UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA HUMANA

GUSTAVO NAGIB

O espaço da agricultura urbana como ativismo:
alternativas e contradições em Paris e São Paulo

Versão original

São Paulo
2020

GUSTAVO NAGIB

O espaço da agricultura urbana como ativismo:
alternativas e contradições em Paris e São Paulo

Versão original

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação

em

Geografia

Humana

do

Departamento de Geografia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, para a obtenção do
título de Doutor em Geografia Humana.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Amalia Inés Geraiges de Lemos

São Paulo
2020

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

N148e

Nagib, Gustavo
O espaço da agricultura urbana como ativismo:
alternativas e contradições em Paris e São Paulo /
Gustavo Nagib ; orientadora Amalia Inés Geraiges de
Lemos. - São Paulo, 2020.
491 f.
Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Departamento de Geografia. Área de concentração:
Geografia Humana.
1. Agricultura urbana. 2. Ativismo. 3. Horta
comunitária. 4. Paris. 5. São Paulo. I. Lemos,
Amalia Inés Geraiges de, orient. II. Título.

NAGIB, Gustavo. O espaço da agricultura urbana como ativismo: alternativas e
contradições em Paris e São Paulo. Tese apresentada à Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para obtenção do título de
Doutor em Geografia Humana.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof.ª Dr.ª ________________________ Instituição: _________________________
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________

Prof.(a) Dr.(a) _______________________ Instituição: _________________________
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________

Prof.(a) Dr.(a) _______________________ Instituição: _________________________
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________

Prof.(a) Dr.(a) _______________________ Instituição: _________________________
Julgamento: _______________________ Assinatura: ________________________

Para Maria Germano.

AGRADECIMENTOS
Aos ativistas, hortelões e agricultores urbanos de São Paulo e de Paris.
Aos meus grandes e queridos professores de todas as fases da vida. À minha
orientadora Prof.ª Dr.ª Amalia Inés Geraiges de Lemos, por quem guardo enorme
admiração. Ao Prof. Dr. Olivier Dabène, pelo acolhimento junto à Sciences Po Paris.
Aos professores e pesquisadores que muito contribuíram em algum momento deste
doutorado: Dr.ª Ana Cristina Torres; Dr. André Silva; Dr.ª Carmen Gattás; Dr.ª Chiara
Tornaghi; Dr.ª Christine Aubry; Dr. Eric Verdeil; Dr. Fábio Meira; Dr.ª Flaminia Paddeu;
Dr. Francisco Scarlato; Dr.ª Giulia Giacchè; Dr.ª Isabel Alvarez; Dr. Jorge Bassani; Dr.
José Bueno Conti; Dr. Júlio César Suzuki; Dr.ª Lúcia Nagib; Dr.ª Lya Porto de Oliveira;
Dr.ª Maria Lucia Refinetti; Dr.ª Mônica Meira; Dr.ª Nathalie Blanc; Dr. Osmany Porto;
Dr. Patrick Le Galès; Dr. Paulo Pellegrino; Dr. Renato Cymbalista; Dr. Robert Biel; Dr.ª
Ségolène Darly; Dr. Stephen Shennan; Dr.ª Sueli Furlan; Dr.ª Thais Mauad; Dr.ª
Valéria de Marcos; Dr. Yves Cabannes; Dr.ª Zilma Borges de Souza.
À Universidade de São Paulo (USP). À Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Ao Departamento de Geografia da FFLCH-USP.
Ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana (PPGH) da FFLCH-USP. Ao
Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP. Ao Grupo de Estudos em Agricultura
Urbana (GEAU) do IEA-USP. À Sciences Po Paris. À Dir.ª Ewa Kulesza e ao Centre
de Recherches Internationales (CERI) da Sciences Po Paris. Ao Laboratoire
Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS) e ao Centre des
Politiques de la Terre (Université de Paris). Aos colegas da AESOP Young Academics.
À Galerie Umcebo. À Fondation Cartier pour l'Art Contemporain. À Fondation Maison
du Brésil e à Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP).
Aos funcionários, departamentos e serviços das prefeituras de São Paulo e de
Paris; às iniciativas da agricultura urbana profissional; a todas as pessoas e
instituições públicas e privadas que puderam atender a esta pesquisa. À União de
Hortas Comunitárias de São Paulo (UHCSP).
Aos meus (ex-)alunos e (ex-)colegas de trabalho: alegria, alegria!
À minha família e aos meus amigos, grandes companheiros que tanto me
ajudaram ao longo do doutorado, pelo amor e pela poesia da vida. Minha gratidão e
meu eterno companheirismo.

Àqueles que muito contribuíram para esta pesquisa e/ou que estiveram por
perto: Ademar Ludwig Suptitz; Adrián Almoguera; Alban Hasson; Alessandra Garcia
Soares; Alessandro Coloccia; Àlex Morcuende; Alexandra Kolifrath; Alexandre Gaiser;
Alice Lamoureux; Aline Dias; Amela du Bessey; Amir Musleh; Ana Carolina dos
Santos; Ana Muniz; André Biazoti; André Caretta; André Luzzi; André Manoel dos
Santos; André Mantovani; Andrea Pesek; Angela García; Angélica Nakamura;
Annabel Polly; Anne Barbillon; Anne Dubosc; Anne-Cécile Daniel; Anthony Segalin;
Antoine Cusset; Antoine Lagneau; Antoine Juvin; Arunima Amar; Barbara Berges;
Barbara Monfrinato; Beatriz Costa; Beatriz Forti; Belén Fuentes; Benê Turin; Bernardo
Machado; Betina Zalcberg; Bia Goll; Brenno Fonseca; Bruna de Oliveira; Bruno
Mendes; Camila Soufer; Carine Beatrici; Carlotta Gennari; Carolina Binatti; Carolina
Laranjeira; Carolina Leite; Carolina Rangel; Cássia Castro; Catarina Bassotti; Cécile
Logerot; Claudia Korek; Claudia Mineoka; Claudia Visoni; Claudio Alfaro; Claudio
Lorenzo; Clément da Cruz; Cyrille Varet; Daiane Ciriáco; Damien Deville; Daniela
Antoniassi; Danilo Bassi; Diego Lahóz; Ece Işık; Elaine Alves; Elba Fraga; Estela
Brahimllari; Fabíola Germano; Fernanda Danelon; Flore-Anaïs Brunet; François
Rouillay; Frédéric Madre; Fritz Nagib; Gabriel Zei; Gabriela Meaux; Gaby Bonnefille;
Gaëtan Calvar; Gerson Pinheiro; Giulia Giacchè; Giulia Mostarda; Glenn Makuta;
Guillaume Leterrier; Guilherme Ranieri; Gustavo Onto; Guto Lacaz; Hannah Uesugi;
Hélène Maurisse; Hugo Anselmo; Hugo Rochard; Isa Fonseca; Isis Galvão; Ivani
Fusellier; Jacques-Olivier Bled; Jaison Pongiluppi Lara; Jean Paul Ganem; Jérôme
Habersetzer; Jihana Nassif; Joanna Wong; Johanne Debas; João Aira; João Miguel
Moreira; Jorge Eluf; José Luiz Fazzio; José Pinheiro; José Roberto Barreto Lins;
Julhiana Costal; Julia Santos; Júlio Muller; Julio Villani; Karina Prévost; Kauê Santos;
Larissa Giroldo; Laura Martins de Carvalho; Laurence Baudelet; Laurent Pernot; Léa
Asmar; Leila da Cruz; Leonardo Eluf; Leonardo Klein; Luan Batista; Luc Matheron;
Lucas Ciola; Lucas Germán Burgos; Lucia Guanaes; Lúcia Maciel; Lúcia Nagib;
Luciano Caparroz; Luís Amato; Luís Henrique Meira; Luísa Mafei; Luiz Massucato;
Luiza Nagib Eluf; Lya Porto; Madalena Buzzo; Mahle Robin; Maira Bombachini; Maitê
Bueno; Manuela Maluf Santos; Marc Dumas; Marcel Badan; Marcella Marín; Marcelle
Botega; Marcelo Madalozzo; Marcia Trento; Marco Clausen; Mari Machini; Mari Silva;
Maria Alves da Silva; Maria Cecília de Luna (Dona Lurdes); Maria Clara Morgulis;
Maria de Lourdes (Lia) Andrade Silva; Maria Eudóxia Carvalho; María Gabriela
Portaluppi; Maria Germano; Mariana de Carvalho Nascimento; Mariana Marchesi;

Marina Belhaus; Marine Cerceau; Marinei Almeida; Marion Eynius; Michelle Brito;
Miguel Nagib; Mirinha Cenamo; Mity Hori; Monica Meira; Monique Fahri; Monique
Ottmann; Munira Nasser Nagib; Natacha Rollinde; Natale Danelli; Natan Bastos;
Nathali Fonseca; Nathan Dubois; Neide Rigo; Olga Alvarenga; Olívia Alvarenga;
Olivier Pinalie; Pâmela Sarabia; Patrícia Sauaia; Paula Macé Le Ficher; Paula Popó
Lopes; Paulo Nagib; Paulo Roberto Raymundo; Pedro Almeida; Pedro Botton; Pedro
Eluf; Pedro Maia Veiga; Pedro Seckler; Pedro Suzuki; Persio Witkowski; Priscila Lee;
Rachel Ganem; Rafael Buralli; Rafael Delalibera; Rafael Tenório; Raphael
Buongermino; Regiane Nigro; Regina Fukuhara; Rejane Peixoto Nunes; Renato Lima;
Renato Rocha de Lima; Richard Reynolds; Rita Almeida; Rita Cavaliere; Roberta
Curan; Roberto O’Leary; Rosana Fernandes; Rosangela Zanchetta; Rui Signori; Safy
Varet; Sérgio Julião; Sérgio Shigeeda; Silas Gubitoso; Silvana Ribeiro; Silvia Schiros;
Sônia Cunha; Stephen Shennan; Susana Prizendt; Swen Deral; Sylvia Werneck;
Tatiana Achcar; Tatjana Lorenz; Terezinha Germano; Terezinha Matos; Thais Mauad;
Thiago Barbizan; Tomás Eluf; Valéria Marcoratti; Valérie Navarre; Vanda Gentina;
Vania Gagliardi; Vera Antunes; Victor Iamonti; Vilma Nasser; Vinicius de Moraes; Vitor
Chaves; Vitor Eluf; Vitória Leão; Vivian Schaeffer; Welton Santos; William Antunes; Zé
Çaravá; Zi Wang; Zilma Zakir; Ziyeu Zhou.

meu quintal é uma cidade!…
Patrícia Rehder Galvão (Pagu)

RESUMO
NAGIB, G. O espaço da agricultura urbana como ativismo: alternativas e
contradições em Paris e São Paulo. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2020.
A agricultura urbana, embora ameaçada pela urbanização, dificilmente desaparece
por completo. Isto se deve não apenas às materialidades remanescentes e à
necessidade de estar junto ao mercado consumidor, mas também à diversidade de
formas e expressões que a caracteriza. Os diferentes contextos e a multiplicidade de
atores evidenciam dinâmicas e funções de uma atividade que é híbrida e plural. Esta
tese volta-se à expressão ativista da agricultura urbana, revelada por materializações
alternativas que pretendem rediscutir a cidade, por exemplo, mediante reapropriação
dos espaços públicos, reconexão com os ciclos da natureza e estreitamento dos
vínculos sociais. A partir desta “agricultura urbana como ativismo”, pode-se
desenvolver novas análises e interpretações referentes aos processos de
(re)produção e transformação do espaço urbano, avançar na construção conceitual
acerca da agricultura urbana enquanto prática social e ampliar a reflexão sobre o
direito à cidade. O recorte principal desta tese são áreas intra-urbanas de Paris e de
São Paulo, com destaque às hortas comunitárias, que não são analisadas
isoladamente da organização espacial que as cria. Recorre-se a procedimentos
metodológicos da pesquisa-ação e, para a análise das transformações espaciais em
distintos contextos (representados por aquelas duas metrópoles), são consideradas:
ações do poder público, realçando políticas e programas específicos; iniciativas
profissionais; materializações urbanísticas atuais (temporárias ou permanentes); e
apropriações de práticas e discursos alternativos pelo capital, adentrando no campo
das contradições existentes nos processos em curso. Contrasta-se, assim, o conteúdo
político de um novo mercado atrelado à (re)produção do urbano com o da agricultura
urbana como ativismo, cujas utopias orientam o fortalecimento de relações mais
libertárias de organização material do espaço.
Palavras-chave: Agricultura urbana. Ativismo. Horta comunitária. Paris. São Paulo.

ABSTRACT
NAGIB, G. The space of urban agriculture as activism: alternatives and
contradictions in Paris and São Paulo. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2020.
It is highly unlikely that urban agriculture, despite being threatened by urbanization,
disappears completely. That is true not only because of the remaining materialities and
the need to be close to the consumer market, but also because of the myriad of forms
and expressions that are peculiar to it. The various contexts and multiple actors
involved reveal dynamics and functions of a hybrid, plural activity. This thesis focuses
on the activist expression of urban agriculture, revealed by alternative materializations
aimed at shedding a new light on the role of the city, for instance, with regard to taking
back public spaces, reconnecting with natural cycles, and strengthening social bonds.
Based on this “urban agriculture as activism”, one may come up with new analyses
and interpretations related to urban space (re)production and transformation
processes, further develop the concept of urban agriculture as a social practice, and
elaborate on insights about the right to the city. This thesis will focus mainly on the
intra-urban areas of Paris and São Paulo, especially community gardens, which will
not be analyzed separately from the spatial organization that creates them. I will use
action research methodology and, to analyze the spatial transformation in different
contexts (represented by the two cities), the following factors are taken into account:
actions taken by governments, highlighting specific policies and programs;
professional initiatives; current urban materializations (temporary or permanent); and
appropriation of alternative practices and discourses by the capital, also addressing
the contradictions observed in current processes. Thus, we will see a contrast between
the political content of a new market regarding the urban (re)production and those of
urban agriculture as activism, whose utopias aim to strengthen more libertarian
relationships regarding the material organization of space.
Keywords: Urban agriculture. Activism. Community garden. Paris. São Paulo.

RÉSUMÉ
NAGIB, G. L'espace de l’agriculture urbaine militante : alternatives et
contradictions à Paris et São Paulo. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2020.
Bien que menacée par l’urbanisation, il semble difficile de voir disparaître
complètement l’agriculture urbaine. Cela se doit non seulement aux matérialités
rémanentes et au besoin de marchés de proximité, mais également à la diversité des
formes et expressions qui la caractérise. Les différents contextes et la multiplicité des
acteurs mettent en évidence les dynamiques et les fonctions d’une activité qui est
hybride et plurielle. Cette thèse se penche sur l’expression militant de l’agriculture
urbaine, révélé par des matérialisations alternatives qui aspirent à reconsidérer la ville
comme, par exemple, par le biais de la réappropriation des espaces publics, la
reconnexion avec les cycles naturels et le resserrement des liens sociaux. À partir de
cette « agriculture urbaine militante », on peut développer des analyses et des
interprétations novatrices au regard des processus de (re)production et de
transformation de l’espace urbain, avancer vers la construction conceptuelle de
l’agriculture urbaine en tant que pratique sociale et élargir la réflexion sur le droit à la
ville. Le cadre principal de cette thèse sont des zones intra-urbaines de Paris et de
São Paulo, où l’on distingue particulièrement les jardins partagés qui sont analysés en
lien avec l’organisation spatiale qui les crée. On a adopté des procédures
méthodologiques de recherche-action et, pour l’analyse des transformations spatiales
dans les différents contextes (les deux métropoles), on a pris en compte les actions
des pouvoirs publics, soulignant les politiques et les programmes spécifiques, les
initiatives professionnelles, les matérialisations urbanistiques actuelles (temporaires
ou permanentes), ainsi que l’appropriation de pratiques et de discours alternatifs par
le capital, en avançant dans le champ des contradictions existantes dans les
processus en cours. On établit ainsi un contraste entre le contenu politique d’un
nouveau marché lié à la (re)production de l’urbain et celui de l’agriculture urbaine
militante dont les utopies pointent vers la consolidation de rapports plus libertaires
quant à l’organisation matérielle de l’espace.
Mots-clés : Agriculture urbaine. Militantisme. Jardin partagé. Paris. São Paulo.
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1 INTRODUÇÃO
O processo histórico evidencia a inseparável relação entre o desenvolvimento
das cidades e a evolução das práticas agrícolas nas mais distintas civilizações, sendo
que o cultivo de plantas alimentícias e a criação de animais junto às aglomerações
populacionais e em seus interstícios, muito embora constantemente pressionados e
ameaçados pela urbanização, dificilmente desaparecem por completo. Uma das
razões para a sua perpetuidade não é expressa apenas por materialidades
remanescentes e pela evidente e necessária produção de alimentos junto aos maiores
mercados consumidores, mas também devido à variedade de formas e expressões
que caracterizam o que se denomina “agricultura urbana”, cujos diferentes contextos
permitem compreender as dinâmicas e funções de uma atividade que é híbrida e plural
(MOUGEOT, 2005; SHENNAN, 2018).
Esta percepção de multifuncionalidade e pluralidade tem revelado, nestes anos
2000, que a agricultura urbana é incontornável, seja enquanto atividade econômica,
expressão cultural, estratégia política, conteúdo espacial ou relevância intelectual. A
produção de pesquisas sobre os seus impactos e benefícios nas mais diferentes áreas
do conhecimento confirma, segundo Mougeot (2015), que estamos diante de uma
temática interdisciplinar. Mas como ressaltou Santos (2004, p. 76-78):
Os mesmos objetos podem dialogar com as mais diversas
disciplinas. [...] A significação geográfica e o valor geográfico dos objetos vêm
do papel que, pelo fato de estarem em contiguidade, formando uma extensão
contínua, e sistematicamente interligados, eles desempenham no processo
social.

A partir de casos em inúmeros países do mundo e considerando a
multiplicidade de atores no que tange a elaboração de seus mecanismos estruturantes
(poder público, sociedade civil e a variedade de agentes privados), a referida atividade
é associada a questões sociais, econômicas, pedagógicas, microclimáticas,
pedológicas, de justiça ambiental, de saúde e nutrição, de eficiência energética etc. A
diversidade é, portanto, inerente à agricultura urbana, afastando-a de uma única e
irrefutável definição.
No entanto, também é preciso reconhecer que aquela prática social ainda
causa pouco interesse às pesquisas na área da Geografia Urbana, que muito tem a
colaborar para a realização de uma análise mais específica sobre o cultivo urbano de
alimentos e as suas relações com a política do espaço, podendo amparar-se em
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trabalhos de grandes estudiosos sobre a produção social do espaço, tais como Henri
Lefebvre e David Harvey, e contribuir para uma “Geografia Crítica da agricultura
urbana” (TORNAGHI, 2014). As materializações resultantes de ações ativistas de
guerrilla gardening, ou seja, metodologia radical de ocupação da terra urbana sem
permissão prévia de seu proprietário (seja o Estado ou um particular), são ainda
menos estudadas no meio acadêmico quando comparadas às demais expressões e
tipologias existentes da agricultura urbana, sendo, aquelas, a vanguarda de uma
“agricultura urbana informal” (HARDMAN; LARKHAM, 2014).
A tese aqui defendida é a de que a agricultura urbana também é materializada
enquanto expressão ativista e que a partir desta “agricultura urbana como ativismo”
elaboram-se novas análises e interpretações sobre os processos de (re)produção e
de transformação do espaço urbano, contribui-se para a construção conceitual em
torno da pluralidade representada pela agricultura urbana e aprofunda-se na
perspectiva crítica de análise do espaço urbano, sendo que as cidades de Paris e de
São Paulo foram os casos selecionados para o desenvolvimento desta pesquisa.
A ênfase no ativismo enquanto agente de materialização de uma expressão da
agricultura urbana não costuma aparecer como condicionante da (re)produção ou
transformação do espaço urbano, tampouco é frequentemente considerada nas
definições, conceituações e tipologias de grande parte das pesquisas acadêmicas
sobre o tema. Esta agricultura urbana como ativismo insere-se, por sua vez, no
conjunto de resistências cotidianas dado o quadro de crise urbana, apresentando-se
como alternativa pacífica aos anseios cidadãos de reconexão com os ciclos da
natureza, reocupação dos espaços públicos, mecanismo de acesso democrático ao
uso e parcelamento do solo urbano, gestão participativa do espaço, estreitamento dos
vínculos sociais e comunitários, retomada da autonomia, educação ambiental,
promoção de atividades terapêuticas, artísticas, esportivas etc., tanto por intermédio
de materializações já perenizadas no espaço urbano quanto pela ampliação da
discussão utópica acerca da cidade contemporânea e do direito à cidade (NAGIB,
2018).
Embora a agricultura urbana permita ampla compreensão acerca do cultivo de
alimentos e da criação de animais em terras intra e periurbanas (MOUGEOT, 2000),
aqui, o recorte espacial em foco são expressões da agricultura intra-urbana, ou seja,
inquestionavelmente dentro da cidade – em parques, praças, universidades, centros
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culturais, sobre lajes ou telhados de edifícios etc. –, cujas materialidades principais
são as hortas urbanas, localizadas nas porções disponíveis de solo local ou em
estruturas suspensas, demarcadas por um único ou variados canteiros, onde há o
cultivo de plantas alimentícias diversas, destacadamente hortaliças (mas não
apenas), fazendo uso de princípios permaculturais e agroecológicos.
Amparados por McKay (2011), atentamos ao fato de que tais hortas são
dinâmicas e mutáveis, mesmo se em ritmo lento. E isto não se deve apenas aos ciclos
da natureza e aos marcadores biológicos de cada estação do ano, mesmo que,
atualmente, eles estejam ameaçados pelas discutidas mudanças climáticas. Mas
trata-se de uma constatação ideológica, uma vez que as modificações em curso na
sociedade também alteram as hortas, simbólica e materialmente. Nas experiências
comunitárias, materialidades principais desta agricultura urbana como ativismo,
abrem-se os caminhos para debates, conversas e maneiras diversas de interação
social (pelas artes, pelos esportes, pela culinária etc., além da própria jardinagem e
horticultura) – a horta como lugar do encontro:
Mudanças climáticas, evolução do pico do petróleo, coesão
comunitária, meio ambiente, modificações genéticas e política alimentar,
dieta, saúde e deficiência nutricional – a horta é o lugar que toca e é tocado
por todos estes tipos de grandes preocupações mundiais, ela querendo ou
não este tipo de atenção. [...] Cultivar uma horta se tornou – pelo menos
potencialmente – um ato de resistência. Mas este não é apenas um gesto de
recusa. É um ato positivo. É práxis.1

Estamos em um contexto de renaturalização da cidade, de reconexão de seus
habitantes com a natureza (BLANC, 2008) e de um determinante engajamento
comunitário em hortas urbanas. Isto amplia a discussão acerca da agricultura urbana
e a maneira como as pessoas se relacionam com o espaço em suas vidas cotidianas
(BRONDEAU, 2017). A reapropriação cidadã de áreas abandonadas, terrenos baldios
e porções dos espaços verdes urbanos, segundo Brondeau (2017), vem
acompanhada de um desejo social de pertencer a uma cidade ambientalmente mais
equilibrada, e suas ações podem ser interpretadas como uma resposta ao descaso
tanto do Estado quanto dos proprietários das parcelas de solo urbano. Assim, hortas
urbanas ultrapassam a estrita dualidade entre campo e cidade e, acompanhadas de
nosso dever em produzir uma análise crítica, elas abrem a possibilidade de serem

1

Ibid., p. 10, tradução nossa.
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uma ferramenta de participação direta da sociedade nas formas e conteúdos da
paisagem urbana e nos arranjos territoriais locais.
Neste escopo, assume-se, por sua vez, que a urbanização é um processo
dominado pela acumulação de capital que, sob a lógica da industrialização,
comprometeu o ambiente natural, vulgarizou a comercialização da terra, impediu as
sociedades de se alimentarem irrestritamente dos espaços que ocupam, emplacou
leis e regulamentações restritivas à produção agropecuária em áreas intra-urbanas e,
mediante sistemas agroindustriais, impôs o consumo de alimentos cuja origem nem
sempre é transparente aos consumidores. A agricultura urbana como ativismo,
portanto, também desempenha, neste contexto, o papel de revelar formas alternativas
de urbanização (TORNAGHI, 2014). Ainda, segundo Monte-Mór (2015, p. 63, itálico
do autor):
Entretanto, se o urbano-industrial vem produzindo de forma
hegemônica o espaço em que vivemos, parece que só o urbano-natural pode
garantir o espaço em que podemos viver. A chamada sustentabilidade urbana
demanda o resgate radical da natureza, uma imbricação do tecido urbano
com o espaço natural, a extensão da natureza dentro do urbano extensivo.
Assim, o urbano que se anuncia é também o urbano-natural, cada vez mais
fortemente impregnado na vida cotidiana, na produção de alimentos, nos
parques lineares, nas matas urbanas, nos espaços de apropriação coletiva –
espaços (e objetos) comuns.

