tema no âmbito das políticas também em anos próximos. 

Figura 10. Linha do tempo da agricultura urbana em São Paulo (BR). 
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Fonte: Elaboração própria. 

Já sobre os tipos de práticas de agricultura urbana, é possível observar pequenas hortas em 

espaços privativos para consumo próprio, hortas comunitárias em praças e aparelhos 

públicos, hortas em espaços antes sem uso como terrenos abandonados, e até mesmo 

fazendas urbanas. 
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Figura 11. Espécies como cacau, banana, amora, abacaxi, cultivadas na Praça General Oliveira Alvares. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2019. 

5.1.3. Políticas de Agricultura Urbana e de Segurança Alimentar  

As políticas que tratam da prática de agricultura urbana nas cidades de São Paulo e Detroit 

possuem similaridades em sua construção e objetivos, ainda que sejam diferentes em seu 

texto e gestão – além das diferenças inerentes à estrutura legislativa de cada cidade e país. 

Essas diferenças e semelhanças, bem como a descrição de quem foram os atores que 

trabalharam pela criação das políticas, e fortaleceram a prática comunitária, serão abordadas 

a seguir. 

5.1.3.1. Construção das políticas, ou a busca pela institucionalização das práticas 

De acordo com a análise documental e corroborado pelas respostas das entrevistas, a 

construção das políticas de ambas as cidades se deu de forma coletiva. Entretanto, a forma 

como foi realizada essa construção tem diferenças importantes, que também são 

consequência da própria estrutura política de cada país, se desdobrando em diferenças 

também entre as cidades. Entretanto, ainda que seja parte da diferença, a estrutura política 

ou legal dos países não é o foco da análise, por isso não será detalhada além do necessário 

para compreensão dos cenários relativos ao tema da pesquisa. 

É importante também reforçar que antes mesmo da elaboração das políticas públicas, a 

prática de agricultura urbana, em maior ou menor escala, já existia nas duas localidades –e 
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essa experiência prévia pode ter contribuído para que o tema fosse considerado como uma 

parte da solução para as diversas questões abordadas.   

5.1.3.1.1. Política de Segurança Alimentar - Detroit 

Seguindo a metodologia, foram analisados documentos relacionados à política pública 

relacionada à agricultura urbana em Detroit, que é a política de segurança alimentar da 

cidade, e foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas presenciais com representantes de 

duas importantes instituições que fazem parte do movimento de agricultura urbana de 

Detroit, sendo eles a Keep Growing Detroit (KGD) e a Detroit Black Community Food Security 

Network (DBCSFN).  

Ainda que exista um histórico de apoio à agricultura urbana que data da década de 1970, 

pode-se dizer que a política pública mais recente para agricultura urbana em Detroit teve 

início oficialmente com a carta de recomendação, escrita por diversas organizações da cidade, 

sob a liderança da DBCFSN - Detroit Black Community Food Security Network (Rede de 

Segurança Alimentar da Comunidade Negra de Detroit), que buscavam uma solução para o 

grave problema de insegurança alimentar na cidade.  

Em 2006, a DBFSN levou essa demanda por uma política de segurança alimentar abrangente 

na cidade até o Detroit City Council, e se encarregaram de escrever essa proposta de política. 

Após cerca de um ano e meio, em 2007, o trabalho foi apresentado para consulta pública da 

comunidade no evento anual de colheita da cidade, e parte do resultado dessa consulta foi 

incorporado ao texto. A etapa seguinte foi a revisão do texto por parte de uma professora da 

Wayne State University, especialista em políticas alimentares - e que tem uma série de artigos 

sobre agricultura urbana publicados. –, que incluiu recomendações que foram incorporadas 

ao texto final (DFPC, 2008b). A proposta de política foi aprovada em 2008 pelo Detroit City 

Council (Conselho Municipal de Detroit), por unanimidade (DFPC, 2008b; POTHUKUCHI, 

2011). 

A partir do conteúdo destas entrevistas, foi reforçada a informação de que os movimentos 

sociais que atuam na agricultura urbana de Detroit, com destaque para a DBCSFN, construíram 

(escreveram) a política pública alimentar da cidade, mas, de acordo com um dos 

entrevistados, ainda que a proposta de política pública tenha sido escrita por membros da 

comunidade, ela passou por alterações quando revisada pelo poder público. 
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5.1.3.1.2. Política de Agricultura Urbana – São Paulo 

Em São Paulo, a institucionalização de política pública para a agricultura teve início com o 

Projeto de Lei 01-234, apresentado em 24 de abril de 2003 (SÃO PAULO, 2003), que foi 

promulgado pela Lei municipal 13.727, de 12 de janeiro de 2004 (SÃO PAULO, 2004a), 

regulamentada em seguida pelo Decreto municipal nº 45.665, de 29 de dezembro de 2004 

(SÃO PAULO, 2004b), e finalmente revogado pelo Decreto municipal 51.801/, de 21 de 

setembro de 2010 (SÃO PAULO, 2010). Esse caminho da construção da política está 

documentado e disponível no portal da Câmara Municipal de São Paulo, mas é importante 

conhecer os eventos anteriores a esse processo, que culminaram no texto publicado.  

O início dos trabalhos aconteceu já dentro do ambiente formal da prefeitura, liderado por 

uma vereadora do município, que conduziu uma série de eventos na Câmara Municipal para 

entender as necessidades e objetivos da população interessada. Essa construção também 

contou com o apoio de universidades que tinham a agronomia como foco, o que contribuiu 

para a criação de materiais de formação, visitas técnicas e cursos de agricultura urbana, com 

a preocupação de ter a educação ambiental como base para a política pública.  

O projeto de lei, que teve como justificativas e argumentos principais o combate à fome e 

geração de renda, foi então apresentado no Fórum de Agricultura Urbana e Periurbana, em 

agosto de 2003, evento composto por prefeituras da região metropolitana e pela EMBRAPA 

Meio Ambiente, e considerado como inovador por citar a inclusão de princípios básicos de 

agricultura nas disciplinas escolares (EMBRAPA, 2004). 

Chama a atenção que mesmo após a publicação da lei que institui o PROAURP, e dos 

respectivos decretos, foi criado por outro vereador um novo projeto de lei com o mesmo 

objetivo, apenas com a sigla um pouco diferente, que seria o PROAUSP (SÃO PAULO, 2016), 

mas objetivos de mesmo teor. Relevante citar que o projeto de lei foi encerrado, mas não por 

já existir lei que busca os mesmos objetivos, e sim por um critério relacionado à determinação 

de responsabilidades sob o programa.  

5.1.3.2. Objetivos das políticas públicas  

Os objetivos das políticas de cada cidade, ainda que tenham semelhanças, são priorizados de 

maneira distinta, e isso se deve também ao contexto em que estão inseridas e aos problemas 

mais críticos de cada local. 
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Esses objetivos também estão evidenciados nas nomenclaturas de cada documento estudado 

nessa pesquisa. Enquanto a política do município de São Paulo é específica sobre o tema e se 

chama Programa de Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP), a política de Detroit é uma 

política de segurança alimentar, Detroit Food Policy, e tem a agricultura urbana como uma 

das ferramentas para alcançar essa segurança alimentar. 

5.1.3.2.1. Objetivos da política em Detroit 

Em Detroit, guardadas as devidas proporções, a dificuldade em encontrar alimentos in natura 

se dá de forma muito mais intensa do que em São Paulo, como citado pelos entrevistados, e 

por isso faz sentido que a política que aborda a agricultura urbana na verdade seja uma política 

que trata da segurança alimentar, tendo a agricultura urbana como ferramenta. 

Tendo como foco a segurança alimentar, a política trata de temas como a dificuldade de 

acesso à alimentos de qualidade, mas também abordando temas relacionados como a 

injustiça no sistema alimentar, resposta à emergências, educação cidadã e o papel de 

instituições nesse assunto (DFPC, 2008a). 