Segundo Lefebvre (2000), o espaço é condição necessária ao processo de
acumulação, tendo a cidade como objeto material de reprodução do capital sob o
comando do Estado. Este, por sua vez, acaba por reproduzir a lógica da desigualdade
e materializa as contradições inerentes ao capitalismo, que se exacerba na produção
do espaço voltada às necessidades econômicas e políticas que garantem a
apropriação privada da produção social. Portanto, se “a urbanização capitalista tende
perpetuamente a destruir a cidade como um comum social, político e habitável”, ao
pensar a agricultura urbana como ativismo enquanto tema de pesquisa sobre a
cidade, a questão se esbarra na sua possibilidade de melhorar a vida das pessoas e
indicar outro modelo de urbano (HARVEY, 2014, p. 156).
Enquanto alternativas, tendo em vista as formas, ideologias e utopias que
trazem em si, as hortas comunitárias são territorialidades a partir das quais pode-se
discutir a cidade. Espaços críticos por essência, elas são materializações resultantes
da tomada de consciência de grupos da sociedade civil a respeito da ordem dominante
de (re)produção no urbano. Na tentativa de transformar o espaço a partir de
perspectivas utópicas, elas podem apontar “maneiras criativas de usar os poderes do
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trabalho coletivo para o bem comum”, ao mesmo tempo em que iluminam
reivindicações e conflitos que existem para fora dela, na cidade em sua totalidade.
Tais iniciativas entre comuns também são apropriações do espaço que não o veem
como negócio e são antagônicas à lógica da propriedade privada. As hortas
comunitárias adquiririam, assim, a capacidade de iluminar o problema do “caráter
privado dos direitos de propriedade”, rediscutindo, na pequena escala, o poder de
transformação socioespacial da coletivização de terras urbanas2.
Deve-se pontuar que a reivindicação pacífica pelo uso e pela ocupação de
espaços públicos – uma disputa via reapropriação cidadã do território comum não
propriamente via embate direto, mas mediante discurso e prática transformadores –
está imbricada à agricultura urbana como ativismo (trata-se de seu espaço político).
Segundo Arendt (2014), o espaço público é a expressão concreta da política, é o lugar
do debate, ele representa a capacidade dos seres humanos de agirem conjuntamente
e onde se pode exercitar o poder dos cidadãos – o único poder que é legitimo, já que
ele implica na livre opinião, no livre debate e na livre associação. No entanto,
reconhecemos que:
Nem todas as formas do comum requerem acesso livre. [...] Há uma
distinção importante entre espaços públicos e bens públicos por um lado e,
por outro, os comuns. Os espaços e os bens públicos urbanos sempre foram
uma questão de poder de Estado e administração pública, e esses espaços
e bens não constituem necessariamente um comum. [...] Embora esses
espaços e bens públicos contribuam intensamente para as qualidades dos
comuns, faz-se necessária uma ação política por parte dos cidadãos e das
pessoas que pretendem apropriar-se deles ou concretizar essas qualidades.
(HARVEY, 2014, p. 142-144).

Atentou-se, dialeticamente, aos mecanismos e às possibilidades de
apropriação da agricultura urbana como ativismo pelo capital. Considerou-se,
portanto, a contradição que a transformaria em mercadoria e/ou a incorporaria como
condição para a (re)produção do urbano. Desta maneira, a análise se expandiu a um
conjunto de novos projetos urbanísticos conduzidos por diferentes atores com
interesses distintos (além, evidentemente, do próprio mercado imobiliário e do
Estado). Simultaneamente, seu conteúdo material e ideológico tem despertado, ainda,
o interesse de um novo e promissor setor de exploração comercial e de prestação de
serviços da agricultura intra-urbana profissional direcionada a interesses privados. Por
isso, também trouxemos à luz, nesta pesquisa, novos modelos de ocupação

2

Ibid., p. 153-168.

29

temporária ou permanente do espaço urbano e os atores da nova agricultura intraurbana profissional que podem ser confrontados sob a perspectiva crítica. Todavia,
como parte do mesmo entendimento e sem a intenção de relativizar as contradições,
foram reconhecidos os diferentes princípios, intenções e práticas que regem as tais
múltiplas iniciativas profissionais e urbanísticas, que, além de refletirem a
multiplicidade e o hibridismo da agricultura urbana em si, também podem representar
alternativas capazes de fortalecer, por exemplo, a economia solidária e as estruturas
reais de autonomia e de independência que respondam às desigualdades do urbano
(MCCLINTOCK, 2014).
Para analisar os processos responsáveis pelo conteúdo espacial da agricultura
urbana como ativismo, esta pesquisa, essencialmente qualitativa, foi realizada nas
cidades de Paris e de São Paulo (quadro 1, p. 48). Compreende-se que o conteúdo
crítico já se encontra na escolha do objeto e, dada a dialética, suas contradições não
são ignoradas. Condicionada à análise do processo histórico e aos respectivos
processos de urbanização, a comparação aqui proposta aprofunda a compreensão
acerca da agricultura urbana como ativismo e do despontar de uma nova agricultura
urbana profissional em diferentes contextos. E por que aquelas cidades?
A cidade de São Paulo tem sido a centralidade das pesquisas em agricultura
urbana, sob a perspectiva da Geografia Urbana, conduzidas por este pesquisador
desde 2013, seu ano de ingresso no mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (PPGH-FFLCH-USP). A pesquisa-ação tornou-se o
principal recurso metodológico de um processo que se estendeu do estudo de caso
sobre a Horta das Corujas (a primeira horta comunitária da capital), resultando em
uma dissertação de mestrado, até uma vasta porção territorial do município, que
culminaria, por sua vez, nesta tese; além de ser fruto do envolvimento deste
pesquisador junto às redes ativistas, de hortelões e de agricultores urbanos
paulistanos. Se “quem vem de outro sonho feliz de cidade/aprende depressa a
chamar-te de realidade/porque és o avesso do avesso do avesso do avesso”
(VELOSO, 1988, s.p.), São Paulo também é a residência deste pesquisador; é a
centralidade da objetividade e da subjetividade desta mente e deste corpo que
realizam a pesquisa, produzem o conhecimento e se engajam ativamente com o
objeto de estudo.
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A pesquisa sobre São Paulo, inquestionavelmente, parte da compreensão a
respeito do seu planejamento segregador; dos muros visíveis e invisíveis entre
classes sociais; das contrastantes diferenças diante dos padrões estéticos e
ambientais entre seus bairros; das extensas periferias onde proliferaram loteamos
clandestinos; das zonas degradadas do centro da cidade; da existência de diversos
imóveis ociosos que não cumprem a função social da propriedade; dos riscos
socioambientais (enchentes, desmoronamentos, rede incompleta de saneamento
básico etc.); da falta de manutenção de muitas de suas áreas públicas; das praças e
canteiros sem cuidados paisagísticos adequados; da carência de áreas verdes em
muitos de seus bairros; da má distribuição espacial dos centros de cultura, esporte e
lazer; da dificuldade de acesso à educação pública de qualidade; da fiação aérea (de
eletricidade e telecomunicações); da prioridade pelo rodoviarismo e pelo transporte
de uso individual; das favelas e demais habitações precárias; das filas por vagas nas
creches públicas; dos problemas de mobilidade urbana; da violência; dos preconceitos
(racismo, homofobia, machismo e tantos outros); da poluição de suas águas e das
crises hídricas; da poluição atmosférica e sonora; do mercado imobiliário especulativo;
da proliferação de prédios altos e de gosto estético duvidoso; das operações urbanas
guiadas pela cartilha neoliberal de (re)produção do urbano na periferia do sistema; da
dificuldade de acesso a alimentos frescos, saudáveis e a preços acessíveis em muitos
de seus bairros (NOBRE; BASSANI, 2015; ROLNIK, 2014). Trata-se, enfim, das
materialidades da urbanização contraditória; da problemática urbana em um país em
desenvolvimento. Mas também de apontar e analisar saídas; de vislumbrar utopias;
de ressignificar o urbano. E trata-se do contexto, destacadamente a partir dos anos
2010, no qual um tipo de ativismo ganha força com suas materializações e
transformações espaciais: as hortas comunitárias vão ser incluídas na questão
urbana.
Em São Paulo, tomou-se como ponto de partida para a pesquisa acerca da
agricultura urbana como ativismo a articulação da rede dos Hortelões Urbanos, em
2011, quando foi dado um passo decisivo para reunir interessados em discutir a
produção de alimentos dentro da cidade, além de despertar uma força ativista a fim
de iniciar a prática da agricultura urbana em espaços públicos. Enquanto grupo de
livre acesso no Facebook, os Hortelões Urbanos tornaram-se úteis para a troca de
experiências e informações relacionadas à produção de alimentos em escala
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doméstica ou comunitária. A partir de sua aparição, a comunicação entre os
envolvidos com a temática da agricultura urbana foi facilitada e ainda articulou-se a
materialização, em 2012, da primeira horta comunitária de caráter ativista em praça
pública do município – a Horta das Corujas, na Praça Dolores Ibárruri, no bairro da
Vila Beatriz (limite com a Vila Madalena, na zona oeste). Em 2015, foi aprovada a lei
sobre a gestão participativa de praças no município, conferindo uma primeira proteção
legal às hortas comunitárias localizadas em praças públicas, no entanto, a agricultura
intra-urbana ainda não é regulamentada na cidade (NAGIB, 2016).
No início de 2018, dado o número expressivo de iniciativas hortícolas,
estruturou-se a União de Hortas Comunitárias de São Paulo (UHCSP), constituindo a
base de investigação principal sobre a relação entre hortas comunitárias e ativismo
urbano no conjunto desta pesquisa conduzida na capital paulista. As hortas
comunitárias perenizadas e cuja organização comunitária encontrava-se bem
estruturada para a realização das atividades de manutenção cotidianas foram
selecionadas para a produção cartográfica aqui realizada. Isto significou a seleção de
12 hortas pertencentes à UHCSP e outras duas que, apesar de não integrarem a
referida rede, eram semelhantes em suas organizações, formas e funções.
O recorte às hortas da UHCSP foi importante para a delimitação espacial da
área de estudo, em virtude da grandiosidade territorial da capital paulista. Almejou-se
realizar esta tese na centralidade da área urbana, onde se apresentam as
materializações de hortas comunitárias que representam a expressão ativista da
agricultura intra-urbana, isto significou trabalhar essencialmente com o Centro
Expandido de São Paulo (apenas uma horta da UHCSP não se encontra em tal porção
territorial). No entanto, a fim de contemplar a diversidade espacial da agricultura
urbana como ativismo na produção científica (que abrange a produção cartográfica),
também se justificou incluir as duas experiências hortícolas não pertencentes à
UHCSP, localizadas em bairros periféricos distantes do Centro Expandido. Cabe
ressaltar, ainda, que apesar da pesquisa ter concentrado sua análise nas iniciativas
cartografadas, ela não se resume a isto, uma vez que foram realizados diversos outros
trabalhos de campo e inúmeras experiências em bairros distantes do Centro
Expandido, notadamente nas periferias das zonas leste, norte e sul, que também
serviram de base desta análise, além da pesquisa realizada nas diversas iniciativas
da agricultura intra-urbana profissional (para além das hortas comunitárias).

32

Paris, por sua vez, como enuncia a obra de Harvey (2015, p. 43), é a capital da
modernidade – “uma cidade capital” que foi “transformada pelo poder burguês em uma
cidade do capital”. As novas tecnologias e formas organizacionais do século XIX,
conferidas destacadamente pelas intervenções do Barão Haussmann, propuseram
“uma mudança radical de escala”: “Um dos efeitos mais importantes do capitalismo
na construção foi transformar a escala dos projetos” (LOYER3, 1987 apud HARVEY,
2015, p. 27). Uma grandiosidade simbólica e material (de bulevares, monumentos,
parques e jardins públicos etc.) que influenciou a (re)produção do urbano em escala
mundial, a exemplo das reformas pelas quais passou São Paulo no começo do século
XX, quando, em 1908, o então vereador Silva Telles4 (Partido Republicano Paulista –
PRP) convidou o urbanista francês Joseph-Antoine Bouvard para reestruturar o centro
da cidade, obras que seriam realizadas na gestão do prefeito Raymundo Duprat5
(PRP), em 1911 (TIRAPELI, 2007). Contudo, o interesse desta pesquisa aumentou
tendo em vista a centralidade adquirida pela agricultura urbana, em Paris, no conjunto
de práticas e ações, neste século XXI, por parte do poder público local, de ativistas,
de profissionais de diferentes frentes e setores.
Em Paris, tomou-se como pontos de partida para a pesquisa acerca da
agricultura urbana como ativismo: o papel da associação Graine de Jardins (Semente
de Hortas), criada em 2001, sendo, atualmente, a principal responsável por estruturar
uma rede de atores associativos e institucionais a fim de materializar hortas
comunitárias na capital francesa, e cuja história remonta a uma articulação militante,
em 1997, quando, na cidade de Lille (localizada no norte do país, próxima à fronteira
com a Bélgica), houve o primeiro encontro nacional sobre horticultura comunitária e
materializou-se a primeira experiência condizente àquela tipologia da agricultura
urbana na França; o surgimento, naquele mesmo ano de 2001, da primeira horta
comunitária parisiense – Jardin Solidaire (Solidário) –, materializada por ativistas
mediante ocupação de um terreno público baldio na Rue (Rua) des Haies, no 20º
arrondissement da cidade, sem relação direta, a princípio, com a articulação de Lille
e com a associação Graine de Jardins, tendo sido decisiva para provocar o poder
público acerca da temática da horticultura comunitária em espaços públicos; e a
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LOYER, F. Paris XIXe siècle : l’immeuble et la rue. Paris: Hazan, 1987.
Nome completo: Augusto Carlos da Silva Telles.
5
Nome completo: Raymundo da Silva Duprat.
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própria Prefeitura de Paris, que tentando abraçar as variadas causas (ativistas,
urbanísticas, acadêmicas e profissionais), estruturou diferentes planos e programas
que abrangem direta ou indiretamente a agricultura intra-urbana desde o começo dos
anos 2000, dentre eles, destaca-se o Programa Main Verte (Mão Verde), de 2003,
voltado especificamente às hortas comunitárias e sendo uma base fundamental para
compreender a distribuição espacial destas iniciativas.
A delimitação espacial da área de estudo correspondeu à totalidade do território
parisiense, isto é: Paris Intramuros, termo utilizado em referência às formações
originais das cidades fortificadas, atualmente refere-se à área no interior da
delimitação feita pelo Boulevard Périphérique (Bulevar Periférico), uma via expressa
que circunda Paris (fotografia 1); mais as áreas dos Bois (Bosques) de Vincennes e
de Boulogne6, localizados, respectivamente, nos extremos leste e oeste da cidade.
Fotografia 1 – Boulevard Périphérique

O Boulevard Périphérique, anel viário responsável pelo limite territorial da capital francesa, entre o 12º
arrondissement de Paris (à direita) e a cidade de Saint-Mandé (à esquerda). A foto evidencia o intenso
tráfego veicular, a ausência de pedestres e a mineralização do canteiro central. Em processo de
alteração da lógica rodoviarista de mobilidade urbana, da ampliação das áreas verdes e da redução
das poluições sonora e atmosférica, a prefeitura planeja, até 2030: estabelecer velocidade máxima de
50 km/h (atualmente é de 70 km/h); limitar em três o número de pistas para cada um dos sentidos;
vegetalizar a área central e os muros circundantes; e tornar a via acessível e utilizável aos pedestres
(PREFEITURA DE PARIS, 2020). Paris, França. Fotografia de maio de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Ambos os bosques poderão ser localizados no mapa 1, p. 151.
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Decidiu-se, assim, pela análise global das hortas comunitárias parisienses,
que, apesar do grande número de iniciativas, a obtenção de informações preliminares
a respeito de todas elas foi possibilitada mediante a coleta de dados junto ao
Programa Main Verte (dados oficiais da Prefeitura de Paris) e, complementarmente,
à associação Graine de Jardins. Da mesma forma que a UHCSP nos serviu de base
para o levantamento das hortas comunitárias paulistanas, o Programa Main Verte
cumpriu esta função para as iniciativas parisienses, dada a diferença que, na capital
francesa, o poder público possui um programa específico voltado às hortas
comunitárias e a reunião dos dados e o acesso a eles ficam facilitados. Ademais,
salienta-se que as delimitações espaciais de base, isto é, as áreas do Centro
Expandido de São Paulo (189,6 km2) e da cidade de Paris (105,4 km2) possuíam
relativa equivalência em área e estavam mais próximas para trabalhar com as escalas
da análise teórica e cartográfica.
Desta forma, foram selecionadas para a produção cartográfica parisiense, aqui
realizada, todas as hortas comunitárias de Paris no ano de 2019, segundo o cadastro
municipal (Programa Main Verte) em conjugação com o cadastro da associação
Graine de Jardins. Mesmo a pesquisa tendo concentrado sua análise nas hortas
comunitárias, ela não se restringiu a isto, já que também foram realizados diversos
outros trabalhos de campo e vivenciadas inúmeras experiências em cidades do
entrono de Paris, pertencentes à região metropolitana (a leste, oeste, norte e sul da
capital francesa), além da pesquisa realizada nas mais diferentes iniciativas da
agricultura intra-urbana profissional (associações e empresas) e nos canteiros de
obras em vias de materialização de novos bairros e loteamentos, naqueles já
materializados e nos espaços temporários junto a tais obras onde expressões da
agricultura urbana têm sido incorporadas.
A pesquisa em Paris foi possibilitada graças ao acolhimento deste pesquisador
como doutorando visitante, de julho de 2018 a agosto de 2019, pelo Centre de
Recherches Internationales (Centro de Pesquisas Internacionais) da Sciences Po
Paris (CERI-CNRS-Sciences Po). Sempre que possível, recorreu-se ao engajamento
ativo do “sujeito pesquisador” nos diferentes campos de interesse desta pesquisa, a
fim de facilitar sua integração à nova realidade parisiense, especialmente aos espaços
de atuação e reflexão nos quais a agricultura urbana era o objeto central. Este também
não deixou de ser um recurso metodológico ensinado pela pesquisa-ação, que
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permitiu, enfim, o rápido entrosamento com diferentes experiências de hortas
comunitárias e com o movimento de guerrilla gardening francês; no entendimento
sobre o funcionamento das ocupações temporárias mais frequentadas; junto aos
pesquisadores das mais variadas vertentes teórico-metodológicas e instituições de
ensino e pesquisa da capital francesa (que foram fundamentais para: a ampliação da
bibliografia consultada; o estabelecimento de parcerias ou para dar o suporte
necessário à produção de artigos científicos; a concepção e a realização de atividades
acadêmicas; a inclusão deste pesquisador em visitas de campo; o recebimento de
cartas institucionais de apoio à realização desta pesquisa; a participação em
congressos e demais eventos acadêmicos etc.); mas também com os cidadãos que
estavam transversalmente engajados com a temática e que findaram por abrir
caminhos a outras experiências, a exemplo da exposição fotográfica que realizamos
na galeria de arte Umcebo7, com fotografias autorais de hortas comunitárias de São
Paulo e de Paris, em setembro de 2018.
Mas a pesquisa sobre Paris igualmente parte da compreensão de que não se
trata de uma realidade desprovida das contradições da (re)produção do espaço,
reconhecendo, na capital francesa: o avançado processo de gentrificação; a
disneyficação, caracterizada pela homogeneização social e cultural que leva ao
desaparecimento de singularidades locais; o turismo de consumo que reproduz
formas e conteúdos iguais a diversas outras partes do mundo; a venda da cidade
como “única”, com suas formas arquiteturais de “grife” (com edifícios assinados por
arquitetos e/ou grandes escritórios de arquitetura de renome internacional); a intensa
mercantilização de suas artes; os inúmeros e demorados processos burocráticos que
regulam e controlam a vida cotidiana; o elevado custo de vida; o cheiro forte de urina
humana nas vias públicas; as infestações de camundongos, ratos e ratazanas; o
elevado preço dos aluguéis e do metro quadrado; os preconceitos (xenofobia,
racismo, homofobia, machismo etc.); a opressão da moda, que impõe normas, valores
e costumes; o eurocentrismo (disfarçado ou escancarado); a poluição do ar e do solo
urbano; a segregação espacial evidenciada pelo distanciamento das residências da
população mais pobre, geralmente localizadas em cidades vizinhas afastadas do
centro parisiense; o sem-número de imigrantes e refugiados dormindo nas ruas da
cidade; o transporte público funcionando em capacidade máxima (CLERVAL, 2016;
7

Localizada no Boulevard Diderot, n. 102, 12º arrondissement.
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HARVEY, 2014; ZUKIN, 1996). E desde os primeiros anos do século XXI, as
movimentações em torno da agricultura urbana ganharam força e Paris parece almejar
o título de “capital agrícola” (ROSENSTIEHL, 2018). Em meio à poderosa atuação do
capital no centro do sistema, as utopias, práticas e ações na busca pela
ressignificação do urbano também não cessam de brotar. Neste contexto – se “capital
da agricultura urbana” ou se “centralidade da agricultura urbana do capital” –, as suas
131 hortas comunitárias não podem ser algo insignificante.
O despertar do ativismo e do interesse coletivo, propulsores da materialização
de hortas comunitárias não orientadas à quantificação da produção agrícola em Paris
e em São Paulo, é recente. A Horta das Corujas e o Jardin Solidaire, anteriormente
citados, sinalizariam um arranjo ativista muito revelador para o quadro da agricultura
urbana nas duas metrópoles. Além disso, a relação entre Paris e São Paulo também
abriria a possibilidade de estabelecer novas perspectivas de abordagem aos estudos
da agricultura urbana (como ativismo) em cidades globais, ou seja, aquelas que se
apresentam como pontos de comando para a economia globalizada e onde também
se produzem os meios pelos quais tais comandos se tornam efetivos (SASSEN,
2001), colaborando para a compreensão, dada a centralidade daquelas cidades, de
como as estratégias ativistas, governamentais ou profissionais atualmente em curso
possuem poder de influência para a reprodução de suas materialidades em demais
localidades das respectivas metrópoles, em seus países ou no mundo (LEMOS,
2004).
No arcabouço comparativo, salienta-se por fim, mesmo não sendo o
direcionamento ou o foco de nossa análise, que Paris e São Paulo apresentam um
ponto institucional comum: ambas estão entre as 199 cidades signatárias do Pacto de
Milão sobre Política de Alimentação Urbana (Milan Urban Food Policy Pact – MUFPP).
Em 15 de outubro de 2015, na cidade italiana de Milão, durante o evento Expo Milano,
cujo tema foi “Alimentando o Planeta, Energia para a Vida”, Giuliano Pisapia (político
independente de esquerda), então prefeito milanês (2011-2016), aproveitou a
oportunidade política da ocasião para lançar um protocolo internacional sobre as
questões da alimentação urbana, conseguindo a adesão de um grande número de
outros prefeitos de grandes cidades de diversas partes do mundo. O documento,
elaborado sob orientação de um grupo consultivo formado por especialistas e
organizações internacionais (a exemplo da Organização das Nações Unidas para a
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Alimentação e a Agricultura – FAO), foi então apresentado, no dia seguinte (16 de
outubro de 2015), ao então Secretário Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), Ban Ki-moon, durante as comemorações do Dia Mundial da Alimentação
(MUFPP, 2020).
O MUFPP ganha relevância global enquanto articulação de governos locais ao
privilegiar e reconhecer compromissos nas políticas de agricultura urbana e segurança
alimentar, aproximando os atores que visam a desenvolver estas duas últimas no
conjunto de práticas e ações socioambientais. Neste sentido, o poder público
municipal passa a se comprometer, por exemplo, com o desenvolvimento de sistemas
alimentares inclusivos, democratizando a alimentação saudável, minimizando os
desperdícios, conservando a biodiversidade urbana e compartilhando informações
entre as cidades signatárias do pacto. Para orientar as ações governamentais, adotase, ainda, um “quadro geral” que recomenda, dentre outros pontos, a participação dos
diversos setores da sociedade (universidades, agricultores, iniciativa privada,
autoridades locais etc.), a reorientação da alimentação escolar, a garantia de acesso
seguro à terra e o apoio à economia solidária e ao circuito curto de produção e
consumo (MUFPP, 2020).
Para além do exposto, recorreu-se, aqui, a um conjunto de procedimentos
metodológicos. Primeiramente, deve destacar aqueles relacionados à pesquisa-ação,
que desde 2013 tem guiado de maneira coerente, ética e eficiente os estudos deste
pesquisador acerca da agricultura urbana como ativismo. Se “não existe neutralidade
na pesquisa social em geral”, igualmente o “grau de intensidade, a vontade de
pesquisar e de transformar situações não significa ‘fazer agitação’ ou ‘propaganda’ a
favor de soluções preestabelecidas que, na maioria das vezes, revelam-se ilusórias”.
Mas “as propostas de pesquisa-ação sempre apresentam algum aspecto político
quanto ao tipo de comprometimento dos pesquisadores com a ação de grupos sociais,
dentro de uma situação em transformação” e “as práticas políticas não se limitam ao
aspecto profissional, sempre possuem um aspecto militante e exigem maior
comprometimento por parte dos organizadores da pesquisa, o que não significa total
alinhamento ideológico com ativistas em questão”. Ademais, a pesquisa-ação propõe
ficar atento “às exigências teóricas e práticas para equacionarem problemas
relevantes dentro da situação social” e sua organização pressupõe um planejamento
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flexível, já que “há sempre um vaivém entre várias preocupações a serem adaptadas
em função das circunstâncias” (THIOLLENT, 2011, p. 9-102).
O quadro qualitativo e argumentativo da pesquisa-ação “não pertence a uma
única escola de pensamento, pode se desenvolver dentro de perspectivas
diferenciadas e convergentes” e não abre mão do aprofundamento da pesquisa
teórica. A conciliação entre empírico e teórico é pertinente à análise dialética e crítica.
Os conhecimentos dos hortelões e ativistas também foram de grande relevância, nos
permitindo trocas (teóricas e práticas) e novos ensinamentos, inclusive para ajudar a
quebrar a barreira, dentro e fora da academia, de querer conferir maior importância à
teoria ou à prática (em campo, foi recorrente escutar a crítica de que o conhecimento
acadêmico ainda é distante dos saberes populares e pouco ativo nas transformações
do espaço urbano). O alto grau de politização de muitos atores também nos levou a
ecléticas fontes teóricas, importantes para o entendimento ideológico de suas ações
(THIOLLENT, 2011, p. 128).
Dada a sua base empírica, a pesquisa-ação vem permitido que o pesquisador
se envolva de maneira participativa ou cooperativa (isto é, ativamente) e sem se limitar
a uma única forma de ação na realidade dos fatos observados referentes à agricultura
urbana como ativismo, cujas reivindicações são evidenciadas pela investigação
científica (problemas, conflitos, decisões, novas ideias etc. são estudados
dinamicamente, ou seja, durante os processos de transformação em curso). A
pesquisa empírica foi realizada nos espaços dos coletivos ou dos agrupamentos
associativos (em salas, prédios etc., ou seja, em meio interno) e, destacadamente, em
meio externo (meio aberto) urbano, ou seja, em hortas comunitárias, em diferentes
experiências profissionais da agricultura urbana, no seio dos bairros, em ocupações
temporárias etc. Em relação a falas e posicionamentos de interlocutores,
consideramos os diferentes contextos socioculturais em que eles foram proferidos,
explicitando seus pressupostos e questionando as declarações de intenção em busca
de avaliações realistas, tendo sido consultados os diferentes atores envolvidos, nunca
ignorando uma das partes interessadas (THIOLLENT, 2011).
Destaca-se, ainda, a leitura e a análise de extenso material bibliográfico em
língua portuguesa, francesa, inglesa ou espanhola (livros, artigos acadêmicos,
relatórios institucionais, planos e programas governamentais, publicações técnicas,
materiais jurídicos, publicações jornalísticas etc.). Contou-se com o suporte das
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diferentes bibliotecas físicas e virtuais (destacadamente os materiais e recursos
oferecidos pelas bibliotecas da Universidade de São Paulo, da Sciences Po Paris e
de outras instituições parisienses de ensino e pesquisa), com os generosos
empréstimos e doações de professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, e
com um rico acervo pessoal em contínua construção. Em Paris, há significativa
abundância de fontes secundárias e, por conta de semelhante experiência, permitese reproduzir as palavras de Harvey (2015, p. 36-37) sobre este quesito, à época de
sua pesquisa sobre (e na) capital francesa:
É necessário um grande esforço para reunir os inúmeros estudos
realizados a partir de diferentes perspectivas em uma síntese dinâmica. A
confiança em fontes secundárias (muitas delas informadas por uma estrutura
de conceitos e teoria completamente diferente daquela que anima a minha
própria) é de certa maneira limitada e sempre levanta a questão da
confiabilidade e da fidedignidade, sem falar da sua compatibilidade. Li
frequentemente essas fontes a contrapelo de seus próprios arcabouços
teóricos, mas o trabalho [...], não importa sob que perspectiva, foi cuidadoso
[...], e busquei sempre manter a integridade dos sólidos achados. [...] [Mas]
falar da “integridade” dos achados é altamente suspeito, pois a integridade e
a verdade são efeitos de discurso. [...] Mas um trabalho de síntese [...] não
pode ficar travado no ponto da desconstrução sem fim das elaborações
discursivas de outros, tem de insistir na materialidade dos processos sociais
ainda que reconheça o poder e a importância dos discursos e das percepções
na moldagem da vida social e na investigação histórico-geográfica.

A realização de um sem-número de trabalhos de campo (agendados ou
espontâneos) e visitas (guiadas ou livres) foi praticamente ininterrupta ao longo de
todo o processo de pesquisa: além do número significativo de iniciativas que nos
propusemos a conhecer e obter informações in loco, as hortas comunitárias e as
demais tipologias e expressões da agricultura urbana são dinâmicas e, a cada dia,
novos fatos tornam-se relevantes. Ao longo do período de pesquisa em Paris (de julho
de 2018 a dezembro de 2019), realizou-se campo em hortas localizadas em todos os
arrondissements da cidade onde elas estão presentes (apenas os 1º, 6º e 8º
arrondissements não possuem hortas comunitárias), com maior frequência e
acompanhamento naquelas localizadas nos 3º, 4º, 7º, 10º e 14º arrondissements,
devido à proximidade dos diferentes locais de residência deste pesquisador (foram
três diferentes locais de residência no período total de estadia) e também à estratégia
metodológica de agir nas zonas de proximidade (condizente com o propósito das
hortas comunitárias, que despertam e estreitam as relações de vizinhança); além da
participação junto ao coletivo parisiense de guerrilla gardening.
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Os campos em São Paulo são contínuos e sistemáticos desde 2013, época de
ingresso no mestrado, mas evidentemente interrompidos durante o período de
residência em Paris. Desde 2016, ano de ingresso no doutorado, os campos
estenderam-se ainda mais pelo território da capital paulista, no qual percorremos
todas as hortas comunitárias que foram cartografadas, além de participar ativamente
da rede da UHCSP e da Horta das Corujas. Dados os limites do tempo disponível para
a realização de todas etapas de trabalho e obrigações do doutorado, e o grande
número de hortas comunitárias, os campos, em ambas as cidades, mesclaram
metodologias de: visitas programadas ou espontâneas, realizadas mais rápida e
pontualmente; observação participante em mutirões, reuniões e encontros
esporádicos; e participação cotidiana mais ativa, incluindo as atividades de plantio e
manutenção e as reuniões e discussões presenciais e virtuais (em grupos de e-mail,
WhatsApp ou Facebook). Não se desenvolveu um estudo de caso detalhado para
cada uma das hortas listadas e cartografadas, mas buscamos analisá-las
globalmente, em sua totalidade, e ressaltando particularidades de maior pertinência
para a tese.
Para além das hortas comunitárias, esteve-se presente em muitas outras
localidades com atividades de agricultura urbana, participando de ateliês, oficinas,
rodas de conversa e as mais diversas vivências coletivas ou individuais. Frequentouse ativamente, em Paris e em São Paulo, inúmeras (e também estudadas) iniciativas
referentes a: ocupações temporárias, áreas de produção agrícola, espaços de
educação ambiental, centros culturais, economia solidária, mercados de proximidade
(que fomentam o circuito curto de produção e consumo), fazendas urbanas8 etc., onde
se desenvolvem práticas e expressões da agricultura urbana profissional. Durante a
estadia na Europa, pôde-se realizar trabalhos de campo em outras cidades para além
de Paris, que contribuíram, complementarmente, para esta produção científica, a
exemplo de: Bordeaux, Estrasburgo, Le Havre, Rennes e Toulouse (na França);
Luxemburgo; Londres; Madri; Amsterdã e Almere.
A produção cartográfica principal – mapas 1 (p. 151) e 2 (p. 270) –,
dimensionada para papel tamanho A3 (297 × 420 milímetros), foi específica para esta

8

Áreas de produção agropecuária intra ou periurbanas destinadas a cultivos alimentícios e ornamentais
e à criação de animais (geralmente, de pequeno e médio portes), com produção comercial intensiva,
mediante a utilização de técnicas verticais e horizontais variadas. Os produtos finais costumam ser
destinados ao mercado local (ARRAES; CARVALHO, 2015).
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tese e exigiu meses de elaboração. Cartografou-se todas as hortas comunitárias
parisienses e paulistanas do espectro desta pesquisa. Além da localização precisa de
cada horta comunitária, elas foram numeradas, nomeadas e agrupadas por zonas ou
arrondissements. Para São Paulo, cartografou-se as ruas e avenidas principais
localizadas dentro do Centro Expandido (referente à delimitação espacial principal) e
as vias de maior importância para a circulação viária local foram nomeadas. Em mapa
de localização (mapa-detalhe disposto no canto superior direito), inseriu-se o contorno
do território municipal, preenchido em cor de destaque pela área principal cartografada
(o Centro Expandido). Para Paris, cartografou-se a totalidade do seu território, com a
divisão e a numeração dos arrondissements, e os bosques (bois) foram cotados. Em
mapa de localização, inseriu-se o contorno do território da região metropolitana
(Metrópole da Grande Paris), preenchido em cor de destaque pela área principal
cartografada (a cidade de Paris). Em ambas as produções, os principais cursos d’água
também foram traçados. Adicionalmente, um quadro de pequenos mapas (quadro 1,
p. 48), apresentado ao final desta introdução em página inteira (A4), permite localizar
as cidades de Paris, em Île-de-France (região administrativa a qual pertence) e na
França; e de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil.
A produção fotográfica foi densa, detalhada (e detalhista) e direcionada a uma
pesquisa sobre o urbano. A fotografia também é objeto de estudo paralelo deste
pesquisador. Aqui, ela é um elemento que constrói a tese juntamente com o texto.
Elas não devem ser desprezadas ou lidas desapercebidamente. O material fotográfico
que será apresentado nesta tese também é testemunho do tempo de elaboração
desta pesquisa, revelando a espacialidade dos processos e os detalhes preciosos dos
trabalhos de campo; ele é ferramenta analítica e interpretativa de expressões da
agricultura urbana. As legendas, por sua vez, são materiais textuais de grande
relevância. Não é porque sua fonte é diminuta, por questões de estilo e regras de
edição, que as legendas devem ser negligenciadas ou consideradas materiais textuais
de importância menor. Nesta tese, elas também foram usadas como instrumentos
textuais para o desenvolvimento da análise realizada.
A ininterrupta presença dos cadernos de campo é um elemento característico
das pesquisas em Geografia. Neles, foram feitas anotações das mais diversas
naturezas: falas proferidas por distintos atores em palestras, entrevistas, conversas
informais, hortas, órgãos públicos, empresas etc.; reflexões e pensamentos variados;
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endereços importantes; informações e dados coletados; testemunhos; nomes de
coisas e pessoas; datas; correlações teóricas e metodológicas; esquemas
conceituais; entre outros apontamentos. Eles também guardaram ilustrações e
objetos encontrados em campo (amostras de folhas, flores, sementes, documentos,
folhetos, anotações de terceiros etc.).
A coleta de informações pessoais (entrevistas, falas e depoimentos verbais ou
escritos) também foi praticamente ininterrupta ao longo da pesquisa junto a
especialistas (professores, pesquisadores e intelectuais) e atores envolvidos com as
mais diferentes expressões da agricultura urbana (ativistas, hortelões, agricultores,
membros de associações, funcionários e donos de empresas, transeuntes e usuários
de espaços públicos e privados da cidade). Podem ser elencados como
procedimentos de acesso às informações pessoais: realização de entrevistas
semiestruturadas; conversas abertas e informais; registros de opiniões proferidas
espontaneamente ou mediante solicitação; aquilo que se escuta em campo (muito
frequente na pesquisa participativa); envio de perguntas por e-mail ou por intermédio
de alguma rede social; conversas telefônicas, por troca de mensagens de texto (muito
corriqueiras na França) e por aplicativos de voz e/ou vídeo via internet. Em relação a
coleta de informações junto aos ativistas, houve, ainda, duas abordagens distintas
que merecem ser destacadas: a abordagem realizada em um local distante da prática
hortícola (dentro de uma sala, em suas residências, em um café etc.), permitindo-lhes
um momento dedicado à análise de suas materializações; e a abordagem no ceio da
prática coletiva, nos momentos das transformações do espaço urbano, na prática do
“mão na terra”. As vozes diversas que foram escutadas e registradas garantiram
informações oriundas das mais diferentes perspectivas e em/de diferentes contextos
(HARDMAN; LARKHAM, 2014).
Em acordo aos princípios e compromissos éticos de pesquisa no Brasil e na
França, teve-se o cuidado de preservar o anonimato em falas e depoimentos
transcritos das pessoas consultadas e com quem estivemos envolvidos (agentes e
funcionários públicos, ativistas, hortelões, agricultores, pesquisadores, empresários,
transeuntes etc.), nas diferentes situações vivenciadas (entrevistas formais,
conversas abertas, escutas em campo, festividades, reuniões, oficinas, mutirões,
rodas de conversa etc.) e sem distinção quanto aos cargos e ocupações profissionais
dos interlocutores (a menção a nomes foi feita apenas em casos pontuais, quando
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condizente à construção da lógica argumentativa e referente a argumentos de
autoridade, mediante citação segundo as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT). No que diz respeito às ilustrações (fotografias, mapas etc.), todas
possuem os respectivos créditos.
A importância da internet destaca-se para a estruturação das redes ativistas,
para a comunicação cotidiana dos diferentes grupos sociais em torno de uma causa
específica, como instrumento de divulgação e publicidade de empresas, do poder
público, de núcleos acadêmicos etc., mas também para a realização da pesquisa, seja
como estratégia de articulação em rede ou como meio de obtenção de informações e
de comunicação direta com os atores da agricultura urbana. As mensagens
instantâneas via WhatsApp, a troca de e-mails, os sites e blogs institucionais ou
pessoais, as páginas e grupos de livre acesso no Facebook, as fotografias postadas
no Instagram, as opiniões lançadas no Twitter, as conversas e reuniões via Skype,
enfim, as diferentes maneiras de comunicação online foram ferramentas
extremamente importantes e eficazes para a coleta de informações pessoais
(depoimentos, entrevistas, opiniões etc.), informações institucionais (de empresas e
poder público, onde são disponibilizados muitos relatórios, planos e programas para
consulta e/ou download) e como meio de acesso aos grupos investigados – grupos
de Facebook, de WhatsApp, perfis no Instagram e listas de e-mails estão entre os
principais recursos de comunicação cotidiana (entre seus membros e com o público
em geral, mediante postagens publicas e publicações informativas sobre as atividades
realizadas) usados pelas hortas comunitárias, grupos ativistas e demais coletivos.
Cabem, adicionalmente, algumas ponderações a título de correspondência
textual e opções de tradução. Paris possui uma divisão administrativa por
arrondissements. Cada um destes é numerado (com número ordinal) a partir dos mais
antigos bairros centrais da margem direita do Rio Sena – a porção da cidade à
margem direita denomina-se “Rive Droite” e a da esquerda, de “Rive Gauche”; “rive”
significa “margem”; “doite”, “direita”; e “gauche”, “esquerda” (esquema 1).
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Esquema 1 – O caracol dos arrondissements de Paris

Pinçon e Pinçon-Charlot (2014, p. 10-11, tradução nossa) apresentaram este esquema que ilustra os
arrondissements de Paris e explicaram: “A espiral dos vinte arrondissements parece imitar a
centralidade do poder. Percorremo-los do 1º ao 20º, seguindo uma linha contínua que se afasta do
coração da capital. A numeração começa nos antigos bairros centrais da margem direita, nos antigos
Halles [mercado central] e no Hôtel de Ville [Prefeitura de Paris] (1º ao 4º arrondissement). Passamos
para a margem esquerda com a Sorbonne, o Quartier Latin, Saint-Germain-des-Prés (5º e 6º). O 7º
arrondissement é o Faubourg Saint-Germain, um bairro que foi periférico, conquistado a partir do século
XVII sobre terras hortícolas e conventuais. Criado para a aristocracia, tornou-se, depois da Revolução
[Francesa], o da democracia: onde se encontra a Assembleia Nacional e muitos ministérios.
Atravessamos à margem direita pelo 8º arrondissement, o do Faubourg Saint-Honoré e dos ChampsÉlysées. Ainda o bairro do poder político com o palácio presidencial e o Ministério do Interior, mas
também um bairro de negócios e do dinheiro, que já teve sua centralidade no 9º. Com os 10º e 11º,
alcançamos os antigos bairros populares e industriais, hoje em vias de enobrecimento. Do 12º ao 20º,
os arrondissements periféricos são constituídos por bairros residenciais. Eles começam por uma
pequena burguesia intelectual ao sul [14º], continuam pela alta sociedade dos bairros chiques a oeste
[16º] e terminam pelas maiores concentrações de moradias sociais da capital a nordeste [19º]”.
Complementarmente à descrição dos referidos autores, salienta-se que a linha que extrapola a
totalidade da forma esférica que representa Paris, linha esta que tem formato de “U” invertido e que
atravessa o centro da cidade, representa o Rio Sena. Fonte: Pinçon e Pinçon-Charlot (2014).

No período desta pesquisa na capital francesa (2018-2019), havia 20
arrondissements, mas a partir de 2020, os quatro primeiros (1º, 2º, 3º e 4º
arrondissements) foram agrupados em apenas um, sob a designação “Paris Centre”
(“Paris Centro”). Cada arrondissement (eventualmente traduzido como “distrito”), por
sua vez, abriga diferentes bairros e conta com uma “prefeitura de arrondissement”
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própria. Apesar das áreas territoriais de cada arrondissement serem bastante
inferiores aos territórios das subprefeituras paulistanas (que agrupam diferentes
bairros e distritos da cidade de São Paulo), há uma relativa correlação entre as duas
organizações

administrativas,

que

possuem

(sub)prefeitos(as)

locais

com

responsabilidades próprias. Nesta pesquisa, optou-se por manter a terminologia
francesa “arrondissement”, mas as prefeituras de cada um deles, sempre que fizemos
referência a elas, empregamos a terminologia “subprefeitura”, a título de simplificação
textual e de melhor equivalência à terminologia paulistana. Ressalta-se, enfim, que
foram respeitadas as normas da ABNT, segundo as diretrizes para apresentação de
teses da USP (FUNARO, 2016).
Esta tese foi organizada em introdução (seção 1), quatro capítulos
subsequentes (seções 2, 3, 4 e 5) e considerações finais (seção 6)9. O capítulo
“Agricultura urbana como ativismo: construção conceitual e direito à cidade” possui
expressivo conteúdo teórico, voltado à construção conceitual da agricultura urbana
como ativismo e à sua relação com o direito à cidade. Primeiramente, contextualizase a agricultura urbana – dado o conjunto de sua pluralidade de práticas e
potencialidades – mediante diferentes perspectivas e definições que se tornaram
referências para as mais diversas pesquisas acadêmicas sobre a temática (revisão
bibliográfica). Apresenta-se, em seguida, o recorte principal: hortas comunitárias, em
áreas intra-urbanas, cujas materializações remetem a um tipo de ativismo.
Assumindo-se que a cidade capitalista é um espaço que reproduz a lógica da
desigualdade e é fruto de interesses contraditórios, os ativismos enquadram-se
enquanto agentes transformadores do espaço urbano, lutando e propondo
alternativas mediante, por exemplo, a ocupação de espaços públicos para a
materialização de hortas comunitárias. Neste momento, apresenta-se a horticultura
de guerrilha (ou guerrilla gardening), a sua metodologia de atuação e o seu
entendimento conceitual (e ideológico) a partir de uma série de referências
emblemáticas no decorrer do processo histórico. Relaciona-se, ainda, o teórico e o
empírico a partir “dos manuais e práticas” da agricultura urbana como ativismo,