Para cada tema, a política elenca ações a serem realizadas, para solucionar esses problemas 

citados, e o incentivo ao aumento da produção de alimentos orgânicos nos bairros aparece 

como uma das ações para alcançar o acesso à alimentos de qualidade, assim como o incentivo 

para que os comerciantes da região comercializem esses itens cultivados localmente. O 

incentivo à produção de alimentos nos quintais e outros espaços no bairro também aparece 

como uma das ações necessárias para contribuir com uma dieta adequada da população 

(DFPC, 2008a) 

A ações listadas como necessárias para incentivo à agricultura urbana na cidade são: proteção 

às hortas e fazendas por meio de legislação; apoio aos esforços da Detroit Black Community 

Food Security Network e outras organizações para transformar espaços em espaços 

produtivos;  atualizar a legislação municipal para permitir a agricultura urbana numa escala 

de bairro; A cidade deveria reconhecer a importância das hortas comunitárias e protege-las, 

não utilizando os espaços para outros fins; A cidade deveria fornecer equipamentos e outros 

recursos para as comunidades; deveria auxiliar pequenos produtores, ajudando com os custos 

associados de produção, venda e certificação orgânica; encorajar iniciativas de distribuição de 

alimentos produzidos localmente e de criação de hortas em escolas; utilizar os alimentos 
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preparados localmente nas refeições escolares; incentivar que instituições públicas 

consumam de produtores locais  (DFPC, 2008a). 

5.1.3.2.2. Objetivo da política em São Paulo 

O Programa de Agricultura Urbana e Periurbana tem a agricultura na cidade como foco, mas 

como seus benefícios abrangem outros aspectos, além da produção de alimentos, os objetivos 

da política pública, descritos na lei que cria o programa e reforçado pelos decretos que a 

regulamentam, abrangem objetivos que tratam dos aspectos diretamente relacionados à 

produção de alimentos e sua distribuição, mas também com os aspectos ligados à 

sustentabilidade econômica daqueles envolvidos nessa produção, além de aspectos 

relacionados à proteção ambiental dos espaços. 

I - combater a fome; II - incentivar a geração de emprego e renda; III - promover 

a inclusão social; IV - incentivar a agricultura familiar; V - incentivar a produção 

para o autoconsumo; VI - incentivar o associativismo; VII - incentivar o 

agroecoturismo; VIII - incentivar a venda direta do produtor; IX - reduzir o 

custo do acesso ao alimento para os consumidores de baixa renda. (SÃO 

PAULO, 2004a)  

Observa-se então uma semelhança entre o teor dos objetivos das políticas das duas cidades, 

apesar da diferença na forma como foram descritos. 

5.1.3.3. Gestão e acompanhamento das políticas públicas 

O tema gestão talvez seja o que mais diferencia as políticas das cidades de Detroit e São Paulo. 

A estrutura política também influencia nessa diferença, mas outra característica importante é 

a notória união da população em prol da resolução do problema em comum, e a criação de 

um conselho para acompanhar as ações relacionadas ao tema na cidade, com a participação 

de membros da prefeitura e dos setores relacionados, e envolvendo diversas partes 

interessadas nas discussões, há uma possibilidade maior de se alcançar os resultados. 

5.1.3.3.1. Gestão e acompanhamento da política em Detroit 

Após a aprovação da proposta de política de segurança alimentar pelo Conselho da cidade, 

em 2008, que apresentava entre uma das demandas a criação de uma organização para 

acompanhamento das atividades relacionadas à política, foi criado em 2009 o Detroit Food 

Policy Council (DFPC), composto por 21 membros, em que constam representantes indicados 
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pelo poder público local, e representantes de setores como agricultura sustentável, 

comerciantes e distribuidores, trabalhadores da indústria, faculdades, universidades e 

escolas, além de ter uma cadeira específica para representante da juventude local 

(POTHUKUCH, 2011; DFPC, 2008b). 

O DFPC tem como missão promover o desenvolvimento de um sistema alimentar local 

sustentável, em que os moradores estejam livres da fome e se beneficiem economicamente 

desse sistema alimentar, e entre seus objetivos estão a defesa da inclusão da agricultura 

urbana no desenvolvimento estratégico da cidade, a revisão da política de segurança 

alimentar e a elaboração de relatório anual do sistema alimentar de Detroit (POTHUKUCH, 

2011; DFPC, 2008b).  

O Conselho mantém uma estrutura de acompanhamento, com reuniões mensais e papeis e 

responsabilidades bem definidos. Essas informações ficam à disposição do público, no site 

oficial, em que são publicados os relatórios periódicos, bem como datas de reuniões e temas 

tratados. 

Como informação adicional relacionada à gestão não da política, e sim dos espaços cultivados, 

quando questionados sobre quem realiza a manutenção dos espaços no dia a dia, um dos 

entrevistados relatou que a organização conta com o trabalho de voluntários, estagiários e 

funcionários contratados. Já a segunda organização, que atua principalmente apoiando a 

comunidade na implantação e manutenção das hortas, respondeu que a própria comunidade 

local realiza a manutenção dos espaços, como os moradores nas hortas espalhadas pelos 

bairros, e estudantes e professores nas hortas implantadas em escolas.   

5.1.3.3.2. Gestão e acompanhamento da política em São Paulo 

Em São Paulo, as responsabilidades dos órgãos públicos envolvidos estão descritas via decreto 

municipal, e o PROAURP conta como responsáveis pela implantação e acompanhamento a 

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, por meio da Supervisão Geral de 

Abastecimento, e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, por meio da Escola 

Municipal de Jardinagem e dos Núcleos de Gestão Descentralizados (NGDs), e conta com linha 

específica no orçamento municipal. Mas não há uma forma de acompanhamento específica e 

periódica da administração da política pública, e a última atualização dos portais municipais 

que citam a política é de 2013.  
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Como parte da governança sobre o tema agricultura, partindo de órgãos municipais, foi criado 

em 2021 o Comitê de Governança do Projeto Ligue os Pontos (SÃO PAULO, 2021a), projeto 

responsável pela plataforma SAMPA+RURAL. Fazem parte do Comitê a Secretaria Municipal 

de Relações Internacionais (como presidente), Secretaria Municipal de Subprefeituras, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e a Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente. A composição do Comitê reforça o caráter integrativo 

e multidisciplinar da agricultura praticada no meio urbano, entretanto, reforça também uma 

desconexão com o PROAURP, uma vez que o Comitê pode solicitar informações do programa, 

se os membros considerarem necessário, mas não faz parte de suas obrigações acompanhar 

o andamento dos projetos do PROAURP, ainda que tratem de temas semelhantes. Portanto, 

ainda que haja um comité para acompanhamento de ações relacionadas à agricultura urbana, 

o acompanhamento do PROAURP diretamente não está coberto. 

Já no âmbito da população, é possível observar formas descentralizadas de gestão local da 

prática comunitária de agricultura urbana, como por meio da criação da União de Hortas 

Comunitárias de São Paulo, grupo criado por líderes de projetos de hortas comunitárias, 

comprometidos com a manutenção desses espaços, além dos coletivos, das associações e das 

cooperativas, que realizam a gestão das práticas de agricultura urbana num nível local, e 

muitas vezes informal. No quadro 04, podemos ver algumas das associações existentes na 

cidade, que também podem ser compreendidos como núcleos de governança das práticas de 

agricultura em cada região. 
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Fonte: elaboração própria, com base nos dados do portal SAMPA+RURAL (2021). 

Como informação complementar relacionada à gestão não da política, e sim dos espaços 

cultivados, quando questionados sobre quem realiza o trabalho diário de manutenção dos 

espaços de agricultura, os representantes das organizações entrevistadas relataram serem os 

próprios participantes da organização, os moradores do entorno das hortas, voluntários, e em 

apenas uma das sete organizações, algumas pessoas trabalham na horta sob remuneração. 

5.1.3.4. Resultados das políticas 

Identificar os resultados das políticas públicas de agricultura urbana nas duas cidades é um 

ponto importante da pesquisa, mas também um desafio. Isso porque há uma dificuldade em 

se apontar com precisão quais são resultados diretos das políticas e quais são resultados das 

práticas já implantadas na comunidade antes mesmo da criação das políticas, ou depois da 

criação das políticas, mas sem nem haver um conhecimento da existência dessas. 

Portanto, nessa seção foram apontados os resultados relatados nos portais oficiais, referentes 

às políticas criadas depois dos anos 2000, e na seção 5.3 serão discutidos os resultados 
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observados pelos atores entrevistados, ainda que não seja possível definir se tiveram relação 

ou não com a criação das políticas públicas. 