9

Segundo Funaro (2016, p. 16), em “Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP”, a
ABNT determina “a numeração progressiva para as seções do texto”, sendo que não há indicativo
numérico para errata, agradecimentos, listas, resumos, sumário, referências, glossário, apêndices,
anexos e índice. Desta maneira, a introdução recebe o número “1” e assim sucessivamente até as
considerações finais.
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considerando, nos processos de cultivo: as plantas, as “bombas de sementes”, os
recursos utilizados, os agentes envolvidos e a sua estética. De volta ao
aprofundamento teórico, inclui-se a agricultura urbana como ativismo nas ações de
pequena escala, cuja análise recai sobre a ideologia das “microrrevoluções” pacíficas.
E, por fim, defende-se que a referida prática social não está à margem do debate
contemporâneo sobre o direito à cidade, enquanto utopia e objeto de luta ativista.
O capítulo “Paris: em busca da metrópole agroecológica” volta-se a Paris.
Inicia-se com uma apresentação sintética do quadro geográfico ao mesmo tempo em
que se introduz a agricultura urbana enquanto questão de relevância política local.
Parte-se, então, ao entendimento do processo de estruturação da rede e da
materialização das primeiras hortas comunitárias francesas, abrindo caminho para o
desenvolvimento de uma nova expressão da agricultura urbana no país (e em Paris).
O processo histórico revela a estreita relação entre expressões da agricultura urbana
e o processo de urbanização na França, e também ao entendimento sobre as
diferentes tipologias de horta urbana. Parte-se, na sequência, ao quadro relacionado
à materialização das hortas comunitárias parisienses, no qual destaca-se o papel da
associação Graine de Jardins e do programa municipal Main Verte, ambos do início
dos anos 2000. Em seguida, trata-se do coletivo de guerrilla gardening parisiense, de
suas ações, ideologias e materializações. Parte-se, então, à análise e à interpretação
do conjunto das hortas comunitárias no espaço urbano, considerando: a sua
organização territorial; a biodiversidade; o perfil dos hortelões; as motivações
principais; e a sua distribuição espacial. Também são analisados: o novo dispositivo
da prefeitura intitulado “Permis de Végétaliser” sob a ótica da horticultura em
microespaços públicos; o posicionamento e as ações do poder público local em
relação à agricultura urbana, tendo em vista um conjunto de planos por ele
elaborados; e, por fim, o Programa Les Parisculteurs, voltado à agricultura urbana
profissional.
O capítulo “São Paulo: em busca da metrópole agroecológica” é dedicado à
cidade de São Paulo. Tal como se construiu o texto da seção anterior, inicia-se com
uma apresentação sintética do quadro geográfico local, em seguida, apresenta-se o
recorte territorial principal com o qual se trabalha (o Centro Expandido) e,
considerando o processo histórico, amplia-se a discussão trazendo a questão das
diferentes expressões da agricultura urbana no município e das ações conduzidas
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pelo poder público municipal em diferentes administrações. Na sequência, parte-se
ao quadro das articulações sociais e políticas e das materializações das hortas
comunitárias,

nos

quais

destacam-se

a

rede

dos

Hortelões

Urbanos,

a

institucionalização ativista através da eleição da Bancada Ativista e criação da União
de Hortas Comunitárias de São Paulo. Trata-se, adiante, da particularidade sobre a
guerrilla gardening paulistana e, então, parte-se à análise e à interpretação do
conjunto das hortas comunitárias no espaço urbano, considerando: a sua organização
territorial; a biodiversidade; o perfil dos hortelões; as motivações principais; e a sua
distribuição espacial. Também são analisados os ativismos para além das áreas
centrais da cidade e para além das hortas comunitárias.
E no capítulo “Agriculturas urbanas e interpretação espacial crítica: do ativismo
à apropriação pelo capital”, desenvolve-se uma análise crítica considerando a
capacidade do capital (verde) em se apropriar de práticas, ações e discursos ativistas
referentes à agricultura urbana. Não se absteve, portanto, de investigar processos que
levam à incorporação da agricultura urbana como uma nova via de expansão para o
mercado da “sustentabilidade”, assumindo que este, por sua vez, também cria novas
demandas e se introduz como nova cultura. Trabalha-se com a ideia de que, na cidade
contemporânea, o hibridismo de práticas e atividades é frequente nas materializações
de uma nova agricultura intra-urbana. Casos estudados em Paris e em São Paulo
revelam novas imbricações no campo ideológico e das práticas cotidianas entre
ativistas, poder público e capital privado/iniciativas profissionais. Neste sentido, para
além da agricultura urbana como ativismo, evidencia-se o conteúdo político de um
novo mercado que, por sua vez, também pode estar relacionado ao processo de
(re)produção do urbano. São exemplos: ocupações temporárias onde se desenvolvem
atividades comerciais; fazendas urbanas; startups da agricultura urbana; novos
ecobairros; um conjunto de associações; programas municipais voltados à agricultura
urbana profissional. Elaborou-se, enfim, duas longas tabelas (uma para Paris e outra
para São Paulo) com os atores desta nova agricultura intra-urbana profissional, onde
são apontados seus nomes, atividades principais, ano de criação, sede administrativa
e demais informações que puderam aprimorar a realização desta interpretação
espacial crítica.
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Quadro 1 – AS CIDADES DE PARIS E DE SÃO PAULO
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2 AGRICULTURA URBANA COMO ATIVISMO: CONSTRUÇÃO CONCEITUAL E
DIREITO À CIDADE
Neste fim de segunda década do século XXI, organismos internacionais,
instituições públicas e privadas e um sem-número de coletivos, movimentos sociais e
ativistas reconhecem e disseminam as diversas potencialidades da agricultura urbana
enquanto atividade produtora, transformadora e de consumo do espaço urbano, nos
mais diversos aspectos do campo político, econômico, cultural e espacial. Entretanto,
apesar da produção acadêmica ter crescido substancialmente desde fins da década
de 1980, ainda esbarra em dificuldades conceituais e metodológicas, em parte por
conta de uma das mais expressivas significâncias da temática em questão: seu
caráter multi e interdisciplinar (MADALENO, 2002; MOUGEOT, 2000).
Dentro do grande guarda-chuva que a agricultura urbana abrange no campo da
pesquisa e da ação, um olhar muito particular se refere à sua especificidade ativista,
conferindo uma de suas expressões materializadas nas cidades (NAGIB, 2018;
REYNOLDS, 2009). Embora identifiquemos diversas abordagens possíveis da
referida temática, aqui, a preocupação será enquadrar a agricultura urbana enquanto
discurso, prática, ideologia e causa ativista, a fim de continuar a fortalecer a sua
construção conceitual e colocar a referida atividade no conjunto de ações que
reivindicam o real direito à cidade. Portanto, este nosso esforço teórico-conceitual
também consiste em inserir a agricultura urbana no debate contemporâneo acerca do
direito à cidade, em especial nestes mais de 50 anos passados do lançamento da
obra “Le droit à la ville” (“O direito à cidade”), de 1968, de Henri Lefebvre.
Em 2015, a Resource Centres on Urban Agriculture & Food Security Foundation
(RUAF) – fundação registrada em 1999 nos Países Baixos e que apresenta relevante
atuação global e pioneirismo em pesquisa acerca da agricultura urbana no mundo –
apresentou a seguinte definição:
A agricultura urbana pode ser brevemente definida como o cultivo de
plantas e a criação de animais dentro e no entorno das cidades. A
característica mais marcante da agricultura urbana, que a distingue da
agricultura rural, é que ela é integrada aos sistemas econômico e ecológico
urbanos: a agricultura urbana é incrustrada – e interage com – no
ecossistema urbano. Tais ligações incluem: o uso de residentes urbanos
como trabalhadores; a utilização de recursos tipicamente urbanos (como
resíduos orgânicos, como adubo e composto, e o reúso de água para
irrigação); as relações diretas com os consumidores urbanos; os impactos
diretos na ecologia urbana (positivos e negativos); sendo parte do sistema
alimentar urbano; competindo por terra com outras funções urbanas; sendo

50

influenciada por políticas e planejamentos urbanos etc. A agricultura urbana
não é uma relíquia do passado que irá desaparecer (a agricultura urbana
expande quando a cidade cresce), nem foi trazida à cidade por migrantes
rurais, que perderão seus hábitos rurais ao longo do tempo. Ela é parte
integrante do sistema urbano. (RUAF10, s.p., 2015, apud NAGIB, 2016, p. 44.)

Diante desta definição, a RUAF pretendeu ampliar a visão multi e
interdisciplinar sobre a agricultura urbana e solucionar possíveis desacordos
conceituais que convergiam em torno de:
a) sua localização espacial, considerando às práticas intra e periurbanas, sem
perder de vista as suas evidentes diferenciações quanto à escala de produção
e às motivações sociais;
b) seu processo histórico, já que ela é considerada enquanto parte estrutural do
processo de urbanização;
c) suas necessidades de produção e reprodução socioespacial, na medida em
que ela está integrada aos sistemas econômico e ecológico das cidades.
A revisão bibliográfica demonstra que os olhares para a agricultura urbana
tendem a se tornar mais frequentes em contextos de crise econômica ou, então, a
partir de seu entendimento enquanto prática eficaz para a promoção de políticas e
programas sociais que visam ao enfrentamento de situações de insegurança
alimentar e nutricional por meio da produção de subsistência e para a geração de
renda complementar. Daí compreende-se o porquê dos casos de agricultura urbana
em países em desenvolvimento e da consolidação de hortas urbanas em países
desenvolvidos (nestes, durante as Guerras Mundiais) terem se tornado referências
para os estudos acadêmicos e como práticas a serem seguidas em diversas partes
do mundo (CABANNES, 2012; LADNER, 2011).
Smit, Nasr e Ratta (2001) assinalaram a dificuldade em elaborar uma
classificação simples que reúna todas as atividades da agricultura urbana, apontando
para a complexidade de sistemas de produção, mecanismos e propósitos de produção
e geração de renda, tipos de áreas utilizadas, localização, modo de organização social
e econômico, variedade de atores envolvidos etc. Desta forma, buscam, então,
compreender o que é coerente incluir no espectro da “agricultura” e do “urbano”:
a) a “agricultura” deve ser compreendida em sentido amplo, considerando
diversas atividades, tais como a criação de animais (pecuária), a horticultura, a
10

RUAF – RESOURCE CENTRES ON URBAN AGRICULTURE & FOOD SECURITY FOUNDATION.
Urban agriculture: what and why? Países Baixos: RUAF, 2015.
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silvicultura e as florestas urbanas. Reconhece-se o uso da terminologia para
além da produção de alimentos, já que se atenta a uma extensa gama de
processos pré e pós-produção, tais como a compostagem, a reciclagem de
materiais, a produção de biocombustíveis e de alimentos para animais. A
capacidade de tornar as cidades mais verdes enquadra, ainda, as práticas e as
pesquisas sobre agricultura urbana no debate ambiental, permitindo uma
interpretação que se atenta aos pressupostos ideológicos de produção,
transformação e consumo do espaço urbano;
b) o “urbano” também não pode ser compreendido a partir de um espectro
limitante, ao contrário, nele está contida a mais ampla influência da cidade e do
modo de vida urbano, seja em seu aspecto político, cultural, econômico,
ambiental ou espacial. Tendo em vista a dificuldade de aceitar uma definição
única, admite-se ser bastante coerente a aplicação da alcunha “urbano(a)” por
Smit, Nasr e Ratta11. Nela, apesar de se reconhecer a relevância dos aspectos
demográficos de uma área para diferenciá-la entre zona urbana e rural, não se
pode esperar precisão e uniformidade metodológica (tampouco levantamentos
estatísticos confiáveis) de todas as fontes pesquisadas. Outra dificuldade
consiste na delimitação política de muitos municípios, que, após rápido
crescimento populacional na segunda metade do século XX, ainda usam
terminologias que não se adequaram à expansão urbana pela qual passaram.
Por vezes, aqui, serão usadas determinadas terminologias para melhor
evidenciar a designação deste “urbano”, assumindo as tipologias-base:
–

intra-urbano(a), abrangendo o centro ou centro expandido das cidades
e também as áreas periféricas, suburbanas ou franjas (abarcando as
áreas ou os bairros/distritos mais distantes do centro, mas com alta
densidade demográfica);

–

e periurbano(a) para as áreas de transição entre o espaço urbano e o
rural, com baixa densidade demográfica e, necessariamente, em áreas
periféricas das cidades.

Dadas as particularidades territoriais e mesmo reconhecendo aquelas
tipologias básicas de orientação e compreensão espacial, considera-se que tanto a
agricultura intra-urbana quanto a agricultura periurbana formam e estruturam o
11

Ibid.
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conjunto de diversidades e processos compreendidos como “agricultura urbana” (seja
ela intra ou periurbana), levando em conta a proximidade com a cidade e as conexões
que possui com esta. De encontro à concepção de Mougeot (2000), a localização não
deve ser a característica diferenciadora mais importante, mas o fato da agricultura
urbana ser parte integral do sistema socioeconômico e ecológico do urbano. Assumese, então, que a agricultura urbana é o cultivo de menor ou maior escala localizado
em: zonas urbanas dispersas, com as maiores superfícies disponíveis, geralmente em
áreas periurbanas; zonas urbanas densas, com superfícies mais limitadas e/ou
fragmentadas; edificações urbanas, com ausência de solo para o cultivo, a exemplo
dos jardins verticais e dos telhados verdes (fotografia 2) (AROSEMENA, 2012).
Fotografia 2 – Horta da AgroParisTech

A horta do Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (Instituto das Ciências e
Indústrias do Ser Vivo e do Meio Ambiente) – AgroParisTech –, no 5º arrondissement de Paris, é um
exemplo de espaço verde produtivo sobre edifício. Os canteiros suspensos que se espalham pelo
telhado da referida instituição de ensino servem de laboratório às atuais pesquisas agronômicas sobre
a agricultura intra-urbana realizadas na capital francesa. Paris, França. Fotografia de julho de 2018.
Crédito: Gustavo Nagib.

O debate locacional, portanto, ganha visibilidade ao reconhecer que a
agricultura urbana apresenta uma ampla capacidade de materialização espacial,
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podendo ocupar: terraços; canteiros delimitados; quintais (agricultura de “fundo de
quintal”); áreas junto às calçadas e às vias rodo e ferroviárias; áreas que não permitem
construção por serem passagem de linhões (sob as grandes linhas de transmissão de
energia), adutoras e dutos em geral (gasodutos, oleodutos etc.); praças e parques; e
em propriedades institucionais, tais como escolas, hospitais, ONGs (fotografia 3);
paredes, muros e telhados de edifícios públicos e privados; muros e grades de vias
públicas etc. As áreas periurbanas ainda se potencializam no que se refere aos seus
atributos econômicos e ambientais: fortalecer a agricultura familiar; garantir o modelo
de pequenas propriedades; incentivar o circuito curto de produção e consumo de
alimentos e demais gêneros agropecuários; criar novos polos turísticos; e estabelecer
áreas de proteção ambiental (CABANNES, 2012).
Fotografia 3 – Horta do Goethe-Institut

A Horta do Goethe-Institut (mapa 2, n. 6, p. 270), em Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo, é
um exemplo de horta comunitária em espaço institucional privado. A escola e centro de difusão da
língua e cultura alemãs libera a entrada de todos que desejam ser voluntários em sua horta, e seus
mutirões acontecem nos fins de semana. O espaço hortícola é fruto do projeto “Zona da Mata”, definido
como um laboratório ambiental no quintal do instituto, coordenado por Tatjana Lorenz. Na foto, um dos
canteiros com cultivo consorciado (observa-se um mamoeiro com frutos ainda verdes) e, ao fundo,
espaço onde são guardadas as ferramentas e materiais de uso coletivo (há uma tela de projeção, usada
em atividades culturais no espaço da horta, encostada na parede). No lado externo do abrigo, o artista
guatemalteco Edgar Calel fez um grafite com a palavra “kit” (em verde), referência ao canto que sua
avó fazia para invocar o espírito das aves para alimentá-las com sementes de milho. São Paulo-SP,
Brasil. Fotografia de fevereiro de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.
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A pluralidade locacional e funcional da agricultura urbana não retira da cidade
o foco principal de sua construção conceitual. Os recursos urbanos (solo, trabalho,
água e resíduos orgânicos urbanos), a competição pelo uso do solo urbano e a
produção

evidentemente

voltada

para

atender

as

demandas

da

cidade

(VEENHUIZEN, 2006) são exemplos da impossibilidade de dissociá-la do espaço
urbano. Nesta acepção, complementa-se, aqui, que:
A agricultura urbana pode ser definida como o cultivo de plantas e a
criação de animais para alimentação e outros usos dentro e em torno das
cidades e vilas, e atividades relacionadas como a produção e a entrega de
insumos, e o processamento e comercialização de produtos. A agricultura
urbana está localizada dentro ou na periferia de uma cidade e é composta
por uma variedade de sistemas de produção, que vão desde a produção de
subsistência e de processamento em nível doméstico à agricultura
plenamente comercial. A agricultura urbana é geralmente caracterizada por:
proximidade aos mercados; alta competição por terra; espaço limitado; uso
de recursos urbanos, tais como resíduos sólidos orgânicos e águas de reúso;
[...] principalmente de produtos perecíveis; alto grau de especialização; entre
outros. Ao fornecer produtos perecíveis, como legumes, leite fresco e
produtos avícolas, a agricultura urbana, em grande medida, complementa a
agricultura rural e aumenta a eficiência dos sistemas alimentares nacionais.
(VEENHUIZEN12, 2006, p. 2, tradução nossa.)

A transversalidade das práticas de agricultura urbana explica a necessidade de
abordar a temática considerando a multiplicidade de atores e setores a ela
relacionados. Neste sentido, Cabannes (2012) inclui as dimensões social, ecológica,
econômica e política, além das pesquisas e do acesso à terra e à água, como
elementos fundamentais para a elaboração de um conjunto de políticas públicas e
legislações específicas. Nesta linha, Arosemena (2012) fala em “conexões”:
a) ecológica, quando resíduos urbanos são aproveitados na produção agrícola e
a água de reúso é utilizada na rega;
b) social, quando agricultores vivem e plantam na mesma cidade;
c) econômica, quando a agricultura urbana é ferramenta de sustento
(autoabastecimento ou comercialização), sempre que os próprios cidadãos
sejam os beneficiados.

12

Este trecho de VEENHUIZEN (2006), no qual o referido autor apresenta uma definição de "agricultura
urbana", já havia sido traduzido e citado por NAGIB (2016).
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O planejamento urbano, por exemplo, reconhece a potencialidade da
agricultura urbana em frear a expansão horizontal da cidade, na tentativa de impedir
o avanço da urbanização sobre áreas de vegetação nativa remanescente e/ou sobre
áreas de mananciais, a exemplo do atual Plano Diretor Estratégico do Município de
São Paulo (Lei n. 16.050/14). Este instrumento normativo reinstituiu a zona rural no
referido município e destacou:
a) a promoção do desenvolvimento da área rural com sustentabilidade ambiental,
econômica e social, estimulando a agricultura orgânica (sem agrotóxicos e
fertilizantes químicos) e apoiando a agricultura familiar;
b) o desenvolvimento de programas educativos e de capacitação para o manejo
das águas destinadas ao abastecimento humano e à agricultura na zona rural;
c) o apoio e o incentivo à agricultura urbana e orgânica;
d) o apoio e o incentivo à agricultura urbana nos espaços livres;
e) a conversão da agricultura familiar convencional para a agricultura orgânica;
f) o fortalecimento da assistência técnica por intermédio das Casas de Agricultura
Ecológica (CAE);
g) a possibilidade de firmar convênios com o governo federal, objetivando
implantar, no município, as políticas e programas federais voltados à agricultura
familiar e à agroecologia (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014a).
A compreensão contemporânea acerca da agricultura urbana é indissociável
dos aspectos relacionados ao atual estágio do processo de urbanização e às suas
projeções futuras. Em 2050, mais de 6 bilhões de pessoas no mundo viverão em
cidades (ONU, 2019). Este dado aponta para a emergência de novos debates acerca
da organização espacial do urbano e do rural, contemplando, por sua vez, a produção
de alimentos na cidade (gráficos 1, 2 e 3).
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Gráfico 1 – Mundo: população urbana e rural (1500-2050)

O gráfico traz a evolução da população urbana e rural desde 1500, fazendo uma projeção para 2050,
a partir de dados da ONU publicados em 2019. No eixo horizontal, tem-se os anos; no eixo vertical, o
número absoluto de habitantes. Em vermelho, a população urbana; em azul, a população rural. Em
2007, a população mundial tornou-se, pela primeira vez, mais urbana do que rural (ONU, 2019). Fonte:
RITCHIE; ROSER, 2020.

Gráficos 2 e 3 – França e Brasil: população urbana e rural

Gráficos com a porcentagem da população em área urbana (em vermelho) e rural (em verde) para a
França (à esquerda) e o Brasil (à direita). No eixo horizontal, tem-se os anos; no eixo vertical, a
proporção da população total (em %). Nota-se que, desde 1950, a população francesa já era
predominantemente urbana, e as projeções mostram o seu contínuo crescimento ante a população
rural até 2050; no entanto, desde 1975, em ritmo mais lento (especialmente até o ano 2000). No que
se refere ao Brasil, entretanto, a população urbana se torna superior à rural na década de 1960,
permanecendo em crescimento até 2050, porém em ritmo mais acelerado até o ano 2000. Em 2018,
cerca de 80% da população francesa era urbana; no Brasil, cerca de 85%. Fonte: ONU, 2019.
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A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO),
desde a década de 1990, vem desenvolvendo programas relacionados à agricultura
urbana para dar suporte a governos locais, fomentar incentivos públicos e privados,
ajudar na formulação de políticas públicas e capacitar produtores, com o objetivo de
atuar no combate à pobreza e à fome, notadamente nos países em desenvolvimento.
Na atualidade, a FAO também defende a transição para a agroecologia enquanto
mecanismo de promoção da saúde humana e em benefício do meio ambiente e da
disponibilidade dos recursos naturais (FAO, 2020).
Em 1966, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)
adotou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que
passou a vigorar a partir de 1976. Este pacto é parte da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e, até 2019, havia sido ratificado por 160 países. Nele, foi
introduzido o direito à alimentação, que, no Brasil, também foi incorporado à
Constituição Federal como um direito social em seu Artigo 6º; na França, o direito à
alimentação tem validade na medida em que o Artigo 55º da Constituição de 1958
reconhece a aplicação imediata de pactos internacionais ratificados pelo país, mas
ele não aparece no texto constitucional (BRASIL, 2015; DEL CORSO; PATUREL,
2013). Segundo a FAO (2019, s.p.):
Geralmente entendido como o direito de alimentar-se com dignidade,
o direito a uma alimentação adequada é um direito humano internacional de
longa data a que muitos países estão comprometidos. Ao longo das últimas
décadas, vários países desenvolveram e implementaram emendas
constitucionais, leis nacionais, estratégias, políticas e programas que visam
a realização de todo o direito à alimentação.
O direito a uma alimentação adequada é realizado quando cada
homem, mulher e criança, sozinhos ou em comunidade com outros, tem
acesso físico e econômico em todos os momentos a alimentos adequados ou
meios para sua aquisição.

Desta forma, a agricultura urbana também faz parte da agenda como
mecanismo de garantia do direito à alimentação e enquanto estratégia para assegurar
a soberania alimentar. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, em 20 de maio de
2016, instituiu a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir do
Decreto n. 57.007 do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), cujo Artigo 4º estabeleceu
como objetivo específico, dentre outros aspectos, o fomento, a ampliação e a
efetivação de sistemas sustentáveis de base agroecológica, de produção e
distribuição de alimentos que respeitem a biodiversidade e fortaleçam a agricultura
urbana no município (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016a). Outro exemplo refere-
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se à Prefeitura de Paris, que apresentou seu Plano de Alimentação Sustentável 2015202013, no qual reforça a posição da municipalidade ser a maior compradora pública
de produtos provenientes da agricultura sustentável (orgânicos, sazonais e
certificados), pretendendo aumentar a sua cota para 50% nos refeitórios municipais e
reduzir a burocracia para o acesso de pequenos produtores locais aos contratos
públicos, reforçando as políticas de fomento à produção e ao consumo em circuito
curto e almejando materializar, até 2020, 100 hectares de áreas verdes em telhados,
fachadas e muros, dos quais 30 hectares de agricultura urbana (PREFEITURA DE
PARIS, 2018).
Ademais, já se tem atentado, em Paris, para a mensuração da capacidade
produtiva da agricultura urbana em desenvolvimento. O Atelier Parisien d'Urbanisme
(Ateliê Parisiense de Urbanismo) – APUR –, referência em estudos e análises sobre
as mudanças urbanas na referida metrópole, assinala que é necessário cerca de 50
m2 de horticultura para alimentar uma pessoa e, portanto, seria preciso disponibilizar
11 mil hectares para alcançar a autossuficiência de frutas e legumes frescos para a
população de Paris, além de outros 5 mil hectares para garantir a alimentação dos
trabalhadores não residentes que se deslocam diariamente à capital francesa. Para
tal, seria demandada uma área de cultivo equivalente a uma vez e meia o território da
cidade, e esta conta ainda deixa de fora os turistas, sabendo-se que, em 2018, bateuse o recorde de aproximadamente 50 milhões de visitantes na Região Parisiense14
(APUR, 2017; PREFEITURA DE PARIS, 2019a).
Esta leitura de ordem político-jurídico-estratégica insere a agricultura urbana
em uma dimensão mais ampla que combina o direito à cidade ao direito à alimentação,
especialmente em um quadro global com expressiva concentração populacional no
meio urbano. O ativista estadunidense Ron Finley (2018, informação verbal15),
referência internacional da agricultura urbana como ativismo na contemporaneidade,
afirma: “Quando você produz sua comida, percebe que pode consumir alimentos de
todos os tipos. Comida saudável e nutritiva deveria ser livre para todo mundo”.

13

Plan d'Alimentation Durable 2015-2020.
A Região Parisiense é a Região Île-de-France, que corresponde a uma região administrativa da
França, onde se encontra Paris e as cidades do entorno, possuindo zonas urbanas e rurais. Abrange
2% do território francês (12.011 km2), reúne 19% da população do país (mais de 12 milhões de
habitantes) e cerca de 30% do PIB nacional (ÎLE-DE-FRANCE, 2020).
15
Informação fornecida por Ron Finley ao jornalista Raphael Salomão, do Globo Rural, em São Paulo,
em 20 mar. 2018 (SALOMÃO, 2018).
14

59

Atento a isso, Cabannes (2012) veio a estabelecer as tipologias referentes à
prática da agricultura urbana, atribuindo três propósitos a elas e admitindo suas
interconexões:
a) educação, cultura e saúde (abrangendo o lazer e a recreação);
b) segurança alimentar e inclusão social (abrangendo a subsistência, a geração
de renda e a mitigação de crises);
c) desenvolvimento econômico (abrangendo o mercado, a produção e as
empresas).
O referido autor reforça sua análise na importância da agricultura urbana
enquanto atividade de impacto social, na medida em que sustenta uma economia de
subsistência que permite às famílias, com ela envolvidas, reduzirem seus gastos na
compra de alimentos e com determinados medicamentos – permitindo, por exemplo,
o seu acesso a ervas medicinais. No que se refere às outras práticas e finalidades, a
agricultura urbana adentra na cadeia de produção e distribuição de alimentos com a
promoção do circuito curto, em que produtores e consumidores tornam-se
territorialmente mais próximos, mesmo que haja intermediários (sejam grandes ou
pequenas redes comerciais) entre eles. Por fim, quando relacionada ao lazer e à
recreação, a agricultura urbana costuma ser concebida como atividade de conexão
entre a população urbana e a natureza, contribuindo para a educação ambiental e a
reflexão crítica sobre o espaço urbano16.
Arosemena (2012), por sua vez, também elenca as motivações e funções da
agricultura urbana. Quanto às motivações, a autora apresenta três fatores:
a) necessidade estritamente alimentar, ressaltando que o rápido processo de
urbanização nos países em desenvolvimento produz o aumento da pobreza e
desnutrição. A agricultura urbana, por sua vez, cria empregos, torna-se fonte
de renda complementar, garante a segurança alimentar e ainda oferece
benefícios ambientais em áreas de risco e por intermédio da produção
orgânica;
b) mudanças políticas e crises econômicas, tendo que guerras e crises
potencializaram os cultivos urbanos, especialmente na Europa, que passou por
diversas crises alimentícias. Durante a Segunda Guerra, a agricultura urbana
foi atividade obrigatória em cidades alemãs, austríacas, britânicas, além de
16

Ibid.
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muito incentivadas também nos Estados Unidos da América (EUA) e no
Canadá. Os victory gardens (hortas da vitória) reduziam a pressão por bens
alimentícios durante a guerra. Em Cuba, a agricultura urbana transformou-se
em atividade estratégica para o abastecimento alimentar após o fim da Guerra
Fria, quando o país deixou de contar com a ajuda soviética e teve de enfrentar
o bloqueio econômico imposto pelos EUA;
c) preocupação com o meio ambiente e o sistema alimentar das cidades, na
medida em que a agricultura urbana aparece como estratégia para melhor
controlar a origem e a qualidade dos alimentos por meio da não utilização de
adubos químicos e agrotóxicos, o que vem sendo reforçado pelas práticas
permaculturais e agroecológicas, seja em países desenvolvidos ou em
desenvolvimento.
Em relação às funções da agricultura urbana na cidade, Arosemena (2012)
destaca cinco delas:
a) produtiva, destinada ao abastecimento de alimentos para a cidade;
b) de vegetalização, resultando no aumento e na diversificação das áreas verdes
urbanas;
c) de estruturação do tecido urbano, tornando-se uma oportunidade ao
planejamento urbano utilizar-se da agricultura urbana para fazer a gestão dos
recursos locais, tais como a água de reuso e os resíduos orgânicos no/do
processo de compostagem;
d) ambiental, interferindo nos ciclos naturais da cidade e contribuindo para a
gestão dos recursos orgânicos;
e) social, já que experiências de horticultura urbana demonstram sua
potencialidade em promover a agregação social, o fortalecimento dos laços
comunitários e o sentimento de pertencimento ao lugar, além de facilitar a
integração social dos (i)migrantes.
Todavia, a ênfase no ativismo urbano enquanto agente de materialização de
uma expressão da agricultura urbana não aparece atrelada aos processos de
produção, transformação e consumo do espaço urbano, tampouco é considerada nas
definições, conceituações e tipologias de grande parte das pesquisas sobre o tema.
Ao apresentar a dimensão política da agricultura urbana, a revisão bibliográfica
evidencia que os diversos autores pautam sua análise no que se refere à elaboração
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de políticas públicas, programas governamentais, articulações entre diferentes
instituições e no empoderamento e organização dos agricultores urbanos.
Admite-se, aqui, que este “empoderamento” traz embutido em si uma
articulação entre cidadãos que visa à transformação da ordem vigente, imposta pela
lógica do sistema econômico e pelo poder público. Isto significa que a luta dos
agricultores por ampliar seus direitos e garantias de subsistência no meio urbano,
além de se tratar de ativismo, adentra nas pautas de luta pelo acesso democrático de
uso e parcelamento do solo urbano. Outro caso, ainda menos abordado, refere-se aos
cidadãos que se utilizam da agricultura urbana para repensar e transformar os
espaços públicos e privados da cidade, conferindo-lhes uma dinâmica de vizinhança,
de reconexão com a natureza, de educação ambiental e de promoção de diversas
manifestações artísticas, esportivas, gastronômicas etc., emoldurando uma luta de
escala local que sintetiza todo um discurso e prática em prol do direito à cidade
(HARVEY, 2014).
É verdade, também, que é preciso identificar os tipos de ativismo a partir das
demandas dos grupos sociais e das ideologias e razões principais de luta dos
agricultores
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De acordo com Raffestin (1993, p. 158-161), “a territorialidade adquire um valor bem particular, pois
reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de uma coletividade, pelas
sociedades em geral. Os homens [e as mulheres] ‘vivem’, ao mesmo tempo, o processo territorial e o
produto territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. Quer se
trate de relações existenciais ou produtivistas, todas são relações de poder, visto que há interação
entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a natureza como as relações sociais. Os
atores, sem se darem conta disso, se automodificam também. [...] Conceber a territorialidade como
uma simples ligação com o espaço seria fazer renascer um determinismo sem interesse. É sempre
uma relação, mesmo que diferenciada, com os outros atores”. E segundo Sack (1986, p. 2-5, tradução
nossa), a “territorialidade está intimamente relacionada ao modo como as pessoas usam a terra, como
elas mesmas se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar. [...] É o meio pelo qual
espaço e sociedade estão inter-relacionados”.
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sobre a cidade e outra dinâmica para a vida urbana, pela crítica à lógica dominante
de produção e reprodução do espaço urbano (fotografias 4 e 5).
Fotografia 4 – Jardins d'Éole

O parque Jardins d'Éole foi uma conquista da sociedade civil após anos de luta por uma área verde
entre os 18º e 19º arrondissements de Paris, uma porção territorial ocupada, no século XIX, por
indústrias e galpões. Ali, havia um terreno abandonado com mais de 4 hectares, pertencente à Société
Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), a estatal ferroviária francesa. Às margens dos trilhos
de trem que levam à Gare de l’Est (Estação do Leste), uma das principais da capital, e junto a uma
antiga estação de carga, desativada na década de 1990, a SNCF aceitou vender o terreno para a
prefeitura em 2001, após anos de pressão de diferentes atores locais. O parque, finalmente inaugurado
em 2007, faz parte de uma nova geração de áreas verdes que incorporam abordagens ecológicas de
paisagismo, manejo e participação comunitária, a exemplo da presença de uma horta (fotografia 5); da
introdução de plantas de reprodução espontânea e que exigem poucos cuidados (especialmente com
a rega); e da delimitação de parcelas exclusivas para a reprodução da biodiversidade urbana. Na foto,
vê-se uma via concretada para caminhada fazendo a separação entre uma porção cercada, destinada
ao livre desenvolvimento das plantas espontâneas e das espécies arbóreas, e uma área gramada,
reservada aos piqueniques e demais usos recreativos (PREFEITURA DE PARIS, 2020). Paris, França.
Fotografia de novembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografia 5 – Le Trèfle d’Éole

Le Trèfle D’Éole (mapa 1, n. 80, p. 151) é o nome da horta comunitária que ocupa 500 m2 junto ao
gradil do parque Jardins d'Éole. Ela possui canteiros coletivos, pedagógicos (destinados a escolas e
associações do bairro) e 60 parcelas individuais de 2 m2 cada. Na foto, pode-se ver a Rue (Rua)
d’Aubervilliers (ao fundo); o cultivo consorciado de plantas alimentícias, aromáticas e flores; e, em
primeiro plano, um canteiro sendo preparado para o pousio de inverno, com palhas cobrindo e
protegendo o solo. O nome do parque e da horta – Éolo, o guardião dos ventos, na mitologia grega –
faz referência às obras de uma linha de trens metropolitanos assim denominada e, no antigo terreno
do parque, era onde a SNCF armazenava os materiais para a sua construção. Paris, França. Fotografia
de novembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

O recorte da análise aqui apresentada são as áreas intra-urbanas,
especificamente hortas comunitárias ou, por vezes, outras experiências de uso do
espaço urbano para fins agrícolas em pequena escala, cujas materializações remetam
a um tipo de ativismo urbano que visa a propor alternativas à logica dominante de
produção e consumo do espaço urbano a partir, entre outros aspectos, de: trabalho
voluntário; agregação social em torno de um objetivo comum (a produção de alimentos
na cidade); educação ambiental; produção orgânica e agroecológica; reivindicação
por uma porção de terra comum; reconexão com os ciclos da natureza; fortalecimento
da solidariedade, da cooperação e das relações horizontais; transformação do
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cotidiano urbano; crítica às contradições e alienações produzidas pelo sistema
capitalista de produção; mecanismo de conscientização acerca das consequências do
hiperconsumismo para o meio ambiente e a saúde humana; fortalecimento dos laços
de vizinhança; reapropriação social dos espaços públicos e de uso coletivo; relação
com outros ativismos urbanos (cicloativismo, alimentação saudável, artes de rua,
direito à moradia etc.) (fotografia 6).
Fotografia 6 – Horta da City Lapa

A Horta da City Lapa (mapa 2, n. 11, p. 270), na zona oeste da cidade de São Paulo, tornou-se objeto
de luta entre a vizinhança, dos que eram a favor e dos que eram contrários à horta, e também com o
poder público, que titubeou em permitir a existência da iniciativa. Os ativistas saíram vitoriosos, fazendo
de um pequeno terreno público abandonado, que era usado como depósito de lixo, no entroncamento
das ruas João Tibiriçá e Barão de Itaúna, na City Lapa, um local de convivência e educação ambiental.
Sua precursora, a nutricionista Neide Rigo, é uma grande conhecedora das plantas alimentícias não
convencionais (PANC), apresentadas mais adiante neste capítulo. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de
maio de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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2.1 CONTRADIÇÕES, ATIVISMOS E A TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
A cidade apresenta conflitos de interesses contraditórios, haja vista a forma
desigual de organização e reprodução social. Dado o contexto em que a propriedade
privada da terra é norteadora do ordenamento territorial e dos usos conferidos aos
lugares, o espaço entra no circuito das trocas enquanto mercadoria e materialidade
dos investimentos intersetoriais, e a produção do urbano é um mecanismo de
absorção dos excedentes no sistema capitalista (CARLOS, 2011a; HARVEY, 2013).
Segundo Lefebvre (2000), o espaço é condição necessária ao processo de
acumulação, já que a cidade será o objeto material de reprodução do capital sob o
comando do Estado. Este, por sua vez, acaba por reproduzir a lógica da desigualdade
e materializa as contradições inerentes ao capitalismo, que se exacerba na produção
do espaço voltada às necessidades econômicas e políticas que garantem a
apropriação privada da produção social.
Desta forma, há de superar a noção de espaço apenas como condição de
materialidade pura para pensá-lo enquanto produção social. Para tal, é necessário
voltar-se aos distintos momentos da complexa reprodução social e aos níveis da
prática socioespacial, compreendendo a sociedade enquanto sujeito, o Estado como
dominação política e o capital como agente de sua contínua reprodução (CARLOS,
2011b).
Conforme Carlos18, o nível econômico caracteriza o espaço como condição
para a reprodução do capital, uma vez que “o espaço é infraestrutura, concentração,
mercado de trabalho e matéria-prima em sua simultaneidade de relações e
justaposições de esferas individuais”; como meio na medida em que “o espaço reduzse à circulação capaz de articular os momentos necessários à realização da
produção–distribuição–circulação–troca–consumo; e, como produto, “é o espaço
como necessidade de realização do lucro e como capital fixo, pela reunião dos
elementos que permitem a continuidade da produção–troca”. O nível político envolve
como condição “a existência do território definido como ação do Estado através da
mediação do poder local”, cujas contradições criam “centralidades como forma de
dominação, reforçando a hierarquia dos lugares em função de sua importância
estratégica para a reprodução”; assim, o espaço é “um meio e um poder nas mãos de
18

Ibid., p. 74-78, itálico da autora e negrito nosso.

66

uma classe dominante, que diz representar a sociedade, embora não abdique de
objetivos próprios de dominação e que usa as políticas públicas para direcionar e
regularizar fluxos”; e como produto, “evidencia-se o espaço da norma e da vigilância
como forma da construção de um espaço estratégico”. E o nível social “é o mais
importante, posto que nele os dois outros ganham visibilidade, realizando-se,
dialeticamente”. Em tempo e espaço determinados, se dá a reprodução da vida
cotidiana em suas variadas dimensões. Como condição, o espaço agora “aparece
como prática e suporte da realização das relações sociais”; como meio, “esse espaço
realiza-se enquanto circulação de modo a permitir a mobilidade, a passagem de um
lugar a outro, fluidez entre o público e o privado”; e, como produto, o espaço possui
valor de uso, “questionando a lógica produtiva do capital, na medida em que a vida
gera a necessidade de produção dos espaços improdutivos, que não se baseiam pela
lógica do processo de valorização, ou não são seu produto”.
Ressalta-se, consequentemente, que:
No plano da vida cotidiana essa produção expõe os conflitos
provenientes das contradições entre os níveis. É nesse sentido que o espaço
aparece enquanto condição, meio e produto da reprodução social,
declarando-se numa prática que é socioespacial. (CARLOS, 2011b, p. 78.)

Portanto, se o sentido produtivo do espaço é garantir a reprodução do capital,
assume-se que não tem como buscar harmonia no processo de compreensão e
análise da cidade, na medida em que olhar para a produção do espaço (espaço como
mercadoria) é olhar para o conflito. E se o Estado assume o comando da produção
desigual do espaço para possibilitar a reprodução e acumulação do capital, a crítica
deve se basear na ruptura, além de entender as formas de resistência como inerentes
ao processo em questão (CARLOS, 2011b; LEFEBVRE, 2000).
Tendo que o espaço é requerido como elemento das atividades humanas e da
produção em sua totalidade e, por isso, possibilita a representação da acumulação
em sua materialidade, a propriedade privada da terra proporciona um poder exclusivo
sobre porções do mundo, determinando a orientação espacial da produção e da
acumulação, e a consequente transformação da terra em uma forma de capital fictício,
no qual o mercado imobiliário articulará a circulação do capital e o rendimento de juros:
“Só esse tipo de posse da terra que trata a terra como um puro bem financeiro
funcionará” (HARVEY, 2013, p. 476).
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Compreender a propriedade privada da terra como pressuposto da renda e do
processo de produção capitalista coloca o espaço urbano mobilizado no cerne do
entendimento acerca da valorização do capital. A transferência do dinheiro acumulado
pelo setor financeiro ao setor imobiliário vem a apresentar o espaço urbano como
produto imobiliário19.
Com isso, o processo de concepção e produção do espaço de metrópoles
costuma indicar uma concentração no centro com posterior expansão às periferias.
Contraditório, este processo se expressa na materialização de cidades fragmentadas
e em cujas centralidades encontram-se serviços e infraestruturas bastante
contrastantes com o que se depara nas áreas periféricas. Orientado pelo Estado, o
capital financeiro se realiza nesta lógica de mercantilização espacial, muitas vezes
conduzida por intermédio das operações urbanas que viabilizam jurídica e
estruturalmente – com investimentos públicos em sistemas viários e informacionais,
por exemplo – a garantia da cidade como negócio (CARLOS, 2011b; ROLNIK, 2014).
O espaço enquanto condição de produto imobiliário evidencia, ainda, o grande
traço rentista constitutivo do processo de acumulação do capitalismo contemporâneo.
A terra como capital fictício, conforme explica Paulani (2016, p. 18), permite a
circulação do capital portador de juros e, desta forma, garante aos proprietários “o
papel ativo de dar fluidez e dinamismo ao mercado de terras, direcionando os fluxos
de capital” e acentuando o papel da propriedade como objeto de remuneração.
A reforma urbana de Paris, promovida por Haussmann a partir de 1853, é o
referencial moderno de mobilização do espaço urbano para a reprodução do capital,
ou seja, o espaço material de conversão do excedente de capital e de trabalho em
novas infraestruturas. A partir das transformações urbanísticas orientadas pelo
Estado, a capital francesa modificou a concepção de uso da cidade, conferindo um
novo padrão cultural e de relacionamento social de seus espaços. Entretanto, a forte
especulação (que muito ocorreu em consequência do capital excedente que as
ferrovias propiciaram) e a construção de novos (e simétricos) edifícios públicos
também conviveram, contraditoriamente, com o processo de remoção da população
mais pobre das áreas centrais recém-inauguradas e o seu consequente deslocamento
para as regiões periféricas (HARVEY, 2015).

19

Ibid.
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Neste século XXI, as transformações da morfologia urbana e as estratégias de
reprodução do capital nos espaços metropolitanos tornaram-se ainda mais evidentes
e potentes. Segundo Carlos (2011b), no contexto atual, não se vivencia apenas a
produção do espaço em territórios “vazios”, mas a reprodução do espaço no bojo das
metrópoles consolidadas, sendo as operações urbanas um exemplo de instrumento
de intervenção para a transformação do uso, das funções e da estrutura do espaço
metropolitano. Apresenta-se, assim, o urbanismo metropolitano como fonte de
rentabilidade e de capacidade de absorção dos excedentes da acumulação capitalista
em curso.
A metrópole, portanto, além de ser o espaço de circulação do capital, é também
o próprio objeto da valorização capitalista, e os instrumentos jurídicos que validam
esta lógica acabam por garantir a privatização do espaço urbano na medida em que
concedem aos agentes privados a definição das transformações da cidade.
Considerando o processo de urbanização como produção social das formas
espaciais, tem-se que o espaço urbano é fruto da lógica operante do capitalismo, e
jamais possuidor de uma dinâmica autônoma e aleatória que se faz querer passar por
“natural”. Enquanto expressão de um sistema socioeconômico contraditório, desigual
e combinado, a cidade apresenta-se como território da segregação (CARLOS, 2011a;
HARVEY, 2013).
A industrialização induziu a uma concentração urbana e consequente
concentração do capital, que transformou as relações de sua circulação. Desta forma,
Garnier (1976) afirma que desde o início de sua dominação, o capitalismo vem
produzindo a especulação da terra, a segregação socioespacial, a concentração de
atividades e infraestruturas nos centros e o relativo isolamento das periferias das
cidades. No entanto, este ordenamento espacial pode acabar por se converter em um
obstáculo ao próprio sistema que o cria.
Os movimentos de resistência à espoliação capitalista emergem por toda parte.
Mesmo com grandes dificuldades para colocar em xeque a ordem estabelecida, as
resistências ampliam a compreensão da capacidade de luta que existe na cidade.
Contudo, o ordenamento territorial passa a significar o mecanismo de regulação das
contradições conforme os interesses da classe dominante. Não à toa, Garnier20
enfatiza que a ordem concebida não passa de desordens estabelecidas, almejando
20

Ibid.
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travestir a desigualdade social e a segregação espacial de fenômenos naturais ou
divinos.
No conjunto de projetos que são apresentados como solução ao urbano – mas
que apenas confirmam e até acentuam as desigualdades –, as contradições são
materialmente escancaradas ao mesmo tempo em que a burocracia estatal e os
agentes privados intentam apresentar o espaço como neutro e apolítico: para além da
forma, se fundamentam as contradições do processo de (re)produção do espaço
(LEFEBVRE, 1999).
Não obstante, se o capitalismo tomou o espaço, também prosseguem as lutas
pelo acesso a ele. Enquanto os setores econômicos apoderam-se do espaço para a
realização da reprodução do capital, também há ativismos urbanos que o almejam
como condição de exercício da liberdade (HARVEY, 2014). Neste sentido, a
metrópole, compreendida como o plano intermediário de mediação entre as escalas
local e mundial, apresenta-se como contradição, ou seja, onde se concentra capital e
poder, mas também as periferias, evidenciando a segregação socioespacial e a
multiplicidade dos conflitos (CARLOS, 2015).
Dada a prerrogativa de que o Estado capitalista atua para possibilitar as
condições de reprodução do capital e, em princípio, contribui para a perpetuação das
desigualdades e injustiças sociais, ele não deveria ser o único responsável pelo
planejamento urbano. A tendência deste processo é deixar de lado o bem comum
para olhar a cidade enquanto negócio, ou seja, o espaço de atuação de investimentos
privados capazes de aumentar a sua “competitividade”, ampliando o caráter
conservador dos conteúdos espaciais e revelando-se, portanto, contraditório
(CARLOS, 2011a; SOUZA; RODRIGUES, 2004).
Das contradições inerentes ao processo de (re)produção do urbano, os
ativismos e movimentos sociais surgem enquanto agentes capazes de propor e lutar
por um planejamento alternativo, em suas múltiplas e diferentes escalas de atuação
(de associações de bairro a organizações nacionais de sem-teto, por exemplo). Em
outras palavras, são as formas pelas quais os cidadãos podem se organizar e se
colocar enquanto agentes ativos (protagonistas) do processo de produção e
transformação do espaço urbano, além de suas variadas formas de uso e apropriação,
o que compreende a luta por direitos, o espírito de cooperação e solidariedade, a
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superação de preconceitos e, enfim, a materialização de suas mais diversas ações
(SOUZA; RODRIGUES, 2004).
Salienta-se que nem todo ativismo constitui-se em um movimento social.
Aquele é uma categoria mais ampla, envolvendo “diversas formas de organização,
mobilização e ação dos habitantes das cidades” das diferentes classes sociais e com
ideologias distintas. Os ativismos agregam diversas ações, desde as reivindicações
diretas e objetivas diante de um problema específico, até questionamentos complexos
acerca da organização política, econômica e cultural de uma sociedade. Os ativismos
também podem ser de diferentes tipos, desde os especificamente urbanos (ativismo
de bairro, por exemplo) até aqueles que não são exclusivamente focados nas cidades
(a exemplo de movimentos ambientalistas) (SOUZA, M.; RODRIGUES, 2004, p. 83).
Os movimentos sociais, por sua vez, são uma categoria ativista com elevado
grau de organização, com uma pauta mais bem definida, que promovem ações préconcebidas e tendem a vislumbrar a ampliação de sua abrangência, por intermédio
de articulações políticas mais complexas. Segundo Jasper (2016, p. 16), “quando os
indivíduos passam a coordenar seu protesto, formam movimentos”.
Está implícito na compreensão de “movimento social” o seu caráter de
persistência, na medida em que agem, intencional e sistematicamente, para produzir
mudanças jurídicas e sociais, sobretudo por meio dos canais que não são os
institucionais. Independentemente se por intermédio de organizações formais ou de
redes informais, aquela operacionalidade lhes distingue dos demais grupos de
interesse (estes fazem lobby em vez de protestos). Mesmo assim, pode ser muito
tênue a diferença entre os movimentos sociais e os outros fenômenos socioespaciais,
como as revoluções, os motins ou mesmo os partidos políticos, já que são todos
dinâmicos, com diferentes interesses e propósitos mutáveis no tempo e no espaço.
Entretanto, a maioria dos ativismos e movimentos sociais não almeja a tomada do
poder, mas, sim, influenciar e transformar o poder (JASPER, 2016).
Ativismos e movimentos sociais nascem da tomada de consciência dos
indivíduos acerca de seu direito de participação nas decisões cotidianas. Assim, eles
asseguram o processo de “ampliação e acumulação de forças e experiências”,
enriquecendo-se por meio de seus debates e promovendo “avanços políticos
substantivos em direção à democratização [...] através da ação” (CARLOS, 2011a, p.
87-88). Neste aspecto, Jasper (2016) esclarece que a democracia é, ao mesmo
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tempo, um objetivo e um meio para os ativismos e os movimentos sociais, oferecendo,
mesmo que minimamente: proteção contra ações coercitivas do Estado; participação
nas decisões governamentais; responsabilização do Estado por suas ações;
transparência no processo de decisões governamentais; garantia de bem-estar
socioeconômico.
Na perspectiva do urbano, é comum que os modelos de zoneamento estimulem
a formação de cidades fragmentadas ou pouco contribuam para a consolidação de
planos urbanísticos verdadeiramente democráticos no que se refere ao uso e
ocupação do espaço, resultando em um quadro de evidente segregação (SOUZA,
2000). Deste quadro de contradições e de sua relação dialética, os ativismos
assumem um importante mecanismo de luta para a melhoria da qualidade de vida da
população, com ações que pretendem a redução das desigualdades e discriminações,
incluindo novas leituras utópicas acerca do espaço urbano.
Para o campo de ação ativista, a produção de cidades fragmentadas e
desiguais confere, ainda, uma importante centralidade aos espaços públicos,
configurando-os como “arenas” (ou “estruturas políticas”), ou seja, os lugares em que
ocorrem as ações estratégicas. A ocupação dos espaços públicos passa a ser, por
exemplo, uma forma de protesto à inércia dos programas sociais e de habitação; à
expansão dos condomínios fechados e dos shoppings centers enquanto referências
de espaço privado de moradia, lazer e consumo; à crescente violência e expansão do
tráfico de drogas e armas; ao modelo rodoviarista de mobilidade urbana, cujos
principais leitos fluviais foram tomados por avenidas de fundo de vale,
comprometendo o sistema hídrico e boa parte do arranjo socioambiental urbano, além
de estimular o veículo de uso individual ao invés do transporte público de uso coletivo
sobre trilhos etc.; bem como à relação existente entre todas estas condicionantes
(HARVEY, 2014).
Inserem-se, aqui, os ativismos que ocupam os espaços públicos na intenção
de materializar iniciativas comunitárias, onde cidadãos podem se empoderar da
cidade a fim de estimular o trabalho comunitário em prol do uso democrático do
espaço urbano (fotografia 7). A troca de experiências, o aprendizado coletivo e as
atividades ligadas às artes e à educação ambiental, por exemplo, estimulam a
concepção de outro urbano, pautado em ralações de solidariedade, não
mercadológicas e que almejam a pluralidade de ideias. A partir destas ideologias,
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apresentam-se, assim, novas soluções políticas, com as quais é possível conceber e
materializar outro modelo de cidade, não mais pautado na fragmentação, mas na
heterogeneidade, que é a sua verdadeira essência (MANIER, 2012).
Fotografia 7 – Horta da Saúde