5.1.3.4.1. Resultados da política em Detroit 

A proposta de uma política de segurança alimentar em Detroit foi apresentada por rede 

formada pela própria população, incluindo a participação dos representantes entrevistados, 

e nessa proposta continha a indicação de criação de um conselho municipal, para endereçar 

os problemas apontados e acompanhar as ações de implantação da política. O Detroit Food 

Policy Council foi criado no ano seguinte à aprovação da política, então esse pode ser 

apontado como um primeiro resultado importante.  

Outro resultado importante foi a legalização da prática de agricultura urbana na cidade. Ainda 

que a prática já existisse desde a década de 70, inclusive com incentivos públicos nesse 

período, a atividade foi incluída no zoneamento da cidade apenas em 2013 (DETROIT, 2013), 

e ainda assim, não são consideradas todas as faces da agricultura, não sendo permitida a 

criação de animais. Um dos entrevistados identificou que essa legalização trouxe maior 

segurança aos produtores, uma vez que agora seus cultivos não são mais considerados ilegais, 

ou seja, há um reconhecimento ou validação da atividade. Essa legalização da prática foi o 

único resultado apontado pelos entrevistados, que identificaram como um avanço, pois pode 

configurar maior estabilidade a esses agricultores.  

Ainda que seja pontual, é importante mencionar que durante a pandemia de COVID19, em 

2020, o DFPC recebeu uma verba do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Estado 

de Michigan, por meio de uma força tarefa do órgão, para conduzir ações de ajuda alimentar 

para a população. Com essa verba, o Conselho garantiu a alimentação de mais de 29 mil 

pessoas da comunidade, ensinou habilidades culinárias para 251 pessoas e forneceu 

equipamentos de proteção individual e de infraestrutura para 220 mercados locais (DFPC, 

2021). Além de verbas como essa, o DFPC também recebe doações de simpatizantes, por meio 

de plataforma de financiamento coletivo (DPFC, 2021). 

Complementarmente, para identificar possíveis resultados das políticas no trabalho das 

organizações, os entrevistados foram questionados sobre se receberam algum tipo de apoio 

do poder público, os entrevistados responderam que não. Então, os demais resultados 

observados ocorrem principalmente em decorrência do trabalho das organizações que fazem 
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parte do DFPC, incluindo os próprios relatórios em que esses resultados são descritos, e 

listados na seção 5.3. 

5.1.3.4.2. Resultados da política em São Paulo 

Um primeiro resultado indireto da política de agricultura urbana de São Paulo– indireto 

porque ocorreu durante o trabalho de formação da política, antes de sua oficialização no 

ordenamento jurídico – foi a contribuição para a adequação da prática de criação de animais 

de pequeno porte na zona norte, que já existia no local, mas com problemas, problemas estes 

que foram estudados e endereçados com assessoria da Secretaria do Meio Ambiente, 

conforme citado pela vereadora entrevistada, que foi a criadora do projeto de lei que viria a 

ser o PROAURP. Ainda durante esse trabalho de construção, a vereadora que liderou o projeto 

citou como resultados dessa construção a conscientização sobre o direito à alimentação, 

sobre nutrição e agroecologia, e compartilhamento de conhecimentos sobre a compostagem, 

além da própria criação das hortas, algumas com forte relação com o desenvolvimento social, 

como aquelas geridas por organizações que atuam com pessoas em tratamento de 

dependência química. Também observa que houve uma articulação em prol da agricultura 

urbana, com a criação e participação em fóruns locais e de outros países da América Latina, 

ea troca de saberes técnicos e saberes populares, por meio da interação entre agrônomos e 

agricultores. 

De acordo com o Sistema de Gestão Integrado, o PROAURP também teve como resultados a 

criação de mais de 250 hortas, um projeto de merenda escolar, a formação da Associação 

Orgânica de Agricultores de São Mateus, além de cursos e oficinas com instituições parceiras 

e outros projetos (SIGAM, 2021). Porém, além de essas informações do SIGAM não 

mencionarem data de publicação, não foi identificado um portal ou relatório atualizado do 

programa, que demonstre os resultados desde sua criação, o que seria importante para se 

conhecer o que teve continuidade durante esses anos. 

Entre os entrevistados, apenas a própria vereadora que criou o projeto de lei, é que conhecia 

o PROAURP. Entre os demais entrevistados (07), 03 citaram o projeto Ligue os Pontos e/ou 

sua plataforma Sampa+Rural, um grupo informou saber que há uma política em tramitação, 

para permitir o plantio em praças, um entrevistado respondeu conhecer a legislação que trata 

de implantação de agroflorestas em área de recuperação ambiental, um entrevistado ainda 
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citou que a agricultura urbana estaria no LOA – Lei Orçamentária Anual, e informou que faz 

parte do grupo que está estudando a implantação de 200 hortas por meio também de política 

pública, e um entrevistado citou que participou do trabalho realizado no âmbito do projeto 

Composta São Paulo, em que houve a distribuição de 20 mil composteiras pela cidade, mas 

nenhum desses citou o PROAURP.  

Neste ponto, é necessário ressaltar que o PROAURP é a política que trata diretamente da 

agricultura urbana na cidade, mas pode haver outras políticas que interferem no tema, como 

é o caso do projeto citado, o Ligue os Pontos, que construiu a plataforma SAMPA+RURAL, 

entre outras ações. O projeto Ligue os Pontos não aparece formalmente relacionado ao 

PROAURP por meio de leis ou decretos, os dois somente aparecem no mesmo documento em 

decreto recente, de 2021, que trata da Governança do projeto Ligue os Pontos, onde é citado 

que o Comitê de Governança do Projeto ligue os Pontos pode solicitar informações sobre o 

PROAURP (SÃO PAULO, 2021a), mas sem descrever conexões entre as duas iniciativas. 

E para verificar a implantação e operacionalização das políticas públicas para a agricultura em 

São Paulo, foi analisado um de seus instrumentos, o orçamento da cidade. Foi analisado o 

orçamento da cidade de São Paulo desde o ano de 2003 (o mais antigo disponível no portal 

da prefeitura) até 2021, filtrando as informações das planilhas de execução orçamentária, 

mantendo apenas as linhas que continham “AGR”, “HORT” e “PROAURP”, e posteriormente 

retirando o que não tinha relação com a agricultura urbana, como obras de recapeamento e 

construção de escolas, quadras e academias. O orçamento é uma das ferramentas de uma 

política pública, e ainda que não seja a única, é uma ferramenta importante para garantir não 

só a criação dos espaços, mas também sua manutenção e continuidades, afinal, a prática de 

agricultura urbana depende de insumos, equipamentos e mão de obra continuamente. A 

partir dessa análise, ficou evidenciado que não houve investimento contínuo em programas 

diretamente relacionados ao tema, nem valores significativos nos anos em que houve despesa 

direcionada para este fim. 

Figura 07. Gráfico com orçamento do município de São Paulo destinado às ações relacionadas à agricultura, com 

valores orçados e pagos a cada ano de execução. 
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis no portal da prefeitura do município (SÃO PAULO, 

2022). 

Um dado que pode ser observado no orçamento disponível no portal da prefeitura é que, de 

2003 a 2021, de todo o valor orçado pelo município, foram pagos 88,52%, enquanto 

selecionando apenas os valores orçados para iniciativas relacionadas à agricultura urbana, 

apenas 8,46% do valor orçado no período foi, conforme apresentado na tabela 03 (no ano de 

2013 não foi orçado valor para o tema). Essa informação mostra uma ausência de aplicação 

de orçamento desigual em relação ao todo, o que pode representar a existência de uma 

disputa por esses valores pelos gestores públicos, e reforça a necessidade de uma pressão 

maior para que essas verbas planejadas sejam efetivamente destinadas às atividades de 

agricultura.  