A Horta da Saúde (mapa 2, n. 13, p. 270), na zona sul da cidade de São Paulo, é fruto de uma
mobilização da comunidade do entrono para reconfigurar uma área anteriormente ocupada por
usuários de drogas e com relatos de assaltos. Moradores do bairro articularam-se junto à prefeitura
para delimitar uma área pública abandonada, de 415 m2, e transformá-la em horta comunitária. O caso
ganhou maior repercussão entre os hortelões paulistanos devido ao controle de acesso a uma área
pública. Com dois portões, um em cada extremidade do terreno, apenas os vizinhos próximos e os
voluntários da horta possuem as suas chaves. Por outro lado, a iniciativa hortícola é uma das principais
referências, em São Paulo, de um caso bem-sucedido de relacionamento direto entre sociedade civil e
poder público local. A Subprefeitura da Vila Mariana, região na qual a horta está inserida, foi a primeira
da capital a conferir uma autorização escrita reconhecendo a existência e a legitimidade de uma ação
ativista desta natureza. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de março de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Todavia, para a análise e a interpretação dos ativismos, em seu conteúdo
crítico e de especial valor acadêmico, não devem ser ignoradas as suas estruturas e
limitações no conjunto de suas ações, intenções e utopias. Considera-se que a
perspectiva cultural (pensamentos, sentimentos e princípios comuns) é fundamental
para a compreensão do ativismo enquanto transformador do espaço urbano (das
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materializações criadas por ele), sendo que seus agentes (ativistas e manifestantes)
“não são uma subespécie da humanidade inerentemente distinta”, mas que “qualquer
um de nós pode acabar num movimento social” (JASPER, 2016, p. 25). Salienta-se,
ainda, que qualquer ativismo está diante de possíveis frustações. O que se pretende,
então, é compreender processos ao invés de produtos, identificando, na agricultura
urbana, a sua capacidade de mudar regras e de transformar o espaço urbano.
No que tange especificamente ao ativismo em prol da agricultura urbana, seus
agentes trazem, para o campo da prática cotidiana, uma série de questionamentos
político-ideológicos decorrentes de sua reivindicação primeira: o uso da cidade para
fins agrícolas. Reside, aí, o radicalismo mais emblemático destas ações ativistas.
Desde a Revolução Industrial, a cidade vem sendo separada territorial e
ideologicamente do campo, criando limites culturais, econômicos e de planejamentos
estatais que, por sua vez, submetem o campo às práticas capitalistas urbanas e
asseguram à cidade o papel de centralidade do sistema hegemônico (LEFEBVRE,
2000; MATHIS; PÉPY, 2017).
Quando grupos urbanos passam a integrar a luta para destinar áreas intraurbanas ao cultivo de alimentos e à criação de animais, está introduzida uma nova
leitura espacial que exige do poder público, do setor privado, das organizações sem
fins lucrativos, dos estabelecimentos de ensino e pesquisa e de diversos setores da
sociedade civil, novas posturas frente a um arranjo material que nos parece
anacrônico ou bastante distante do modo de vida urbano atual.
Salienta-se, de antemão, que tem sido comum a construção de um
entendimento ativista – como parte de seu discurso e de sua utopia – acerca da
agricultura urbana. Nota-se que a partir do século XXI, movimentos e redes
preocupam-se em estruturar uma espécie de conceito comum sobre a sua temática
de atuação: “Não há humanização do planeta sem uma apropriação intelectual dos
lugares. [...] Os atores são movidos por necessidades, interesses, desejos e sonhos.
[...] Os conceitos, os significados, a própria linguagem, são produtos sociais”
(MORAES, 2005, p. 15-17).
Neste conjunto de ideias e percepções provenientes de seus próprios agentes,
revela-se um olhar menos segmentado e uma demarcação menos precisa sobre o
que é o rural e o que é o urbano. Nesta estratégica perspectiva de continuum, o
espaço é percebido sem que os limites territoriais e culturais da ruralidade e da
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urbanidade sejam condicionantes de sua fragmentação, a fim de repensar a
tradicional dicotomia a partir de características socioespaciais em constantes
transformações: “a cidade, portanto, pode ser penetrada pelo campo; não seria
pertinente definir, a este respeito, uma separação absoluta” (LE GOFF, 1998, p. 33)
(fotografia 8).
Fotografia 8 – Casa Ecoativa

A Casa Ecoativa, na Ilha do Bororé, no extremo sul da cidade de São Paulo, combina as artes (a
exemplo dos grafites, que podem ser vistos no fundo da foto), a permacultura (em primeiro plano, a
atividade hortícola), um espaço educativo e uma incubadora de projetos acadêmicos. Na perspectiva
de moradores e ativistas da região, o Bororé é periferia do ponto de vista espacial (está às margens da
metrópole), mas é uma centralidade de ideias, iniciativas e potencialidades. Dentre elas, destaca-se a
fusão entre o urbano e o rural, que se entrecruzam no cotidiano dos habitantes locais: eis a constatação
empírica do continuum. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de março de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Desta maneira, a produção de alimentos e a produção e transformação do
espaço urbano são compreendidos como processos indissociáveis na configuração
socioespacial, reconhecendo-se a diversidade de ações dos hortelões e agricultores
no que se refere à produção, ao consumo e às diferentes concepções a respeito da
agricultura urbana. E em relação à sua dinâmica espacial, por sua vez, considera-se
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a proximidade e a funcionalidade em relação aos centros urbanos (GIACCHÈ et al.,
2015). Complementarmente, os ativistas citadinos admitem a absorção de
caraterísticas

culturais

referentes

às

tradições

camponesas,

seja

para

a

materialização de suas ações, para a formulação de seus discursos ou para a
formação de comunidades no tecido metropolitano.
O continuum pode-se aplicar, aqui, à negação da tradicional fragmentação
entre o rural e o urbano, seja no seio da pauta de reivindicações dos agentes
promotores da agricultura urbana (em suas variadas tipologias), seja para esta
análise, uma vez que seria imprudente afirmar que o rural – enquanto antítese do
urbano – estaria totalmente ausente do espaço urbano. Contudo, deve-se atentar que:
Os componentes do espaço são os mesmos em todo o mundo e
formam um continuum no tempo, mas variam quantitativa e qualitativamente
segundo o lugar, do mesmo modo que variam as combinações entre eles e
seu processo de fusão. Daí vêm as diferenças entre espaços (SANTOS,
2008, p. 20).

Dada a multiplicidade de casos de agricultura urbana que a coloca numa
situação teórica de difícil conceituação definitiva, o olhar continuum tende a colaborar
para a compreensão socioespacial ao buscar uma sinergia entre os atores, os
programas públicos e as fontes de financiamento voltados à referida atividade
(GIACCHÈ et al., 2015). As práticas em curso desafiam o poder público a agir, que,
na melhor compreensão conceitual dos fatos, pode vir a colaborar e a concordar com
a elaboração de políticas públicas que favoreçam a concretização legal e material do
que é reivindicado.
É da natureza dos ativismos e dos movimentos sociais que eles estejam a
provocar o poder para alcançar seus objetivos de luta no campo institucional: é um
grito (HOLLOWAY, 2010), é um grito anticonformismo. A compreensão do grau de
sucesso e alcance político dos ativismos esbarra, portanto, na necessária análise e
interpretação do que eles alcançaram em matéria de leis, programas e/ou políticas
públicas, além das transformações culturais que foram capazes de promover em uma
dada escala de atuação. Estes pontos serão retomados mais adiante quando da
apresentação dos casos trabalhados por esta pesquisa, em Paris e em São Paulo,
revelando a janela de oportunidades aberta pela agricultura urbana graças à sua
característica multidisciplinar e intersetorial (OLIVEIRA, 2017).
A maioria dos ativismos contemporâneos tem tomado a rua como principal
lugar para a realização estratégica de seus protestos. Certamente, ela é o mais
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emblemático e evidente espaço de agregação social nas cidades, possibilitando a
fluidez das massas e a visível ocupação do espaço público. Muitos protestos
conseguem atrair simpatizantes às ruas e alcançar grande expressividade quando
reúnem multidões. Passeatas e marchas, que carregam uma importante simbologia
aos diferentes ativismos, também usam as ruas como o seu meio de realização
(HARVEY, 2014).
Para a agricultura urbana como ativismo, todavia, é mais difícil que a rua (a via
de circulação em si) seja a arena principal. Canteiros, hortas comunitárias e até
mesmo instalações móveis precisam de alguma garantia de perenidade. O tempo de
crescimento das plantas também é uma arma de luta, na medida em que pode exigir
a permanência dos ativistas por mais tempo em determinada área (TRACEY, 2007).
Ressalta-se que a agricultura urbana como ativismo pode se configurar
enquanto uma prática de apropriação mais tranquila e silenciosa do espaço público
(MANIER, 2012), na medida em que nem sempre pretende chamar a atenção, mas
apenas ocupar uma porção de terra que permita o desenvolvimento da horticultura de
escala local. Complementarmente, muitos hortelões urbanos não querem se
identificar como agitadores sociais: consideram-se ativistas por suas práticas não
convencionais, mas preferem o anonimato e esperar, pacificamente, o tempo certo
para colher as suas hortaliças, frutas e flores.
A agricultura urbana como ativismo precisa de espaços verdes e menos
veículos por perto, o que as ruas, pelo menos as mais convencionais, nem sempre
podem proporcionar. Canteiros junto às calçadas são comuns, bem como vasos e
floreiras, mas quebrar o asfalto (literalmente) é uma ação muito trabalhosa e arriscada
para um ativismo que pretende perpetuar a sua ação, conferindo-lhe a mínima
garantia de permanência em uma determinada área (geralmente, parcelas de praças
ou de parques). Das mais enfáticas e radicais ações ativistas em prol da agricultura
urbana, destaca-se a horticultura (ou jardinagem) de guerrilha, cujo termo em inglês
“guerrilla gardening” se popularizou mundialmente e cuja prática vem inspirando a
reprodução de hortas comunitárias em muitas cidades.
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2.2 A HORTICULTURA DE GUERRILHA (GUERRILLA GARDENING)
Se a agricultura urbana não é uma atividade recente, tampouco seriam as
práticas ativistas que usam dela como estratégia de legitimação de suas lutas (NAGIB,
2018). A disputa pela terra consiste em um dos mais fundamentais exemplos de lutas
sociais desde a consolidação jurídica da propriedade privada, que alicerçou o
capitalismo e transformou as relações sociais no campo e na cidade (HARVEY, 2015).
A agricultura urbana como ativismo se manifesta geralmente por meio de ações
de “guerrilha”. Esta terminologia refere-se ao ato de ocupar um terreno público ou
privado, na cidade, sem prévia autorização, para fins de horticultura ou jardinagem
(NAGIB, 2018; REYNOLDS, 2009). Guerrilla gardening foi sinteticamente definida por
Reynolds (2009, p. 5, tradução nossa) como “o cultivo ilícito na terra de outrem”. É
verdade que o futuro dessas ações é incerto: algumas áreas perenizam-se enquanto
hortas comunitárias, outras, no entanto, são retomadas pelo proprietário ou pelo poder
público e as ações dos “guerrilheiros” são desfeitas.
Por mais que a ação inicial de materialização de uma nova área de cultivo de
alimentos ou de intervenção paisagística urbana venha a ser via guerrilla gardening,
isto não significa que não se busque simultaneamente (ou logo em seguida) o
reconhecimento legal ou a autorização formal para a permanência na área ocupada.
As ações de “guerrilha” são mecanismos que rompem com a frequente demora das
administrações públicas em responder a anseios sociais de implementação
relativamente simples e de baixo custo. Em sua grande maioria, as ações de guerrilla
gardening buscam chamar a atenção dos governos ou dos proprietários da terra para
garantir o seu uso coletivo, em ações que reúnem grupos de cidadãos, e dificilmente
estão amparadas na atuação de um único indivíduo (TRACEY, 2007).
Os casos históricos de horticultura de guerrilha no Ocidente certamente se
constituíram por motivos e condicionantes bastante diferentes no tempo e no espaço.
Entretanto, reconhece-se a vontade de transformar áreas ociosas em produtivas num
contexto onde a terra é bem de produção e objeto de especulação. O processo
histórico revela como as diferentes razões pelas quais surgiram ações de ocupação
de espaços públicos ou privados para o cultivo de alimentos contribuem para inspirar
os ativistas da atualidade.
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A concepção de horta ou jardim está construída no imaginário coletivo como
uma extensão da casa, ou seja, um modelo de espaço privado reservado ao cultivo
e/ou ao lazer. As áreas maiores de plantio e criação de animais seriam, assim, os
sítios e as fazendas. Apesar da diferença de dimensão e razão econômica da
produção, a estrutura permanece a mesma: uma propriedade privada, bem delimitada,
cujo acesso a ela depende de permissão. Contudo, no meio urbano, também há quem
não espere por permissão para plantar e mexer na terra que possui potencial hortícola
ou em áreas negligenciadas (costumeiramente renegadas pelo poder público) quando
não se tem a propriedade ou a posse de área em questão, mesmo porque, na cidade,
há carência de espaço e o preço do solo é alto. Estas pessoas são denominadas de
“horticultores de guerrilha” (REYNOLDS, 2009).
O uso do termo “guerrilha” para designar ações ativistas de ocupação de áreas
e/ou de intervenções no espaço urbano foi apropriado em fins da década de 1960 e
início da década de 1970, especialmente pelos estadunidenses, no contexto da
contracultura e do movimento hippie. O termo também passou a se aplicar às práticas
culturais e artísticas que agiam fora ou nas brechas do sistema, não pertencentes e
críticas ao mainstream (corrente dominante) (BELASCO, 2014; GOFFMAN; JOY,
2005). Apesar de sua utilização recorrente entre diversos movimentos artísticos (“arte
de guerrilha”), a horticultura de guerrilha foi autodenominada pelos movimentos e
coletivos estadunidenses de “guerrilha verde”, devido ao caráter de sua intervenção
ambientalista nas cidades pós-industriais (NAGIB, 2018).
“Guerrilha”, por sua vez, provém da língua espanhola (“guerrilla”), significa
“pequena guerra” e refere-se ao ataque informal e esporádico de determinados
combatentes (ao invés do tradicional batalhão de frente das forças tradicionais). O
primeiro registro de uso da palavra “guerrilha” data de 1808, para descrever a reação
militar à invasão de Napoleão Bonaparte à Espanha. Combates espanhóis não oficiais
atacavam o exército imperial francês por meio de pequenas emboscadas e da
agitação

civil:

“Os

homens

comuns,

que

não

eram

soldados

treinados,

orgulhosamente pegaram em armas para defender seu país dos invasores e se
autodenominavam guerrilheiros” (REYNOLDS, 2009, p. 5, tradução nossa).
Segundo Reynolds (2009), os guerrilheiros espanhóis estavam cientes da
importância estratégica de cultivar em território estrangeiro, e esta consciência
impulsionou o duro combate que travaram para impedir que os franceses colhessem
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em solo espanhol. O referido autor reforça, ainda, que esta tática inspirou outros
combatentes ocidentais em décadas posteriores, a exemplo das guerrilhas polonesas
contra a Rússia Czarista, em 1863; durante a Guerra Civil Estadunidense, na década
de 1860; e os ataques no deserto comandados por Thomas Edward Lawrence
(Lawrence da Arábia) durante a Primeira Guerra Mundial. Mao Tsé-tung, por sua vez,
consagrou a tática de guerrilha em sua obra “Yu chi chan” (“On guerrilla warfare”), de
1937, que se tornou um manual contra a invasão japonesa na China.
No século XX, a estratégia de combate guerrilheiro tornou-se mais recorrente
enquanto método para alavancar as revoluções socialistas, consolidando uma
acepção ideológica ao termo “guerrilha”, especialmente durante os anos da Guerra
Fria. Ernesto (Che) Guevara escreveu a obra “La guerra de guerrillas” (“Guerra de
guerrilhas”), em 1961, após a derrubada do ditador Fulgêncio Batista, relatando
exemplos de táticas guerrilheiras que resultaram no triunfo da Revolução Cubana. Ao
longo da década de 1960, aquele livro tornou-se um guia para os demais movimentos
guerrilheiros no restante da América Latina e no continente africano.
O caráter das guerrilhas vai além de expulsar os invasores de um território, já
que apresenta um papel de transformação social. É sua natureza autônoma e
independente que faz o guerrilheiro ser efetivo em sua luta. As guerrilhas têm uma
motivação político-ideológica que não está apenas a colocar soldados treinados para
receber ordens de seus superiores:
Livre de morosa burocracia e comandos em série, um guerrilheiro é
desligado, fora do ar e alimentado por sua própria causa. Para os hortelõesguerrilheiros, assim como para seus equivalentes militares, uma grande
batalha não é eficiente ou efetiva: quando se trata de guerra (especialmente
envolvendo plantas), o pequeno é realmente mais bonito. (REYNOLDS,
2009, p. 6, tradução nossa.)

A apropriação do termo “guerrilha” pelos coletivos e movimentos ativistas
decorre, portanto, a esta ideia de rebelião e de não cumprimento da ordem e das
regras vigentes. O imaginário criado em torno de Che Guevara na construção desta
analogia tornou-se uma inspiração para aqueles que se põem a desafiar o status quo.
Por outro lado, o icônico retrato clicado em 1960 por Alberto Korda (fotografia 9), que
comunica o ideal romântico de um revolucionário, passou a ser usado para construir
a imagem de um amável guerrilheiro e, ao mesmo tempo, como uma mercadoria
lucrativa. Em concordância com Reynolds (2009), tem-se que a apropriação
comercial, pouco heroica e nada revolucionária que o próprio capital faz da imagem
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de Che e do termo “guerrilha”, leva à perda de suas potencialidades ao se
transformarem em um rótulo ou em qualquer espécie de abordagem menos
convencional, e ainda conduz, por vezes, a uma leitura equivocada de muitos
ativismos:
São bastante surpreendentes as manifestações de fervor quase
religioso das quais esta imagem de Che é objeto, pois quem conhece, por
pouco que seja, suas ideias, sabe que ele teria sido o primeiro a rejeitar tal
adoração. Paradoxalmente, quanto mais esta foto é reproduzida, mais ela se
distancia da essência de Che. (SARUSKY, 2004, p. 7.)

Fotografia 9 – “Guerrillero heroico”

“Guerrillero heroico” (“Guerrilheiro heroico”), o icônico retrato de Che Guevara clicado por Alberto Korda
em 1960 (LOVINY; SILVESTRI-LÉVY, 2004). A imagem é muito reproduzida até a atualidade e ajudou
na construção de um ideário romântico, indiscriminadamente apropriado pelo capital. Havana, Cuba.
Fotografia de março de 1960. Crédito: Alberto Korda.

Alguns movimentos de guerrilla gardening chegaram a preferir outros termos
designativos. Ativistas alemães, por exemplo, se autodenominaram “piratas” (“GartenPiraten”) ao invés de “guerrilheiros”, uma vez que estes últimos remetiam a
personagens de ideologia comunista que atuaram na cena urbana da então Alemanha
Oriental. O ativista estadunidense Ron Finley, por sua vez, se autodenomina de
“gangsta gardener” (“jardineiro gângster”), aderindo à terminologia utilizada por outros
movimentos ativistas e artísticos, especialmente pelo hip-hop.
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É recorrente, ainda, o debate sobre o termo entre aqueles que preferem uma
nomeação que não faça menção a qualquer tipo de prática ou ação violenta. Possíveis
desacordos terminológicos encontram entendimento, porém, no conceito e na
metodologia deste tipo de ativismo. Reynolds (2009) ressalta que guerrilla gardening
não se limita a quebrar convenções, mas a quebrar regras. Com isso, o autor coloca
em evidência não apenas o combate à normalidade cotidiana, mas a reivindicação
coletiva por terras.
Não obstante as preferências locais e os possíveis regionalismos em torno da
expressão “guerrilla gardening”, nela está contida uma evidente: contradição, já que,
por um lado, “guerrilha” remete à violência revolucionária, por outro, todo o conteúdo
pacífico da jardinagem e da horticultura; e ironia, por prever possíveis reações do
poder público e da força policial contra aqueles que cultivam alimentos e flores na
cidade como forma de protesto à mercantilização das plantas, à esterilização do solo
urbano e à desconfiança entre as pessoas. A combinação de palavras que fazem
menção a sensibilidades opostas lança um conteúdo descontraído e ao mesmo tempo
determinado a este tipo de ativismo, e pretende revelar, assim, o caráter pacífico deste
movimento que, ao ocupar o território, escancara a dimensão política, social e
ambiental da causa em si (GGF, 2020).
A horticultura de guerrilha surge como alternativa à crise urbana. Nos manuais
de guerrilla gardening está embutida a ideologia da transformação radical da
paisagem urbana e, sobretudo, da maneira como as pessoas se relacionam com o
espaço urbano. Por mais variados que sejam os territórios estudados, o discurso se
encontra na abordagem política de transformação local a partir da ocupação coletiva
do solo urbano para fins de produção de alimentos.
Segundo Sarti (2007), a motivação principal é política, e não propriamente os
assuntos referentes à agricultura ou à jardinagem. Mas o ato de cultivar alimentos
exige o tempo de espera para a semente brotar, a planta crescer e o momento da
colheita, ou seja, a simbologia perfeita para anunciar que um protesto ou a luta por
uma causa específica não será momentânea, mas permanecerá ressoando por dias,
semanas ou meses: as raízes das plantas têm o poder de garantir a ocupação
permanente da terra ao mesmo tempo em que sinaliza a existência dos ativistas.
Na essência ideológica dos movimentos de guerrilla gardening, observam-se
como os principais objetivos de seu ativismo: o modo de produção autônomo; o apelo
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à espontaneidade; a prática da autogestão e da integração comunitária; a oposição
ao abandono e à perda de oportunidades; o know-how ecológico, experimental e não
tecnicista; a criação de lugares de encontro no espaço público; ser ator das questões
atuais e se manifestar a partir das plantas; cultivar (n)a cidade para questionar e para
aprender (GGF, 2020).
Muito dificilmente saber-se-ia o nome do primeiro “guerrilheiro-hortelão”. A
agricultura se desenvolveu em diferentes partes do mundo há cerca de 10 mil anos.
No Crescente Fértil (Mesopotâmia), atual Iraque, junto aos rios Tigre e Eufrates, as
primeiras sociedades sedentárias já cultivavam trigo, cevada, peras e lentilhas; no
Sudeste Asiático, arroz, haxixe e painço; na América, milho, cacau, tomates, feijões,
batatas etc. No tempo e no espaço, as plantas fazem parte da estrutura de poder de
qualquer localidade (REYNOLDS, 2009). O cultivo como prática de “guerrilha”,
portanto, não tem data específica, porém é possível estabelecer o momento histórico
de construção social desta modalidade de ação. Aqui, ela será compreendida como
método – uma das possíveis metodologias utilizadas para a materialização da
agricultura urbana como ativismo.
2.2.1 Surrey, Inglaterra, 1649: os Diggers
Inseparável da luta pelo direito de acesso à terra, o primeiro registro no
Ocidente para o cultivo de alimentos em área de outrem, sem prévia permissão, se
deu em 1649, na cidade de Surrey, na Inglaterra. O fato coincide com um contexto
político conturbado da História inglesa, quando o Parlamento ganhou força e resistia
contra o absolutismo do Rei Carlos I, culminando na Guerra Civil Inglesa, de 1642 a
1651; na decapitação do monarca, em 1649; e, por fim, na chegada de Oliver
Cromwell ao poder, em 1653 (BELASCO, 2014).
Gerrard Winstanley, um empobrecido comerciante de tecidos, foi o protagonista
deste histórico episódio de horticultura de guerrilha. A fim de protestar pelos direitos
de propriedade que considerava injustos na Inglaterra do século XVII, o ativista
ocupou a colina de São Jorge junto a outros homens e mulheres que o apoiavam na
ação. Conhecidos como “Diggers” (“Escavadores”), os ativistas ganharam
notoriedade em escala nacional devido à reivindicação para poder produzir seus
próprios alimentos em uma área disponível, porém impedida de ser cultivada segundo
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determinações do poder público, especialmente naqueles anos em que a inflação
recorde afetava substancialmente o preço dos alimentos e a fome era assombrosa
(NAGIB, 2018; REYNOLDS, 2009). Uma semana antes de ocupar a colina,
Winstanley21 (1649, apud REYNOLDS, 2009, p. 66, tradução nossa) escreveu em seu
panfleto intitulado “An appeal to all Englishmen” (“Um apelo a todos os ingleses”):
A terra comunal foi posta como infértil ao longo de todos os dias de
poder deste Reino e do Senhor sobre vocês, razão pela qual vocês e seus
pais (muitos de vocês) têm sido oprimidos pela pobreza. E esta terra que
poderia ter sido frutífera com milho, não produziu nada além de charneca22,
musgo, turfa...