Para o ano de 2022, o valor orçado é de R$ 1.058.950,00, destinados a 1) Manutenção e 

Operação da Patrulha Agroecológica Mecanizada, pela Secretaria Municipal das 

Subprefeituras - R$ 671.50,00; 2) Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário - PMADRSS, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Turismo – R$ 2.000,00; 3) Projeto Viva a Agroecologia nas Escolas Municipais a ser 

Executado pelo Instituto Kairós - Ética e Atuação Responsável, Viva Agroecologia e Sabores da 

Agricultura Familiar, pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – R$ 185.000,00; 

4) Polo Logístico de Distribuição Agrícola em Cidade Dutra, pela Subprefeitura Capela do 

Socorro – R$ 100.000,00; 5) Instalação de Horta Comunitária em Terreno Localizado na Rua 
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Attílio Bartalini no Encontro com a Rua Michele Príncipe, Cidade Nova Heliópolis, pela 

Subprefeitura Ipiranga – R$ 100.000,00  (SÃO PAULO, 2022). É importante que esse orçamento 

seja acompanhado e que as ações planejadas se concretizem, para que os projetos de 

agricultura no município sejam fortalecidos. 

Tabela 03. Percentual pago dos orçamentos anuais destinados {a agricultura urbana em São Paulo (município). 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis no portal da prefeitura do município (SÃO PAULO, 

2022). 

Além da discrepância entre os valores orçados no período e os valores efetivamente gastos 

ou pagos, também é interessante observar que os orçamentos e pagamentos foram realizados 

por órgãos diferentes da prefeitura. Dentre os órgãos que orçaram valores para projetos de 

agricultura urbana ao longo do período 2003-2021, constam órgão como a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, a Secretaria Municipal de 

Educação e a Secretaria Municipal de Cultura, órgãos que não constam como responsáveis 

pela agricultura na cidade no texto do PROAURP, o que não impede que tenham participação, 
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mas entende-se como necessário que a ação seja conjunta com os órgãos responsáveis. Esses 

órgãos orçaram no total um valor de R$ 3.104.000,00, para projetos como a implantação de 

hortas comunitárias, campanhas contra a utilização de agrotóxicos, apoio ao desenvolvimento 

rural e agroecologia, implantação de entrepostos agrícolas, mas não foi pago nenhum valor 

efetivamente.   

Mas se as políticas relacionadas à agricultura urbana não contaram com orçamentos robustos 

para a criação e manutenção dos espaços e atividades relacionadas à mão de obra e 

capacitação de quem atua nas hortas espalhadas pela cidade, e sabe-se que esses 

investimentos são necessários e precisam ser contínuos, quem pagou essas contas? E quem 

trabalha nessas hortas? A reposta a essas perguntas foi descrita no ítem 5.2.1.3. 

5.2. DESCOBERTAS SOBRE O CAMPO 

Devido à complexidade da dinâmica dos centros e demais áreas urbanas, não é simples 

identificar todos os possíveis elementos do campo no cenário da agricultura urbana nas duas 

cidades pesquisadas, porém, há elementos suficientes para indicar a existência desse campo 

de ação estratégica.  

Como um elemento de disputa, está uso e ocupação do espaço, em que se percebe como 

atores o próprio sistema imobiliário, o governo local, a população local e os praticantes de 

agricultura urbana. Em São Paulo, há uma movimentação das construtoras, em parceria com 

a prefeitura, para ocupar os espaços com empreendimentos, e em Detroit há uma 

movimentação no mesmo caminho para a reocupação das áreas mais precarizadas da cidade 

por um público externo, em detrimento daqueles que já habitam o local.  Além disso, nas duas 

cidades o uso do espaço para agricultura age como uma ressignificação, pois muitos desses 

locais eram abandonados ou utilizados pata atividades irregulares. Em São Paulo também é 

possível interpretar como elemento de disputa a verba do orçamento municipal, aspecto que 

não foi possível identificar objetivamente em Detroit. 

Como elementos de governança, há o destaque para o conselho criado em Detroit e para o 

comité criado em São Paulo, estruturas de governança institucionalizadas, com participação e 

reconhecimento do poder público e com papeis definidos. Entretanto, no caso de Detroit essa 

estrutura foi resultado direto da política publicada de segurança alimentar, e criado no ano 

seguinte à aprovação da política. Enquanto em São Paulo, apenas em 2021 foi criado o Comitê, 
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e para acompanhar o projeto Ligue os Pontos, não diretamente relacionado à política pública 

de agricultura urbana criado em 2004, o PROAURP. 

Mas o que vemos também nos cenários de agricultura urbana nas cidades são pontos de 

organização local descentralizada, não institucionalizada, dentro dos grupos que fazem parte 

desse movimento. Nos grupos entrevistados em Detroit, essa organização é estabelecida de 

forma mais estruturada, com papeis definidos. Já em São Paulo, algumas organizações 

possuem uma estrutura simplificada, em outras essa estruturação está entre os objetivos, mas 

ainda não consolidada, mas a maior parte dos grupos entrevistados não relataram formas 

estruturadas de organização interna. 

Nessa seção, serão descritas algumas dessas descobertas sobre o campo, a partir do resultado 

da análise documental e das respostas dos entrevistados. 

5.2.1. Reflexões sobre elementos de disputa  

Nas duas cidades estudadas, não foi identificada falta de espaços disponíveis para a prática de 

agricultura urbana. Em Detroit, há uma grande quantidade de espaços vazios devido ao 

processo de desindustrialização da cidade e deslocamento de seus habitantes para outras 

cidades. Em São Paulo, há diversos espaços abandonados, como aqueles utilizados para 

descarte irregular de entulhos e outros resíduos, além de praças e outros equipamentos 

públicos não conservados. 

Ficou evidenciado, principalmente pelas entrevistas, que um elemento de disputa é o uso 

desses espaços, que ainda que possam ser utilizados para atividades de agricultura urbana, 

são disputados para outros fins, seja porque podem gerar mais recursos para seus 

proprietários, quando área particular, ou para os governos locais, quando área públicas ou 

gerenciadas pelo poder público, seja porque o seu abandono fez com que esses espaços 

fossem ocupados por atividades ilegais, tornando difícil sua ressignificação, sem o devido 

investimento financeiro e de mão de obra. 

5.2.1.1. Uso da terra em Detroit  

Como consequência do declínio da indústria automotiva em Detroit, e da posterior drástica 

redução da população da cidade, grandes porções de terra foram desocupadas ou 

abandonadas, e é também em parte desses espaços que são implantadas as hortas e fazendas 

urbanas, além de espaços como porções de parques públicos. 
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Além de a permissão para a prática de agricultura urbana ser recente, a propriedade das terras 

é um tema crítico para a prática da agricultura na cidade. Durante as entrevistas, uma das 

organizações que atuam na cidade indicou que há uma disputa sobre o uso dos espaços, que 

o poder público tem interesse em utilizar esses terrenos para a venda de imóveis ou outros 

empreendimentos, para atrair novos moradores e obter maior arrecadação de dinheiro. 

Mas um aspecto que chama atenção, que é importante para entender a profundidade do 

problema nessa disputa por espaço, e que lembra em alguma medida a desigualdade 

observada no Brasil, é que, de acordo com organizações que atuam na temática em Detroit, 

produtores brancos conseguem adquirir terras com maior facilidade que produtores negros 

(KGD, 2022), demonstrando um racismo que permeia a atividade de agricultura urbana na 

cidade, como apontado também pelas instituições quando questionadas sobre os desafios 

que encontram neste trabalho. Buscando contribuir para a solução desse problema, três 

importantes organizações, Detroit Black Community Food Security Network (DBCFSN), 

Oakland Avenue Urban Farm, e Keep Growing Detroit (KGD) formaram uma coalização e 

criaram o Detroit Black Farmer Land Fund (DBFLF), ou, em tradução livre, o Fundo de Terras 

dos Agricultores Negros de Detroit. O fundo tem como objetivo arrecadar dinheiro para 

auxiliar agricultores negros a adquirirem terrenos para o cultivo, e sua própria criação 

representa uma reação na disputa, tendo os agricultores brancos como possíveis dominantes 

no campo, uma vez que tem privilégios nessa disputa. Lançado em 2020 para ajudar 30 

agricultores, em 2021 o fundo arrecadou cem mil dólares para ajudar mais 40 agricultores na 

obtenção de terra e na sustentabilidade financeira de suas atividades (OAKLAND URBAN 

FARM, 2021; KGD, 2022; DBFLF, 2021).   