Após a ocupação das terras improdutivas, o ativista e seus companheiros
lançaram o panfleto “The True Levellers standard advanced” (“O parâmetro dos True
Levellers [Verdadeiros Niveladores] avançou”23), justificando seus propósitos:
E a primeira razão é que, para que possamos trabalhar em equidade,
e assentar a fundação para tornar a Terra um tesouro comum para todos,
tanto ricos quanto pobres, para que cada um que nasceu na terra possa ser
alimentado pela Terra, sua Mãe, que o trouxe, de acordo com a razão que
governa na criação. (WINSTANLEY et al., 1649, s.p., tradução nossa.)

Apesar da repercussão nacional, o caso de Surrey foi considerado uma questão
a ser resolvida pelo poder local. Como outras hortas começaram a surgir e Winstanley
continuou sua panfletagem, a elite local expulsou os ativistas da colina de São Jorge,
os processou e fez com que cada hortelão pagasse uma multa de dez libras. Ainda
no ano de 1649, os Diggers se mudaram e começaram uma nova empreitada nas
proximidades da vila inglesa de Cobham, mas sua ocupação também foi dizimada em
1650. A sociedade utópica de Winstanley ficou registrada em sua obra “The law of
freedom in a platform” (“A lei da liberdade em uma plataforma”), de 1652, e o ativista
acabou se tornando secretário da igreja anglicana (REYNOLDS, 2009).

21

WINSTANLEY, G. An appeal to all Englishmen. Londres: [sem editora], 1649.
Vegetação xerófita que cresce em áreas arenosas, caracterizada por espécies arbustivas e
herbáceas resistentes. A título de esclarecimento, ressaltamos que, no Brasil, entretanto, o termo
ganhou um significado praticamente oposto, referindo-se a áreas pantanosas.
23
No contexto da Guerra Civil Inglesa (1642-1651), Winstanley e seus seguidores ficaram conhecidos
como “True Levellers” (“Verdadeiros Niveladores”) e, mais tarde, como “Diggers” (“Escavadores”). Os
Levellers compuseram um movimento político de princípios republicanos e defendiam, entre outros
pontos, a soberania popular, a igualdade jurídica e a tolerância religiosa. Já os True Levellers ou
Diggers eram protestantes radicais que defendiam, ainda, a coletivização das terras e a criação de
comunidades rurais pequenas e igualitárias. Segundo Walter (1991), Winstanley foi aquele que mais
se aproximou no anarquismo antes da Revolução Francesa.
22
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2.2.2 Berkeley, EUA, 1969: People’s Park
Um movimento ativista fortemente combatido por forças policiais e
particularmente simbólico por também ter introduzido a agricultura urbana em sua
prática de luta, foi protagonizado por estudantes universitários e seus apoiadores em
Berkeley, Califórnia (EUA), no ano de 1969, nos emblemáticos episódios do People’s
Park, como ficou designada uma área de 12 mil m2, entre as ruas Dwight e Haste
daquela cidade.
A área em questão tornou-se um campo de batalha entre o movimento ativista
e o então governo estadual de Ronald Reagan24 (Partido Republicano), que
considerava os manifestantes como simpatizantes do comunismo e depravados
sexuais. Em meio à emergência do movimento hippie e das manifestações contra a
Guerra do Vietnã, então em curso, o jornal underground The Berkeley Barb, por
intermédio do ativista Stewart Edward Albert (também chamado de “Stew” ou
“Comissário do Parque Robin Hood”), publicou em 18 de abril de 1969 a convocação
para o empoderamento do People’s Park, um lugar aberto ao discurso e ao amor livre
(NAGIB, 2018; REYNOLDS, 2009).
No dia 20 de abril de 1969, nascia o People’s Park a partir da ocupação de um
terreno baldio da Universidade da Califórnia por integrantes da formada “Comissão
Robin Hood”. Os ativistas limparam a área, prepararam a terra, plantaram árvores e
fizeram uma horta comunitária segundo os princípios da agricultura orgânica.
Autodenominando-se “reformadores agrários”, o objetivo era estruturar uma nova
sociedade cooperativa, pautada na relação horizontal entre os membros e na
capacidade de produzir o próprio alimento não contaminado por agrotóxicos e demais
insumos artificiais (POLLAN, 2007).
O discurso anti-industrialismo e de reconexão com a natureza, a partir da
ocupação de um terreno urbano para fins hortícolas, conferiu ao People’s Park, em
todo o país, o título de referência pelo “ativismo verde” que ali se materializou, além
de seu papel fundamental para a visibilidade da agricultura orgânica. Segundo
Belasco (2014), este caso introduziu o discurso e a prática ambientalista junto à
contracultura, ao enaltecer as cooperativas agrícolas, o ideal dos movimentos

24

Nome completo: Ronald Wilson Reagan.
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comunais no campo e as práticas ativistas de “guerrilha”. A resposta violenta do
Estado repercutiu ainda mais a ideologia e a prática dos manifestantes de Berkeley.
Após o jornal San Francisco Chronicle publicar a fala de Reagan a respeito dos
protestos – “Se tem que haver um banho de sangue, então vamos acabar logo com
isso”25 – as três mil pessoas que se concentravam no famoso Sproul Hall (importante
local de ativismo estudantil da Universidade da Califórnia em Berkeley) para um
comício sobre o conflito árabe-israelense transformou-se numa resposta da sociedade
em prol do controle do People’s Park:
Um líder estudantil tomou o palanque e gritou: “Vamos tomar o
parque de volta”. A polícia desligou o sistema de alto-falantes e os
manifestantes se levantaram e marcharam pela Telegraph Avenue entoando:
“Nós queremos o parque”. O episódio se tornou o que hoje é conhecido como
“Bloody Thursday” [“Quinta Sangrenta”]. A massa enfurecida voltou um
hidrante contra a polícia e jogou garrafas e pedras. Gás lacrimogênio foi
arremessado pelas autoridades e momentos depois um carro da polícia foi
virado e pegou fogo. Tiros foram disparados e James Rector, um espectador
de uma cobertura, foi morto; outro homem foi cegado e centenas ficaram
feridas. Reagan declarou estado oficial de emergência e convocou a Guarda
Nacional. (REYNOLDS, 2009, p. 72-74, tradução nossa.)

A resposta violenta da polícia fez os manifestantes mudarem de tática ao
mesmo tempo em que o movimento de apoio ao People’s Park cresceu. Um novo
protesto foi marcado para o dia 28 de maio de 1969, no Memorial Day, feriado nacional
nos EUA em homenagem às pessoas que morreram enquanto serviam nas forças
armadas do país. Com uma doação de 3 mil dólares feita por duas irmãs quakers,
compraram-se inúmeras margaridas e os 30 mil manifestantes as ofereceram aos
policiais em resposta ao gás lacrimogêneo lançado e às armas apontadas contra eles.
Neste protesto, não houve feridos, e os jornais underground, a exemplo do Rat de
Nova York, ressaltavam que a palavra “ecologia” tornara-se um poderoso ímpeto de
consciência a respeito da vida e que os radicais não poderiam mais evitá-la. No
entanto, a luta pela legitimidade de ocupação do People’s Park continuou até
setembro de 1972, quando a Prefeitura de Berkeley arrendou a área da universidade
e finalmente passou a incentivar os cidadãos a utilizá-la (BELASCO, 2014;
REYNOLDS, 2009).
Atualmente, a Universidade da Califórnia é a responsável pelo gerenciamento
e pela manutenção do People’s Park, promovendo, ali, festivais e eventos da
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Tradução nossa para: “If there has to be a bloodbath, then let’s get it over with” (LOWNDES, 2016,
p. 5; REYNOLDS, 2009, p. 72).

86

comunidade local. O parque possui um extenso gramado multiuso, banheiros, área de
recreação infantil e de piquenique, quadras de basquete e hortas comunitárias
(PREFEITURA DE BERKELEY, 2019). Porém, Reynolds (2009) destaca que o atual
aspecto de negligência tem criado debates sobre como o espaço deveria ser utilizado.
Pollan (2007, p. 155) é mais enfático: “People’s Park é hoje em dia um lugar
absolutamente melancólico, as ruínas de um monumento às esperanças dos anos
1960 que há muito ficaram rançosas”. O autor destaca, ainda, que dezenas de semteto, entre 50 e 60 anos, vivem em barracas, alguns mantendo o estilo hippie nas
roupas e no cabelo, e que ainda cultivam “flores e legumes em hortas de aspecto
desleixado”.
2.2.3 Vancouver, Canadá, 1971: All Seasons Park
Em fins da década de 1960 e ao longo dos anos 1970, o Youth International
Party (Partido Internacional da Juventude), cujos membros eram chamados de
“yippies”, constitui-se enquanto movimento antiautoritarismo, libertário, de inclinação
anarquista e marcadamente presente na cena contracultural estadunidense e
canadense.
Associado ao anarquismo verde, de inspiração em grandes autores do século
XIX, tais como Henry David Thoreau (autor de “Walden: or, life in the woods”) e o
geógrafo Élisée Reclus, e com propostas de mudanças radicais nas relações entre a
sociedade e o meio ambiente, os yippies conseguiram impedir o avanço da
especulação imobiliária sobre uma área verde com vista privilegiada e às portas do
principal parque da cidade canadense de Vancouver.
No Canadá, a agricultura urbana vem sendo defendida, desde o início da
década de 1970, como uma ferramenta para garantir a segurança alimentar e
nutricional, combater crises de abastecimento, promover a integração comunitária e
transformar o espaço urbano (BHATT, FARAH, 2016). Convencidos disso e para
impedir que a rede hoteleira The Four Seasons erguesse um novo empreendimento,
cerca de 70 ativistas yippies levantaram acampamento e ocuparam um terreno de
4,42 hectares entre a marina e o Stanley Park, em 29 de maio de 1971. Durante o
verão canadense, o acampamento chegou a ter mais de 200 pessoas instaladas no
local (fotografia 10). Ali, elas iniciaram o plantio de árvores e flores, materializaram
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uma horta comunitária e, jocosamente, batizaram o local de “All Seasons Park”, onde
permaneceram por quase um ano (GUTSTEIN, 1975; MACKIE, 2017).
Fotografia 10 – All Seasons Park

Cena do acampamento yippies no All Seasons Park. Parte dos ativistas ali permaneceu até abril de
1972, quando a prefeitura decidiu remover suas cabanas definitivamente. Esta e outras fotos do local
foram clicadas por Henri Robideau, em 1971, de sua Canon 35 mm a partir da West Georgia Street
(rua principal junto ao parque). Após uma enchente ter afetado o trabalho original do fotógrafo, este
material de valor histórico foi reimpresso em 2014 e compôs uma exposição em Vancouver, em 2015
(ROBIDEAU, 2015). Vancouver, Canadá. Fotografia de julho de 1971. Crédito: Henri Robideau.

O local se tornou um laboratório do ativismo anarquista, em que doações
permitiam a alimentação dos yippies e as ferramentas de trabalho para que eles
pudessem fazer, daquele lote, o parque público que desejavam, onde chegaram a
escavar um canal e a abrir um lago. Também houve um importante embate ideológico
entre os ativistas, protagonizado por dois deles: Shark e Jim Murray. Enquanto o
primeiro defendia que a comida deveria ser fornecida apenas a quem trabalhasse na
materialização do parque, Murray26 (1971 apud MACKIE, 2017, s.p., tradução nossa)
lutava para que, ali, não houvesse regras, já que estavam a construir um novo espaço
urbano onde as pessoas poderiam ir e fazer o que quisessem: "Se você criar todos os
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MURRAY, J. [Informação verbal]. The Vancouver Sun, Vancouver, 1971.
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tipos de regras, então este lugar será como o resto da cidade”. Seu discurso foi
vitorioso e os yippies continuaram com o seu trabalho coletivo e livre (MACKIE, 2017).
Após meses de debates acalorados entre sociedade civil, poder público e
agentes privados, o governo federal acabou por minar o projeto da rede hoteleira após
negar, em 1972, um lote de água necessário para a sua implantação. Em novembro
de 1973, a prefeitura finalmente adquiriu o terreno por 6,4 milhões de dólares
canadenses, mas o caso se encerrou apenas em 1984, quando uma ação filantrópica
destinou 600 mil dólares canadenses para a criação definitiva do atual Devonian
Harbour Park (fotografias 11 e 12) (PREFEITURA DE VANCOUVER, 2020; TRACEY,
2007).
Fotografias 11 e 12 – Devonian Harbour Park

Ambas as fotos capturam a vista a partir do atual Devonian Harbour Park, com os prédios da West
Georgia Street ao fundo. As imagens, feitas ainda durante o inverno canadense, mostram a vegetação
em fase de recomposição após o período de frio mais rigoroso. Foi no gramado à direita onde outrora
os yippies acamparam. Vancouver, Canadá. Fotografias de fevereiro de 2020. Crédito: Luan Batista.

2.2.4 Nova York, EUA, 1973: Liz Christy Community Garden
A introdução da terminologia “guerrilla gardening”, no entanto, é bem mais
recente que a luta pela propriedade coletiva encabeçada por Winstanley, no século
XVII, na Inglaterra. A apropriação da referida expressão para as ações ativistas de
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horticultura urbana data de 1973 e é creditada à artista plástica nova-iorquina Liz
Christy. Moradora do bairro Lower East Side/East Village, em Manhattan, Nova York,
Christy reparou nos tomates que brotavam em meio ao lixo despejado em um terreno
próximo à sua casa, o que a impulsionou a reunir seus amigos da vizinhança e iniciar
a limpeza da área e, em seguida, a materialização de uma horta comunitária no local
(REYNOLDS, 2009).
Na década de 1970, muitos bairros de Nova York viviam um momento de
decadência e abandono por parte do poder público. O tráfico de drogas se
intensificava e até mesmo o Central Park se transformara em uma área perigosa e
negligenciada, marcada pelas territorialidades do comércio ilícito de cocaína e crack.
Neste contexto, a especulação imobiliária ganhava novo impulso e muitos
condomínios surgiam ao redor da metrópole, estruturando os subúrbios novaiorquinos, pautados na dependência do automóvel como mecanismo de locomoção
individual e no afastamento das classes médias dos bairros do centro expandido. Este
quadro urbano de crise revelava-se, ainda, no abandono de áreas públicas de uso
coletivo (JACOBS, 2013). A iniciativa de Christy, entretanto, buscava reverter algumas
das consequências produzidas pelo processo em curso. Em 1973, ao semear um
terreno com mais de 4 mil m2 na esquina nordeste das ruas Houston com Bowery,
Christy materializava a primeira experiência ativista de horticultura de guerrilha na
cidade. A artista nomeou sua trupe de “green guerillas” (“guerrilheiros verdes”) e
difundiu a expressão “guerrilla gardening” (NAGIB, 2018).
Os meses seguintes à materialização da horta comunitária foram marcados
pela luta ativista local em conseguir a permanência no terreno ocupado. Em 1974, o
poder público local concordou em deixar os hortelões na área pela quantia simbólica
de um dólar por mês, mas com clara insegurança jurídica sobre a posse do terreno. A
garantia de permanência definitiva veio após anos de negociações constantes com
construtoras, incorporadoras e poder público, que tinham interesses no terreno que
se valorizou exponencialmente nos anos subsequentes. Apenas em 2002, a Justiça
determinou que a horta se tornasse área de preservação da cidade de Nova York e,
desde 2005, ela conta com o mesmo status jurídico, por exemplo, do Central Park.
Em 2013, enfim, a horta passou a fazer parte do Registro Nacional de Lugares
Históricos. Christy faleceu aos 39 anos e não viu a conclusão definitiva do referido
processo. A horta foi batizada em sua homenagem – Liz Christy Community Garden
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(LCCG) – e atualmente é mantida pela organização sem fins lucrativos (ONG) Green
Guerillas (que também atua na manutenção de outras hortas comunitárias em Nova
York) e por seus voluntários (fotografias 13, 14, 15, 16, 17 e 18) (LCCG, 2020;
PREFEITURA DE NOVA YORK, 2020).
Fotografias 13 e 14 – Liz Christy Community Garden

Na foto superior, vê-se a miscelânea de espécies em longos canteiros delimitados por pedras e
fragmentados por caminhos em cascalho, na Liz Christy Community Garden. A área possui muitas
árvores, que intercalam espaços sombreados e com insolação direta. Na foto inferior, voluntários dão
manutenção em canteiro de cultivo consorciado, onde há plantas comestíveis e ornamentais; à
esquerda, há um saco azul com mudas para serem plantadas e um pequeno lago com peixes. A horta
possui saída de água potável da rede e os hortelões utilizam mangueiras para realizar as regas
cotidianas, e o gradil permite observar a movimentada Houston Street. Nova York, EUA. Fotografias de
abril de 2019. Crédito: Barbara Monfrinato.
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Fotografias 15 e 16 – Liz Christy Community Garden

À esquerda, composteira com restos de podas da própria horta: seus compartimentos de madeira
indicam espaços específicos para o novo depósito de folhas e galhos ou do composto já pronto para
ser utilizado, a fim de nutrir o solo local. À direita, uma placa informa que a referida propriedade foi
listada pelo Registro Nacional de Lugares Históricos dos EUA. Nova York, EUA. Fotografias de abril de
2019. Crédito: Barbara Monfrinato.

Fotografias 17 e 18 – Liz Christy Community Garden

À esquerda, junto ao portão de entrada da horta comunitária, placa conta a sua história, ressaltando
(em vermelho): “primeira horta comunitária da cidade de Nova York” (“first New York City community
garden”). À direita, as esquinas das ruas Houston com Bowery, no bairro Lower East Side/East Village,
em Manhattan. Este espaço público é cercado, abrindo-se ao público num total de 20 horas semanais
entre 1º de abril e 31 de outubro (os voluntários da horta possuíam a chave para ter acesso
permanentemente). Nova York, EUA. Fotografias de abril de 2019. Crédito: Barbara Monfrinato.

Desde 1973, a ação dos guerrilheiros verdes repercutiu em toda a cidade e foi
noticiada por jornais da época, ganhando um tom de esperança revolucionária para a
transformação do urbano nova-iorquino naquele contexto de expansão dos subúrbios
e de decadência das porções centrais. Christy e os demais ativistas passaram a ser
procurados para ajudar na materialização de outras hortas comunitárias pela cidade,
papel que a ONG Green Guerillas – criada a partir da ação de Christy e de seus
companheiros – exerce até a atualidade, cujo discurso pauta-se na recuperação e
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retomada do solo urbano, no trabalho coletivo para a resolução de problemas urbanos,
na conexão de crianças e adultos com a terra e no lazer produtivo para os idosos
(GREEN GUERILLAS, 2020).
2.2.5 Paris, França, 2000: Jardin Solidaire
Paris vivenciou seu mais emblemático registro de agricultura urbana como
ativismo em um improvável terreno baldio de 3 mil m2, localizado no 20º
arrondissement, num bairro popular, entre o famoso cemitério do Père-Lachaise e os
limites da cidade vizinha de Montreuil. Encravado entre duas ruas paralelas, o terreno
tinha entrada tanto pela Rue (Rua) des Haies quanto pelo Impasse Satan (Beco Satã),
que fazia a ligação até a Rue des Vignoles (croqui disponível no ANEXO A). Em maio
de 2000, Olivier Pinalie, um artista plástico vizinho àquele espaço não construído,
decidiu começar a limpar a área e jardiná-la diariamente. Alguns meses depois, com
outros amigos do bairro, seu trabalho fez brotar o Jardin Solidaire (Solidário),
considerada a primeira horta comunitária de Paris, segundo a associação Graine de
Jardins, responsável pela coordenação da rede regional e representante da rede
nacional de hortas comunitárias da França.
O Jardin Solidaire é tido como um caso atípico em Paris, pois foi iniciado sem
prévio acordo com as autoridades públicas (DEMAILLY, 2014), ou seja, via ação de
guerrilla gardening. Segundo Pinalie (2019, informação verbal27), após o primeiro ano
de existência, a horta comunitária já tinha angariado centenas de frequentadores
esporádicos, especialmente da vizinhança, atraídos por atividades que iam além da
habitual jardinagem, tais como festas, concertos, peças teatrais, exibição de filmes
(havia um telão para projeções), instalação de esculturas, ou como ponto de encontro
e de resistência: “Um novo quilombo no coração da cidade, como havia nas florestas
impenetráveis do Brasil, onde se refugiavam os escravos em fuga e todos aqueles em
ruptura com o estado de ordem” (PINALIE, 2016, p. 143, tradução nossa).
Em 2003, convivendo, por um lado, com a pressão do poder público em razão
da ocupação irregular do terreno e, por outro, com o sucesso da horta comunitária,
que atraía cada vez mais frequentadores de diversas classes sociais, etnias e idades,

27
Informação fornecida por Olivier Pinalie em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 25 de março
de 2019.
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a Subprefeitura28 do 20º arrondissement foi obrigada a reconhecer a relevância
sociocultural do Jardin Solidaire, mas exigiu que a associação criada por Pinalie (para
fazer a gestão da horta) assinasse uma convenção de ocupação, tomando
conhecimento, formalmente, de que a Prefeitura de Paris possuía um projeto de
construção de um ginásio poliesportivo para o local (PINALIE, 2019, informação
verbal29).
Segundo Pinalie30, aí residia o paradoxo: no momento em que se assinou a
convenção, formalizando aquela ação de “guerrilha”, sabia-se de que, um dia, teriam
de partir. Para o artista, tratava-se de uma iniciativa anarquista, e assinar um
documento não fazia sentido, pois, ali, eles deveriam ter a liberdade de fazer o que
queriam. Frequentadores e vizinhos do Jardin Solidaire chegaram a elaborar e assinar
uma petição, que foi entregue à municipalidade, na qual pediam a garantia de
permanência da horta comunitária no terreno ocupado. A prefeitura, porém, não
desistiu do projeto de construir o ginásio.
O dia da remoção, enfim, chegaria. Praticamente dois anos após a assinatura
da convenção, em 28 de agosto de 2005, a horta comunitária seria definitivamente
fechada pela prefeitura, que daria início à construção do já previsto projeto imobiliário.
Para Pinalie31, ali acabava a aventura de cinco anos de Jardin Solidaire. A prefeitura
fez o transplante de algumas árvores e demais plantas para Les Haies Partagées
(Jardin Casque-d’Or), uma área verde vizinha, onde também foi criada uma horta
comunitária, que existe até a atualidade (fotografias 19, 20, 21 e 22), agregando
alguns dos antigos frequentadores do Jardin Solidaire.