5.2.1.2. Uso da terra em São Paulo 

A questão de espaços disponíveis em São Paulo se diferencia de Detroit por ser a cidade mais 

populosa do Brasil, com um setor imobiliário aquecido, com a construção de diversos novos 

empreendimentos, portanto não há grandes porções de terra disponíveis na cidade, como há 

na cidade estadunidense. Ainda assim, durante as entrevistas, nenhum dos respondentes 

citou a disponibilidade de espaço como um desafio, e alguns chegaram a comentar que há 

muitos lugares na região em que atuam que poderia ser utilizada para agricultura urbana.  
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Esses espaços que poderiam ser utilizados para agricultura urbana estão mais concentrados 

nas periferias da cidade, e muitas das vezes sendo utilizados, quando utilizados, para 

atividades ilegais com o depósito de resíduos como entulhos e outras, dependendo, portanto, 

de mão de obra e investimentos para a revitalização e ressignificação do espaço, além de 

educação ambiental dos moradores do entorno para que os projetos tenham continuidade. 

Além dessa questão do estado em que os espaços se encontram e que a questão do espaço 

não tenha sido citada como um desafio, a análise documental indica que há disputas em curso 

pelo tipo de ocupação desses espaços, como o que ocorre na Horta das Flores. A Horta das 

Flores existe há 17 anos, está situada na região da Mooca, e mantém uma importante área 

verde, que conta com diversas árvores e canteiros de hortaliças e PANCS (plantas 

alimentícias não convencionais), e é gerenciada pelo Coletivo Horta das Flores, mas 

recentemente a Prefeitura do município autorizou a construção de empreendimento no local 

(BLANCO, 2021). A disputa ainda está em curso, com a sociedade civil, e principalmente o 

coletivo que atua no local, lutando pela permanência desse importante projeto. 

São Paulo também abriga uma área ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, o MST, onde fica a Comuna da Terra Irmã Alberta. O terreno pertencia à SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico de São Paulo), mas não exercia sua função social, sendo 

anteriormente uma área improdutiva e com a proposta da construção de um lixão, mas foi 

ocupada em 2002 pelo MST (MST, 2021), sendo hoje uma área que produz grande diversidade 

de alimentos, além de hospedar oficinas de formação em agroflorestas e outras atividades. 

Ainda que tenha ressignificado o espaço, tornando-o produtivo, o MST reivindica a área para 

fins de Reforma Agrária há 19 anos, o que também simboliza essa disputa pelo uso dos 

espaços na cidade. 

5.2.1.3. Investimentos em Detroit  

Foi identificado que, assim como em SP, as organizações entrevistadas contam com alguma 

forma de doação para a continuidade das atividades, seja de apoiadores locais, que podem 

ser pessoas físicas ou jurídicas - como comerciantes locais ou fundações -, ou por meio de 

plataforma de financiamento coletivo, em que as doações podem até mesmo ser anônimas, 

caso seja a vontade do usuário. Uma das organizações relatou como fonte de verba a taxa de 

adesão dos participantes do programa.  
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Apesar de se esforçarem para obter apoio financeiro, as duas organizações citaram como 

desafios para a continuidade da prática a insuficiência de verbas para pagamento de salários 

e contratação de pessoas, e para arcar com outras necessidades que dependem de 

investimento. Mais uma vez, o reconhecimento do poder público e apoio financeiro à essas 

iniciativas, se apresenta como importante para a manutenção e expansão das práticas, para 

maximizar os benefícios associados ao plantio na cidade. E citaram que os grupos de 

agricultura urbana liderados por pessoas brancas tem maior facilidade em obter 

financiamento e em adquirir terras, mostrando que esse pode ser um elemento de disputa na 

cidade. 

5.2.1.4. Investimentos em SP 

As organizações entrevistadas contam com alguma forma de doação para a continuidade das 

atividades, mas em sua maioria buscam também outras formas de financiamento dos 

projetos. 

Aquelas organizações que buscam algum tipo de investimento do poder público local, 

disputam esses valores com organizações da mesma e de outras linhas de atuação, a exemplo 

do coletivo entrevistado em SP, que obteve verba de edital da Secretaria de Cultura, destinada 

a projetos de ocupação de espaços ociosos na cidade. Isso demonstra que o elemento de 

disputa financeiro também conecta a agricultura urbana a outros campos de ação estratégica, 

o que pode aumentar também a dificuldade para que esses atores consigam vencer essa 

concorrência. 

Quando questionados sobre sua principal fonte de recursos, os entrevistados citaram 

investimento dos próprios organizadores e demais participantes, seja de forma pontual ou por 

meio de uma taxa de participação, além de doações de apoiadores, que podem ser pessoas 

físicas ou jurídicas – como comerciantes locais ou fundações -, e também foram citadas outras 

formas de obtenção de renda, como a venda dos produtos das hortas e de produtos 

artesanais, programas de assinaturas, organização de eventos para arrecadação, como festas 

e oficinas temáticas.  Apenas uma das organizações entrevistadas citou a participação em 

edital público, sendo esse edital de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, 

chamado Premiação de Coletivos Culturais que Realizam a Gestão Comunitária de Espaços 

Ociosos, criada em 2020.  
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Os entrevistados citaram durante a entrevista o recurso valioso do tempo, que uma vez que 

há dedicação a esse trabalho, também deve ser considerado um investimento por parte 

desses voluntários. Nessa linha, uma observação interessante que apareceu nas respostas foi 

a importância de remunerar as pessoas que trabalham de forma voluntária nesses projetos – 

e algumas das organizações destinam parte da verba que recebem para esse fim.  

As verbas de editais e outras formas de apoio das políticas públicas podem contribuir para 

essa remuneração de forma contínua, auxiliando também no tratamento de outro problema 

social, que é o desemprego, além de ajudar na expansão dos locais de cultivo, atingindo mais 

pessoas e espaços, maximizando os benefícios. E essa verba consta no orçamento municipal 

de SP, mas sua execução é insuficiente, como mostrado no item 5.1.3.4.2. 

5.2.2. Organização, o ativismo presente e habilidade social 

Durante a revisão da literatura e nas entrevistas foi possível identificar a existência de 

estruturas de organização que se aproximam do conceito de unidades internas de governança, 

em diferentes níveis e diferentes formulações nas duas cidades estudadas, mas também de 

formas diferentes dentro das próprias cidades. Fligstein e McAdams afirmam que “a mera 

presença dessas unidades [internas de governança], de qualquer forma, conferem 

legitimidade ao campo pela aparência de ordem, racionalidade e equidade” (2012, p. 78), o 

que pode ser um elemento que contribui para o avanço da prática de agricultura na cidade, 

uma vez que esses grupos estão conseguindo consolidar as atividades. 

A liderança e ativismo identificados na atuação dos grupos entrevistados e dos grupos 

observados na revisão documental e da literatura também apresentam um aspecto 

importante, que pode ser relacionado à habilidade social, que ainda segundo os autores, seria 

“crucial para a construção e reprodução de ordens sociais locais” (FLIGSTEIN; MCADAMS, 

2012, p. 62), principalmente quando vemos que esses atores se apropriam das regras do 

campo para conseguir a manutenção dos espaços, seja participando da criação de políticas ou 

exercendo pressão do poder público para obter alguma forma de apoio como a concessão de 

espaços ou mesmo verbas de editais.  
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5.2.2.1. Organização em Detroit 

A prática de agricultura urbana em Detroit é conduzida por um organismo de gestão e 

articulação institucionalizado, na medida em que é reconhecido pelo poder público, e 

representado por uma estrutura de conselho, com participação desse poder público.  

Mas é relevante citar que a existência desse órgão, que é o Detroit Food Policy Council, foi 

uma demanda já apresentada na proposta de política de segurança alimentar para a cidade. 

Ou seja, a população, por meio da formação de uma rede, se organizou para demandar a 

criação da política e já pensando em como seria realizada a implantação e seu 

acompanhamento. Como uma das atribuições, o DFPC elabora o relatório anual intitulado 

Detroit Food Metrics Report, que contém, além das métricas relacionadas à segurança 

alimentar, também os principais avanços e mudanças significativas na política (DPFC, 2019). 

Ainda que os entrevistados tenham participado da consolidação da política de segurança 

alimentar de Detroit, foram questionados se os grupos que representam atuam de alguma 

forma para a criação ou implantação de política púbica que favoreça a agricultura urbana. Um 

dos entrevistados afirmou que após a escrita da política de segurança alimentar, não 

contribuíram mais para outras políticas, em parte por terem se decepcionado com a 

implantação insuficiente, e afirmou ainda que, ainda que reconheçam a importância de 

políticas, preferem não focar as energias nelas. Já a segunda entrevistada mencionou terem 

participado da criação da política que torna a agricultura urbana legal na cidade, e que está 

contribuindo para construir um relacionamento melhor entre os bancos e os produtores, para 

que estes possa obter a propriedade das terras que cultivam. 

5.2.2.2. Organização em São Paulo 

Na prática de agricultura urbana na cidade de São Paulo, foi possível identificar mais de uma 

estrutura organizacional, com destaque para as cooperativas e associações formadas na 

cidade, com pelo menos uma em cada região (quadro 04), além de organizações como o 

Movimento Urbano de Agroecologia – MUDA, a União de Hortas Comunitárias de São Paulo e 

a União das Composteiras Comunitárias. 

Durante as entrevistas, os participantes foram questionados se atuam de alguma forma para 

a criação ou implantação de política pública que contribua para a agricultura urbana. Dois 

entrevistados citaram estar participando da construção de um decreto para as ocupações 
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culturais, junto à Secretaria de Cultura, para buscar uma estabilidade quanto à permanência 

do grupo no espaço ocupado, que já possui hortas consolidadas. Um segundo entrevistado 

citou que no início da implantação da horta foi realizada uma aproximação junto à 

subprefeitura, primeiro para conseguir autorização para iniciar o plantio no local, e depois 

para solicitar auxílio técnico de agrônomo do município. Outro entrevistado citou que 

apresenta o projeto de agricultura urbana para vereadores e outros gestores públicos, mas 

que só demonstram interesse em época de eleição. Outro entrevistado citou que participa do 

conselho regional, e que está sendo construída proposta sobre o tema de agricultura urbana 

específico para a região em que atua. Também foi citado por um entrevistado a participação 

na Liga das Composteiras Comunitárias de São Paulo, e que a liga tem como um dos objetivos 

trabalhar junto ao poder público para fortalecer a prática de compostagem, plantios e 

revitalização de áreas verdes. Um dos entrevistados respondeu que está sempre buscando 

conversar com os vereadores, participar de audiências públicas, buscando apoio dos CADES, 

e das subprefeituras, e citou ter sido candidato a vereador. E por último, um entrevistado 

citou que o grupo busca fomentar as políticas públicas sobre o tema da alimentação. Dois 

destes entrevistados citaram uma candidatura ao cargo de vereador do município de 

integrante do grupo do qual fazem parte, e um citou ser conselheiro do CADES (Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, órgão participativo e consultivo) da sua 

subprefeitura. 

Entretanto, também ficou evidenciado, na amostra de São Paulo, que há uma falta de 

conhecimento de parte dos atores sobre as políticas públicas específicas sobre o tema, que 

poderiam ser uma ferramenta para solicitar mais apoio na consolidação dos projetos que 

participam. 

5.2.2.3. Considerações sobre articulação e ativismo  

Em ambos os contextos, foi possível observar relevante participação da população, por meio 

dos grupos organizados, para a consolidação e continuidade da produção de alimentos e 

outros produtos nas cidades, bem como para a formalização dessa prática ou reconhecimento 

por parte do poder público, seja na construção das políticas públicas ou na busca por outras 

formas de incentivo, como a participação nos editais da Secretaria de Cultura, em São Paulo. 

Essa articulação pode se aproximar de uma forma de governança interna no campo, 

principalmente apresentada nas falas de entrevistados como os que citaram participar do 
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CADES, em São Paulo, e aqueles que responderam atuar próximo ao poder público para que 

incluam o tema em suas políticas, em Detroit. 

O engajamento também se mostra quando identificamos, por meio das respostas das 

entrevistas, que a manutenção dos espaços é realizada prioritariamente pela população local, 

tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto prático, do trabalho diário das hortas e demais 

espaços. 

Foram entrevistados representantes de grupos com participação na agricultura urbana desde 

os anos 90, e grupos que iniciaram há cerca de 2 anos seus projetos, e em todas as situações, 

foi possível identificar uma forte convicção de que a população deve ter mais participação na 

produção de alimentos e no cuidado com (ou construção de) espaços que promovam o 

contato com a natureza, uma representação de característica de atores sociais hábeis, que 

identificam um problema e convencem outros atores para buscar soluções. 

Também foi possível identificar nas falas uma compreensão da intersecção entre diversos 

benefícios da agricultura urbana para outras causas como a busca pela redução da 

desigualdade social. E nos projetos observados em Detroit, é relevante a intersecção entre a 

prática de agricultura no meio urbano com a resistência da comunidade frente à crise de 

abastecimento, econômica e, como citado por um dos entrevistados, o racismo estrutural que 

permeia essas crises na cidade. 

Notadamente, tanto as pessoas que participaram da construção das políticas públicas, quanto 

aquelas que atuam na operacionalização dessa produção de alimentos e outros insumos, são 

pessoas que acreditam na participação da população no processo de transformação da 

sociedade e buscam engajar mais pessoas para essas causas.  

Quando contadas as histórias sobre como os projetos tiveram início, quais as motivações dos 

criadores de cada um, fica evidente a vontade de contribuir para a solução de mais de uma 

questão com a criação dos projetos de agricultura urbana. Em Detroit, fica muito evidente a 

necessidade de produção de alimentos para abastecimento da própria população, mas 

também a de criação de fonte de renda e de fortalecer o sentimento de comunidade, de 

pertencimento na cidade. Em São Paulo, apesar de as iniciativas da amostra serem menos 

conectadas que no caso de Detroit, também ficam evidentes as contribuições para uma 
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produção de alimentos de qualidade para a população local, enquanto se tratam as questões 

ambientais por meio de educação ambiental.  

A agricultura urbana se torna uma ferramenta para endereçar diversas questões, e passa a ter 

um valor para além das espécies plantadas. A habilidade social se mostra aqui quando os 

criadores dos projetos e os criadores das políticas identificam o problema, e buscam 

convencer outros a se juntarem para iniciar e manter essas iniciativas, com a expectativa de 

que essa ferramenta venha a gerar frutos para além da horta também. 

5.2.3. Reconhecimento dos atores 

Os campos de ação estratégica geralmente estão inseridos em outros campos, e esses 

inseridos em outros, e assim subsequentemente. Essa estrutura faz sentido para a agricultura 

urbana, porque como foi demonstrado na revisão da literatura e nas respostas das entrevistas, 

diversos temas se conectam a esse, como a proteção ambiental, o senso de comunidade, a 

segurança alimentar e a redução das desigualdades. Isso, somado ao fato de que cada um 

desses temas poderia ser entendido como um campo de ação estratégica, com seus atores e 

elementos de disputa, mas também estão inseridos na questão da agricultura produzida na 

cidade, pode ter sido o motivo de a percepção dos entrevistados sobre os atores que podem 

ser entendidos contra ou a favor da agricultura urbana. 

Quando questionados sobre quem pode ser considerado a favor da agricultura urbana em São 

Paulo (a questão não aparece no questionário aplicado em Detroit), as respostas 

repetidamente incluíam ativistas ambientais e ativistas pela segurança alimentar, sejam os 

moradores, ONGs e até algumas figuras públicas, além de pessoas veganos e vegetarianas, 

bem como alguns gestores públicos engajados nessas causas, e os CADES.    

Já quando questionados sobre quem poderia ser considerado contra a agricultura urbana, 

alguns respondentes não conseguiram identificar setores ou atores que pudessem ser 

entendidos como contrários à prática, mas apareceram respostas como: o sistema econômico 

e a agricultura de grande porte são contra, pois foge da sua lógica de produção; o poder 

público é contra, quando não incentiva ou apoia o desenvolvimento dessa agricultura. Mas 

podemos destacar que dois dos entrevistados citaram as subprefeituras como um ator que é 

contra, considerando que as subprefeituras são também responsáveis, pela legislação, pela 

implantação do PROAURP em suas regiões.  



77 
 

Complementarmente, durante as entrevistas nas duas cidades, os respondentes foram 

questionados se conheciam alguém ou alguma instituição importante para a manutenção da 

agricultura urbana na cidade, e todos, das duas cidades, tinham pelo menos uma indicação de 

ator importante para citar. Com destaque para as respostas de Detroit, que por formarem um 

grupo mais estruturado, citaram organizações que fazem parte do Detroit Food Policy Council. 

Essas perguntas, embora um pouco abstratas, tinham a intenção de identificar se há um 

reconhecimento dos atores no campo, e se havia um indício de quem seriam dominantes e 

desafiantes. Em São Paulo, foi possível perceber que os respondentes reconhecem alguns 

atores o poder público, como a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e as Subprefeituras, 

a comunidade do entorno e outros grupos de agricultura. Já em Detroit, há um 

reconhecimento do poder público e dos demais grupos de agricultura urbana, com destaque 

para o grupo que busca endereçar a segurança alimentar focados na questão da desigualdade 

racial, do qual fazem parte os entrevistados, e também grupos liderados por pessoas brancas, 

que de certa forma provocaram a criação dessas organizações focadas em diminuir o impacto 

do racismo na prática. Entretanto, não foram coletados elementos suficientes para uma 

conclusão mais sólida sobre esse ponto nas duas cidades. 

5.3. AGRICULTURA URBANA: CONQUISTAS E DESAFIOS 

Um resultado importante das entrevistas realizadas foi a compressão de quais os benefícios e 

desafios encontrados pelos grupos que atuam na prática de agricultura urbana nas cidades 

estudadas. Ainda que a visão desses grupos possa não representar todos os elementos 

possíveis, tem-se um bom ponto de partida para compreender essas questões, e a partir disso 

dar continuidade e seguir com novos estudos. 

Também é necessário compreender os benefícios e desafios da prática e associá-los ao texto 

das políticas, para analisar se os objetivos estão sendo atingidos, ou se podem ser atingidos, 

caso aconteça uma cobrança e acompanhamento da implantação e continuidade dessas 

políticas. 

5.3.1. Conquistas e desafios da prática em Detroit 

A Keep Growing Detroit publica anualmente a quantidade de espaços de cultivo na cidade, 

bem como a quantidade de pessoas impactadas e outros dados relacionados ao trabalho da 
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instituição, que também faz parte do DPFC. A figura 12 mostra o relatório resumido de 2019, 

e a figura 13 o relatório de 2020. 

Figura 12. Mapeamento das hortas apoiadas pela instituição Keep Growing Detroit, com mensagem reforçando 

o potencial de segurança alimentar.  

 

Fonte: Extraído de Keep Growing Detroit (KGD, 2019). 

Enquanto em 2019 (figura 12) a KGD indicava cerca de 1500 espaços cultivados (KGD, 2019), 

o relatório referente a 2020 (figura 13), primeiro ano da pandemia de COVID19, mostrou um 

aumento considerável, contando com 1.941 espaços cultivados (KGD, 2022). 

Figura 13. Dados do relatório anual da Keep Growing Detroit, referente aos resultados de 2020. 
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Fonte: Extraído de Keep Growing Detroit (KGD, 2022). 

Quando perguntados quais os resultados que veem no trabalho de agricultura urbana na 

cidade, os entrevistados citaram: o desenvolvimento de habilidades de cultivo por pessoas 

que não conheciam a atividade, e agora sabem como plantar seus alimentos; crianças 

passaram a conhecer de onde vem seus alimentos; houve mudanças nos hábitos alimentares 

e compreensão da relação entre alimentação e saúde; reconexão com a natureza; e 

perceberam mudanças na compreensão, por parte do poder público, do papel que a 

agricultura pode desempenhar na revitalização da cidade. 

Em se tratando da visão sobre as relações sociais, uma das entrevistadas relatou perceber 

uma maior interação entre as pessoas dos locais em que foi implantada uma horta, por 
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exemplo, e inclusive maior interação entre pessoas de gerações diferentes. E chamou especial 

atenção a resposta de um dos entrevistados, que percebeu, durante a condução do trabalho 

da organização junto à população para implementação dos cultivos, mudanças nas relações 

sociais relacionadas à questões de gênero, como uma maior percepção sobre as opressões de 

gênero e buscando eliminar a visão patriarcal sobre o que as mulheres poderiam ou não fazer 

na agricultura.  

Por outro lado, os entrevistados também descreveram uma série de desafios que encontram 

nesse trabalho em prol da segurança alimentar por meio da agricultura urbana, entre eles: 1) 

Verba insuficiente, principalmente para pagamento de salários, o que acarreta em 

insuficiência de recursos humanos inclusive para ações de marketing e atendimento aos 

clientes; 2) Valor alto das contas de água - 75% desse valor é para o tratamento de esgoto, 

mas como a água utilizada vai para o solo, a organização não vê sentido em pagar esse valor; 

3) Roubo de equipamentos; 4) Ausência de infraestrutura para armazenamento, como 

refrigeradores, gerando necessidade de venda rápida dos alimentos após a colheita; 5) 

Ausência de veículos adequados para o transporte e distribuição da produção - utilizam 

veículos próprios; 6) Animais que invadem a fazenda e consomem os alimentos plantados; 7) 

Ausência de conscientização de parte da população sobre a origem dos alimentos; 8) 

Percepção deturpada de parte da população, que entende o trabalho de agricultura como 

indigno ou "parecido com a escravidão"; 9) Pessoas brancas no controle do movimento de 

agricultura urbana na cidade, e concentração de poder financeiro dessas pessoas, ainda que 

ela seja composta por uma maioria negra (85%), questões relacionadas ao racismo. 

Além desses desafios, foi citado como um dos principais o de obter o reconhecimento por 

parte do poder público, e trabalhar junto com esse poder público para garantir que 

considerem esse tema nas políticas. 

Quando questionados sobre o que acreditam que é necessário para fortalecer a prática de 

agricultura urbana, os entrevistados citaram elementos de ordem financeira: investimento 

para garantir a propriedade das terras para os agricultores, para que tenham estabilidade para 

continuar as atividades; alteração da composição da conta de água para os agricultores, que 

ao facilitarem a absorção da água pelo, poderiam ter crédito por isso (a exemplo do caso dos 

painéis solares, em que se pode vender o excedente); e de ordem social e política: política 

mais claras sobre o uso da terra, viabilizando a obtenção de terras para a prática de 
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agricultura; reconhecimento do poder público da agricultura urbana como um uso viável da 

terra; foco maior em justiça racial, reduzindo atitudes que levam à gentrificação; e por fim, 

um alinhamento de objetivos no próprio movimento de agricultura urbana.  

5.3.2. Conquistas e desafios da prática em São Paulo 

Quando perguntados quais os resultados que veem nesse trabalho de agricultura urbana, os 

entrevistados citaram: ressignificação de espaços antes ocupados por entulhos e resíduos, e 

redução ou extinção do lançamento desses materiais nos locais onde foram construídas 

hortas; melhora da qualidade do solo; educação ambiental, engajamento da comunidade e 

conscientização ambiental e alimentar; redução da fome ou redução dos impactos da 

insegurança alimentar; melhorias na qualidade da alimentação e na saúde física e mental;  a 

compostagem de resíduos orgânicos, que diminui a quantidade desses materiais enviados a 

aterros, mas também para enriquecimento do solo; além da própria produção de alimentos.  

Além desses, foram citados como resultados o desenvolvimento do senso de comunidade e o 

orgulho daquele espaço e de ter participado. Ainda em se tratando de mudanças nas relações 

sociais a partir do trabalho de agricultura urbana, os entrevistados relataram o respeito da 

comunidade com relação ao trabalho desenvolvido, com uma mudança de percepção sobre o 

uso do espaço; identificação com o espaço; melhoria nas relações intrafamiliares; valorização 

e reconhecimento desse trabalho, reconhecimento da importância; participação de crianças 

e idosos, e aumento da interação entre vizinhos.  

Assim como em Detroit, os resultados relatados pelos entrevistados de SP reforçam a 

importância da prática de agricultura urbana e seus diversos benefícios para a comunidade. 

Assim como os entrevistados de Detroit, os entrevistados de São Paulo também descreveram 

uma série de desafios que encontram nesse trabalho em prol da segurança alimentar por meio 

da agricultura urbana, entre eles: 1) Ausência de dinheiro para remuneração das pessoas que 

fazem parte do projeto, que precisam também trabalhar em outras atividades e isso reduz o 

tempo de dedicação ao projeto; 2) Insuficiência de mão de obra para o tamanho da demanda 

ou para a expansão das hortas; 3) Dificuldade em manter a frequência ou constância dos 

voluntários; 4) Ausência de consciência e educação ambiental; 5) Dificuldades relacionadas à 

proteção dos espaços, que sofre as vezes com roubos de materiais ou destruição de parte das 

hortas; 6) Ausência ou insuficiência de equipamentos e 7) Política pública com Incentivo para 
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pequenos agricultores urbanos. Já a gestora pública que criou o PROAURP citou que o grande 

desafio foi de ordem financeira, da distribuição dos recursos orçamentários da cidade, que 

não priorizava as regiões periféricas e seus projetos, além da dificuldade em tornar essa uma 

política permanente, que tivesse continuidade, que não fosse uma política de governo. 

Quando questionados sobre o que acreditam que é necessário para fortalecer a prática de 

agricultura urbana, os entrevistados citaram elementos de ordem financeira e política: apoio 

do poder público com recursos e campanhas, e reconhecimento do poder público sobre esses 

projetos; de ordem participativa: maior participação da população na manutenção dos 

projetos, criação de espaços de articulação para troca de experiências, apoio da população 

comprando os produtos dos agricultores, mais trabalhos coletivos como mutirões de plantio; 

além da promoção de acessibilidade nos locais, comunicação maior entre poder público e 

organizações da sociedade civil, e projetos de educação ambiental e alimentar nas escolas.  
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6. CONCLUSÃO 

Respondendo à pesquisa norteadora dessa pesquisa “as políticas públicas estão contribuindo 

para o desenvolvimento da prática comunitária de agricultura urbana nestas cidades?”, a 

partir dos resultados do estudo podemos afirmar que houve contribuições pontuais nas duas 

cidades, mas que a própria construção dessas políticas contou com o apoio e pressão da 

população, que não esperou pela implantação das políticas para seguir com o 

desenvolvimento da agricultura nas cidades.  

Observa-se também que uma política que trate do tema não garante seu cumprimento, pois 

há interesses concorrentes no âmbito do poder público, como nas questões relacionadas à 

destinação de verbas e de definição dos usos da terra. Portanto, para garantir a manutenção 

e expansão das atividades de agricultura na cidade, é necessário que as pessoas estejam 

comprometidas com o tema, tanto pessoas que atuam no poder público quando a própria 

população, e então elas levarão o assunto para os espaços de debate e práticas que 

participarem. 

Embora as políticas das duas cidades tenham diferenças, ambas tratam a agricultura urbana 

como ferramenta central para atingir os objetivos listados nas próprias políticas, assim como 

pode-se afirmar que os grupos que atuam na agricultura urbana nas duas cidades possuem 

diferenças em mais de um aspecto, mas se utilizam dessa ferramenta para atingir objetivos 

similares. Por isso a escolha de olhar cruzado sobre as duas apresenta uma oportunidade para 

compreender os cenários de construção e implantação, assim como identificar possíveis falhas 

ou pontos de aprendizagem, que possam ser aprimorados cada vez mais, contribuindo assim 

para o fortalecimento da agricultura urbana, com todos os benefícios relacionados, de ordem 

social e ambiental.  

É evidente a necessidade de maior apoio do poder público, e de apoio contínuo, na 

manutenção das hortas e demais espaços de cultivo e compostagem na cidade, uma vez que 

esse ator é importante no gerenciamento de pelo menos dois dos elementos de disputa do 

campo, sendo a regulamentação do uso da terra e a distribuição de verbas para os projetos. 

O engajamento da população na criação, manutenção e defesa desses projetos também se 

mostra como essencial, considerando a necessidade não só de uma conscientização sobre a 
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sua importância, para que os espaços sejam preservados, mas também a necessidade de mão 

de obra contínua.  

Ainda que tenham tido um histórico de disputa com características distintas, o movimento de 

agricultura urbana nas duas cidades, assim como no caso dos seringueiros da Amazônia 

brasileira, formulou propostas de solução de questões sociais relacionadas a questões 

ambientais diretas ou indiretas. Esse elemento de intersecção, ainda que seja de difícil 

materialização, é essencial para a formulação de políticas públicas que visam tratar de temas 

complexos ou apenas que tratam dos chamados recursos naturais, pois a análise do contexto 

pode contribuir tanto para justificar a proposta, quanto para contribuir na solução de mais de 

um problema e beneficiar mais de um setor, local ou comunidade, conquistando assim mais 

apoio para sua consolidação. Analisando tanto o texto das políticas públicas quanto os 

resultados alcançados, também é possível identificar a intersecção entre os temas sociais e 

ambientais, com destaque para a preocupação com o acesso à alimentos de qualidade às 

populações locais, e a preocupação com a produção desses alimentos de forma sustentável 

(utilizando técnicas agroecológicas, sem agrotóxicos, por exemplo). Esses elementos de 

intersecção devem ser levados em conta no planejamento das cidades, integrando os órgãos 

que tratam de temas relacionados, como aqueles responsáveis por questões ambientais, 

econômicas e do trabalho. 

Observando a forma como a cidade de Detroit conduz o acompanhamento das ações 

relacionadas ao tema agricultura urbana, com levantamento de dados que permite entender 

o alcance e resultados das ações, além de incluir diversos atores nesse acompanhamento, 

torna visível a integração e reconhecimento da prática pela comunidade envolvida. Em São 

Paulo, até o lançamento da plataforma Sampa +Rural, ocorrido cerca de 16 anos após a 

publicação da lei que cria o PROAURP, não havia um espaço oficial de acompanhamento das 

hortas e projetos de agricultura na cidade. Além disso, a plataforma foi um produto do projeto 

Ligue os Pontos, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, 

órgão que não é citado nas leis e decretos que promulgam o PROAURP, o que pode indicar 

que há também uma falha do poder público em conectar as ações relacionadas ao tema. E 

uma das ações listadas no PROAURP é o mapeamento de áreas públicas apropriadas para o 

programa, assim como áreas privadas cujo proprietário tenha autorizado, o que poderia ser 
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um incremento futuro na plataforma SAMPA + Rural, ajudando os interessados a expandir as 

áreas de cultivo. 

Em ambas as cidades, chama a atenção a agricultura urbana como ferramenta para a 

ressignificação do espaço e territórios, sempre em conjunto com a questão da disponibilidade 

de alimentos frescos, permeado por uma discussão sobre as relações de consumo, problemas 

ambientais e também de desigualdade social. 

Como considerações para futuras pesquisas, é preciso levar em conta que essa pesquisa focou 

os olhares sobre duas cidades que possuem uma política relacionada à agricultura urbana, 

sendo ainda necessário complementar essa visão com locais em que existe a prática de cultivo 

em região urbana, mas que não há política relacionada, para aprimorar a compreensão sobre 

a influência das políticas, considerando as semelhanças e diferenças entre os cenários, e para 

expandir o olhar e analisar qual o impacto dessa ausência. Também é importante conduzir 

estudos a respeito da relação entre os aspectos relacionados à agricultura, a injustiça 

ambiental e o racismo nas cidades, pois as entrevistas demonstraram que esse é um elemento 

importante também para a agricultura, seja para o seu uso como ferramenta para combater 

esses problemas, seja para os desafios encontrados durante o caminho. 

Conclui-se por fim que a prática de agricultura urbana é fomentada e conduzida pela 

população, que se organiza em redes locais para endereçar problemas socioambientais, tendo 

essa agricultura como ferramenta central, mas não única, e que há uma tentativa de obter 

apoio do poder público para a formalização ou fortalecimento dessas práticas, mas que não 

ficam dependentes dos resultados dessas tentativas. 
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APÊNDICE A – ROTEIROS PARA AS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 
 

Questionário para atores sociais da comunidade, em língua portuguesa. 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Questionário para atores sociais da comunidade, em língua inglesa.  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Questionário para gestores públicos que abordaram a agricultura urbana em seu trabalho, em língua 

portuguesa.  

 

Fonte: Elaboração própria 
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