28

Optamos, aqui, por usar os termos empregados no município de São Paulo, a fim de padronizar as
nomenclaturas, sempre que houver compatibilidade conceitual.
29
Informação fornecida por Olivier Pinalie em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 25 de março
de 2019.
30
Ibid.
31
Ibid.
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Fotografia 19 – Les Haies Partagées

Les Haies Partagées (mapa 1, n. 111, p. 151) é o nome da horta comunitária dentro de uma praça
pública chamada “Jardin Casque-d’Or”, no 20º arrondissement de Paris. Algumas de suas árvores e
arbustos foram transplantados ali após o fim do Jardin Solidaire, em 2005. Às quartas e aos sábados,
havia voluntários no local, que permanece aberto nos mesmos horários da praça (estabelecidos pela
prefeitura). Na foto, vê-se a entrada principal da horta, que perdeu parte das letras (na parte superior,
em laranja) que formavam seu nome. A placa verde, à direita, padronizada e instalada pela prefeitura
na entrada das hortas, serve de mural, com informações gerais sobre o espaço comunitário; os cestos
de lixo contam com sacos amarelos (para recicláveis) e verdes (não recicláveis). Paris, França.
Fotografia de março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 20 e 21 – Les Haies Partagées

Dentro da horta, à esquerda, canteiro à altura das mãos, projetado especialmente para cadeirantes,
que podem se posicionar no espaço reservado para cultivá-lo; há espécies comestíveis e flores, que
atraem insetos polinizadores. À direita, pequeno lago com plantas aquáticas e capacidade de
armazenamento de água da chuva. Junto ao gradil, há espécies frutíferas, bambus e a distribuição de
alguns vasos. Paris, França. Fotografias de março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografia 22 – Les Haies Partagées

Canteiros com passarelas de tábuas de madeira e árvores ornamentais e frutíferas de pequeno e médio
porte distribuídas por entre os cultivos de hortaliças e flores. A foto, do começo da primavera boreal,
mostra a vegetação ainda em processo de regeneração após o inverno. Ao fundo, há um casebre para
guardar ferramentas, prateleira de livros (oferecidos gratuitamente aos interessados) e cestos de lixo.
Paris, França. Fotografia de março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

A maior contrapartida, no entanto, foi a promessa do poder público de que
sobre o teto do novo ginásio poliesportivo (Gymnase des Vignoles) haveria a primeira
horta comunitária em telhado verde de Paris. Os 600 m2 do atual Jardin sur le Toit
(fotografias 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29), inaugurado em 2009, tem sua gestão
compartilhada por duas associações: durante a semana, a Associação Esperem usa
o espaço para acolher pessoas em processo de reinserção social; nos fins de semana,
uma associação de bairro ocupa a horta para fins de jardinagem, educação ambiental
e atividades culturais. Pinalie (2019, informação verbal32), contudo, não é mais
frequentador de hortas comunitárias. Ele entendia que o antigo Jardin Solidaire era
uma empreitada coletiva de ação política e social para além da horticultura, não
encontrando correspondência nas atuais iniciativas locais. Em 2016, Pinalie publicou
o livro “Chronique d’un jardin solidaire : une aventure humaine et botanique” (“Crônicas

32
Informação fornecida por Olivier Pinalie em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 25 de março
de 2019.
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de um jardim solidário: uma aventura humana e botânica”), uma espécie de diário que
veio a eternizar o dia-a-dia da primeira horta comunitária de Paris:
Nós recebemos uma carta pessoal de [Bertrand] Delanoë [prefeito de
Paris de 2001 a 2014 pelo Partido Socialista] instruindo-nos a aceitar uma
mudança para uma extensão da Praça Casque d’Or [...], bem como uma
proposta da subprefeitura para vegetalizar o telhado do futuro ginásio. Para
estas duas iniciativas, nós votamos unanimemente não, acompanhando
nossa resposta com este fato trágico: o Jardin Solidaire fica próximo ao bairro
mais denso da Europa, onde nenhum novo espaço verde está planejado.
Nosso desaparecimento transformaria esta porção superpovoada do 20º
arrondissement em deserto urbano. Sugerimos, de preferência, mudar o
ginásio para um dos terrenos disponíveis do arrondissement. [...]
No sábado, 27 de agosto de 2005, [...] quatrocentas pessoas lotaram
o jardim. Desde o início da tarde, elas não paravam de entrar, relançadas
pelo boca a boca e pelos cartazes espalhados pelo bairro: era a festa de
despedida do Jardin Solidaire. Naquela noite, o vinho lisonjeou os espíritos,
e a efervescência estava no auge, como se o número de pessoas ainda
pudesse salvar o lugar, como se a multidão pudesse votar as prorrogações.
Estava tão agitado que a festa não devia acabar nunca. [...] No dia seguinte,
a horta foi fechada para sempre. Consummatum est (PINALIE, 2016, p. 234236, tradução nossa).

Fotografias 23 e 24 – Jardin sur le Toit

À esquerda, a fachada do ginásio construído no terreno outrora ocupado pelo Jardin Solidaire, no 20º
arrondissement de Paris. A placa azul, padrão estético da prefeitura, indica seu nome (Gymnase des
Vignoles); o portão cinza dá acesso à escada que leva ao topo do edifício, onde está o Jardin sur le
Toit (mapa 1, n. 118, p. 151), primeira horta comunitária em telhado verde de Paris. Na fotografia à
direita, corredor de paralelepípedo com a escada de acesso à horta do lado esquerdo e prédio
residencial, do direito. Os canteiros laterais mesclam espécies ornamentais, comestíveis e trepadeiras,
que sobem o alambrado junto à escadaria. Paris, França. Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito:
Gustavo Nagib.
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Fotografia 25 – Jardin sur le Toit

Vista panorâmica do Jardin sur le Toit, com seus canteiros com plantio consorciado e intercalados por
passarelas em madeira e concreto. Bancos, vasos, mangueiras de rega, hastes para o crescimento de
trepadeiras e proteção às mudas recém-transplantadas compõem a paisagem local. A foto, feita
durante o inverno boreal, revela que a horta segue produtiva e o trabalho dos hortelões, constante.
Paris, França. Fotografia de fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 26 e 27 – Jardin sur le Toit

À esquerda, canteiros recém-preparados são protegidos por tela e palhas forram o solo. À direita, o
galinheiro do local, cujas “portas abertas” permitem o livre trânsito das aves pela horta, e o seu esterco
é usado na adubação local. Paris, França. Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 28 e 29 – Jardin sur le Toit

À esquerda, conjunto de composteiras, que produzem adubo orgânico para a horta a partir de restos
de alimentos e das podas. À direita, lousa para organizar as atividades, decorada com buquês de flores
secas coletadas localmente. O Jardin sur le Toit possui uma sala fechada na cobertura do edifício,
localizada em uma das extremidades da horta, que também abriga o espaço de trabalho da Associação
Esperem. No dia destas fotos, voluntários preparavam a decoração para uma festividade futura,
sentados no entorno de uma grande mesa, compartilhando chás e petiscos (e fazendo perguntas sobre
o Brasil). Paris, França. Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

2.2.6 São Paulo, Brasil, 2012: Horta das Corujas
Se a urbanização brasileira se generalizou apenas na segunda metade do
século XX e apresentou a formação de metrópoles milionárias em tão pouco tempo,
especialmente quando a comparação é feita com o processo vivenciado pelos países
europeus (SANTOS, 2013), a emergência de movimentos de guerrilla gardening, com
essência evidentemente urbana e cosmopolita, também são mais contemporâneos,
bem como sua reprodução, sobretudo na capital paulista.
A primeira horta comunitária da cidade de São Paulo com caráter
evidentemente ativista, a fim de promover a educação ambiental e a ocupação do
espaço público para fins de produção de alimentos orgânicos, foi materializada na
Praça Dolores Ibárruri, no bairro da Vila Beatriz (vizinho à Vila Madalena), território da
Subprefeitura de Pinheiros (zona oeste). A Praça das Corujas, como é popularmente
conhecida, possui 24 mil m2 de área e é delimitada, em uma de suas extremidades,
pelo trecho aberto do Córrego das Corujas (afluente do Rio Pinheiros), que, em 2007,
foi um dos primeiros 40 córregos a ser despoluído pelo Programa Córrego Limpo da
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e da Prefeitura
de São Paulo (fotografias 30 e 31) (NAGIB, 2016).
Fotografias 30 e 31 – Córrego das Corujas

O Córrego das Corujas flui a céu aberto por cerca de 500 metros (ele possui 2,8 km de extensão total,
de sua nascente próxima à Rua Heitor Penteado, até sua foz no Rio Pinheiros), margeando a Praça
Dolores Ibárruri e o Parque das Corujas – um pequeno parque linear imediatamente subsequente à
praça, inaugurado em 2011 (foto à esquerda). Em janeiro de 2020, operários realizavam reforma nos
muros de gabião nas margens do Córrego das Corujas em seu trecho aberto e despoluído. Da foto à
direita, tirada da Praça das Corujas, avista-se a Avenida das Corujas (onde está a retroescavadeira),
área residencial do bairro da Vila Madalena. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de outubro de 2017 (n.
30) e de janeiro de 2020 (n. 31). Crédito: Gustavo Nagib.

Em 2012, a Horta das Corujas ocupou 800 m2 da praça após uma ação ativista
de guerrilla gardening articulada, simultaneamente, com negociações junto ao poder
público municipal. A materialização da horta foi a primeira ação prática da então
recém-criada rede dos Hortelões Urbanos. A jornalista Claudia Visoni, uma das
idealizadoras da referida rede, reuniu-se com um pequeno grupo de ativistas e
decidiram iniciar a horta no espaço público. Em contato com Madalena Buzzo, então
representante da sociedade civil no Conselho Municipal do Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de Pinheiros (CADES-PI), vizinha à
Praça das Corujas e presidenta da associação de moradores daquela localidade,
Visoni conseguiu uma aliada que estava em contato direto com o poder público local.
À época, Buzzo deu início a um diálogo com o subprefeito de Pinheiros enquanto os
hortelões partiram para a prática (NAGIB, 2016).
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Em 14 de julho de 2012 foi feita a primeira reunião na Praça das Corujas,
quando os hortelões divulgaram publicamente seu interesse em iniciar os trabalhos;
em 29 de julho de 2012, o primeiro mutirão; e, finalmente, em 29 de setembro de 2012,
a festa de inauguração da horta, quando estiveram presentes diversos moradores do
entorno, ativistas em prol da agricultura urbana, artistas, representantes do poder
público e a imprensa, num ato considerado uma jogada estratégica de marketing para
a legitimação pública da iniciativa dos hortelões (NAGIB, 2016).
O surgimento da Horta das Corujas marca o primeiro caso contemporâneo de
ocupação de uma praça pública para fins de horticultura urbana na cidade de São
Paulo. A experiência, que se revelou bem-sucedida e perene, tornou-se um “cartãopostal” do ativismo de guerrilha verde, inspirando o aparecimento de diversas outras
iniciativas semelhantes a posteriori, sendo sistematicamente citada em eventos e
reuniões das demais hortas comunitárias da capital paulista. A experiência das
Corujas, apesar de ter ocorrido quase 40 anos após o caso da Liz Christy Community
Garden, em Nova York, representou aquele estímulo que faltava para a materialização
de outras hortas semelhantes pela metrópole, e os “corujeiros” também ajudaram a
replicar a iniciativa, assim como fizeram os “green guerillas”.
Os valores da permacultura, da agroecologia e da produção orgânica; a
importância para a educação ambiental; o estreitamento das relações sociedade–
natureza por intermédio da produção de alimentos; o espírito de coletividade; a
reocupação do espaço público; e as estratégias de ação autônoma perante o Estado
continuam a ser reproduzidas no discurso e na prática na cidade de São Paulo. Em
2018, houve o lançamento oficial da União de Hortas Comunitárias de São Paulo
(UHCSP), alavancada por um coletivo de ativistas de diferentes hortas, mas com a
permanência da figura de Visoni e das Corujas (fotografias 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
como referencial, respectivamente, de atuação política e de materialização no espaço
urbano.
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Fotografias 32 e 33 – Horta das Corujas

A entrada da Horta das Corujas (mapa 2, n. 8, p. 270), na Vila Beatriz, zona oeste de São Paulo, está
de frente para o córrego, que flui, naquele trecho, a céu aberto. Seu portão (foto superior) é preso por
uma fita para evitar a entrada de animais domésticos (sobretudo cães) e placas informam sobre as
práticas dos hortelões, como entrar em contato com eles e os prêmios recebidos. Em 2017, a horta foi
laureada com o Prêmio Milton Santos, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo; e a ONU a
reconheceu como exemplo de agricultura urbana em pequena escala no continente americano,
promovendo uma exposição, em Nova York, com fotos e textos decorrentes da dissertação de
mestrado de Nagib (2016). A foto inferior revela a miscelânea de espécies, que já inspirou ativistas à
reproduzirem esta prática em outros locais da capital paulista. Localizada em praça pública e
permanentemente aberta, a horta ocupa uma área íngreme, possuindo uma “parte alta” (de onde foi
tirada a foto) e uma “parte baixa” (junto ao portão de entrada), com desníveis que chegam a 80 metros
(NAGIB, 2016). São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 34 e 35 – Horta das Corujas

À esquerda, vê-se a principal cacimba da horta, que armazena a água proveniente de uma nascente
existente no terreno, que garante o abastecimento gratuito e permanente de água; a Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) já fez análises que indicaram sua qualidade adequada
para a rega de plantas comestíveis (NAGIB, 2016). À direita, a composteira de estruturas fixas,
construída em blocos de concreto33, que recebe apenas restos de podas (galhos e folhas). São PauloSP, Brasil. Fotografias de dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 36 e 37 – Horta das Corujas

À esquerda, mesas e bancos de madeira ao ar livre (a horta não possui um espaço fechado), onde os
hortelões podem deixar os seus pertences enquanto trabalham, bem como os lanches coletivos, as
mudas a serem transplantadas e os vegetais colhidos. Atrás das mesas, está o meliponário34 (foto à
direita), onde há quatro caixas de abelhas nativas sem ferrão das espécies jataí (Tetragonisca
angustula), iraí (Nannotrigona testaceicornis) e mirim droryana (Plebeia droryana), com sua
identificação e informações pedagógicas sobre a importância dos agentes polinizadores. São PauloSP, Brasil. Fotografias de dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

33

Mais informações no capítulo “São Paulo: em busca da metrópole agroecológica”.
“Denomina-se meliponário o local onde são criadas, de forma racional, espécies de abelhas
comumente chamadas de abelhas nativas ou indígenas sem ferrão. O termo meliponário [...] se refere
ao fato de que essas abelhas pertencem à tribo Meliponini denominadas de meliponíneos” (CAMARGO;
PEREIRA; LOPES, 2006, s.p.).

34
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2.3 DOS MANUAIS E PRÁTICAS
A ação materializadora relacionada à agricultura urbana como ativismo, por
mais espontânea e pouco pautada em resultados produtivistas imediatos, exige
compreensão e afinidade básicas acerca do processo de cultivo de alimentos. Solo,
sementes e mudas, algumas poucas ferramentas, roupas confortáveis, uma galocha
e, aos mais cuidadosos, um par de luvas bastam para garantir, inicialmente, a
efetividade da iniciativa.
Habilidade se conquista com o tempo, e a prática ensina sobre erros e acertos
em como lidar com a terra, com as plantas e com os demais seres vivos que compõem
a biodiversidade das áreas urbanas. Esta, por sua vez, ao olhar leigo, parece ser
pouco significativa, entretanto, a agricultura urbana revela justamente o contrário: a
pesquisa empírica comprova que pequenas hortas contabilizam um grande número
de espécies vegetais e uma gama de fungos e pequenos animais, sobretudo insetos,
que povoam e polinizam o ambiente.
Estão presentes, nos discursos e nas práticas, os princípios da:
a) agricultura orgânica;
b) agroecologia;
c) permacultura.
Quanto à agricultura orgânica, o emprego da palavra “orgânico” passa a ser
mais recorrente com o pensamento crítico inglês do século XIX, que defendia relações
sociais mais “orgânicas”, coesas e pautadas na ajuda mútua, em oposição à lógica da
Revolução Industrial, associada à crescente artificialização e fragmentação
socioespacial. No início do século XX, os estudos de Albert Howard (1873-1947) já
apresentavam o conceito de uma “outra agricultura”, ao associar a qualidade dos solos
à saúde humana; ao defender o cultivo de alimentos sem produtos químicos; e ao
adotar o princípio de “cooperação” com as forças da natureza, ao invés de sua
“conquista”. No entanto, foi nos anos 1940 que o termo “orgânico” passou a ser
empregado no que tange à agricultura e aos alimentos livres de pesticidas e
fertilizantes químicos, popularizando-se por meio da publicação estadunidense
“Organic Gardening and Farming”, de Jerome Irving Rodale (BELASCO, 2014;
NAGIB, 2018).
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No fim da década de 1960, amplia-se a preocupação em relação aos riscos ao
meio ambiente e à saúde humana decorrentes da utilização maciça de agroquímicos
e da oferta de alimentos processados. Assim, o “movimento orgânico”, que nasce no
contexto da contracultura, ganha amplitude internacional como: alternativa à
industrialização da agricultura e dos alimentos; “contraculinária”, enquanto negação
ao fast-food; possibilidade de (re)colocar as pessoas em contato direto com a terra, a
partir da autoprodução comunitária e da horticultura; e instrumento político de
transformação da ordem vigente. Nos dias atuais, a agricultura orgânica é genérica e
amplamente compreendida como a produção de alimentos em solo sem fazer uso de
agrotóxicos e de fertilizantes químicos, ao mesmo tempo em que se ampliam os
entendimentos a seu respeito tanto no que se refere às regulamentações estatais
quanto à sua apropriação capitalista, que a converteu em um mercado bilionário de
escala mundial (NAGIB, 2018; POLLAN, 2007).
A agroecologia, por sua vez, trata-se de um método e de um processo de
produção agropecuária que resgata saberes omitidos pela industrialização da
agricultura sem rejeitar os avanços científicos das últimas décadas, viabilizando “a
produção de alimentos e produtos limpos” (sem agrotóxicos e fertilizantes químicos),
desconstruindo “conceitos, técnicas e processos do modelo do agronegócio” e
rebaixando o custo com as externalidades ambientais, a exemplo da poluição das
águas e dos solos decorrente do uso de pesticidas (MACHADO; MACHADO FILHO,
2017, p. 36-38). De acordo com Altieri (2012, p. 15-16), a agroecologia está baseada
na dependência mínima de energia externa, “na diversidade, na sinergia, na
reciclagem e na integração, assim como em processos sociais baseados na
participação da comunidade”, em relações mais horizontais entre seus atores, na
inovação e nos recursos locais:
O objetivo final do modelo agroecológico é melhorar a
sustentabilidade econômica e ecológica dos agroecossistemas, ao propor um
sistema de manejo que tenha como base os recursos locais e uma estrutura
operacional adequada às condições ambientais e socioeconômicas
existentes. Ao se adotar uma estratégia agroecológica, os componentes de
manejo são geridos com o objetivo de garantir a conservação e aprimorar os
recursos locais (germoplasma, solo, fauna benéfica, diversidade vegetal etc.),
enfatizando o desenvolvimento de metodologias que valorizem a participação
dos agricultores, o conhecimento tradicional e a adaptação da atividade
agrícola às necessidades locais e às condições socioeconômicas e
biofísicas.35

35

Ibid., p. 114-115.
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Por fim, a permacultura, segundo Mollison e Holmgren (1983, p. 15), criadores
deste termo na década de 1970, é “um sistema evolutivo integrado de espécies
vegetais e animais perenes ou autoperpetuantes úteis ao [ser humano]”. Em obra mais
recente, Holmgren (2002, p. xix, tradução nossa) complementa:
Uma definição mais atual de permacultura [...] é: “Paisagens
conscientemente desenhadas que imitam os arranjos e as relações
encontradas na natureza, enquanto produzem uma abundância de alimentos,
fibras e energia para suprir as necessidades locais”. As pessoas, suas
construções e as maneiras como elas se organizam são centrais para a
permacultura. Assim, a visão da permacultura de agricultura (sustentável)
permanente tem evoluído para uma de cultura (sustentável) permanente.

A permacultura visa ao combate do desperdício energético com a distribuição,
embalagem e comercialização dos alimentos e à diversidade na produção agrícola,
combinando-a às variadas necessidades sociais a partir de uma visão holística do
conhecimento. Sua crítica volta-se a competitividade e a grande dependência
energética das cidades, que deveriam ser transformadas em espaços de cultivo e de
consumo dos resíduos gerados (sendo que a reciclagem destes, por intermédio da
compostagem, findaria por nutrir os solos com a matéria orgânica necessária ao
desenvolvimento vegetal). Também são defendidos pela prática permacultural
urbana: o uso dos materiais construtivos à favor da produção de energia limpa e do
armazenamento de calor; a instalação de estufas produtivas; o compartilhamento de
informações e conhecimento; o uso das áreas verdes públicas para a produção de
alimentos; a valorização da fauna urbana (a exemplo das abelhas); e a preferência
pelo uso paisagístico das plantas úteis (MOLLISON; HOLMGREN, 1983).
2.3.1 As plantas
Pautada pelas motivações individuais e coletivas, a escolha das espécies a
serem cultivadas na área ocupada pela agricultura urbana como ativismo é uma
questão primordial. Dentre os apontamentos gerais, está o interesse principal da ação:
se é para fins predominantemente estéticos, educativos, de pesquisa, ou se há
maiores interesses com o real aproveitamento alimentício da colheita. A assiduidade
do hortelão é, ainda, outro fator a ser considerado no que se refere à escolha das
plantas, que dependerão de mais ou de menos cuidados cotidianos para
sobreviverem.
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Em seu manual de guerrilla gardening, Reynolds (2009) elaborou uma
classificação de espécies segundo os propósitos da ação, observando a sua
resistência ao meio ambiente urbano e sem descartar o caráter inerentemente
provocativo e impactante de se cultivar na cidade. A partir disso, podem ser elencadas
as plantas:
a) coloridas, que realçam as áreas de atuação, chamando a atenção do olhar do
transeunte à distância;
b) icônicas, que são simbolicamente impactantes, chamando a atenção por sua
raridade e/ou risco de extinção, por seu porte contrastante ou, no caso dos
girassóis, por sua frequente presença em ações de guerrilla gardening (graças
à facilidade de obtenção de sementes e à sua floração espetacular);
c) com fragrâncias, que refrescam naturalmente o ar, costumam ser apreciadas
especialmente em cidades mais poluídas e também estimulam o olfato;
d) tolerantes ou resistentes à seca, à sombra, aos empobrecidos e compactados
solos urbanos, ao vento e à salinidade;
e) subterrâneas, aéreas ou trepadeiras;
f) tolerantes, defensivas e que combatem ervas daninhas ou pragas.
De grande importância para a agricultura urbana e alvo de recente expansão
em sua exploração econômica e educacional, há, ainda, as plantas alimentícias não
convencionais (PANC), que se referem àquelas que não são corriqueiras e de uso da
grande parte da população de uma dada região, mas que podem servir como alimento
aos seres humanos graças às suas propriedades nutricionais. Seu conceito foi
cunhado e passou a ser divulgado em 2008, representando uma ampla categoria de
vegetais que possuem uma ou mais partes comestíveis. As PANC podem ser
exóticas, nativas, silvestres, espontâneas, ruderais (espontâneas e resistentes às
condicionantes do meio ambiente em que se encontram) ou cultivadas (KINUPP;
LORENZI, 2015).
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O contexto de popularização das PANC e do seu conceito é bastante recente
e coloca a agricultura urbana brasileira em evidência quanto ao seu uso e
disseminação. Segundo Kinupp e Lorenzi (2015, p. 13):
Infelizmente, as pessoas não se dão conta da grande importância das
plantas para nossa vida corriqueira e básica do dia a dia. A grande maioria é
“analfabeto botânico”, ou seja, não consegue “ler” nada ou quase nada do
verde que nos rodeia, que mesmo nas grandes cidades insiste em aparecer
nas frestas das calçadas, nos quintais, nos terrenos baldios, bem como nos
espaços manejados e cuidados pelas mãos humanas, e.g., nos jardins,
praças [, hortas urbanas]. Não conhecem nem mesmo as plantas (frutas,
hortaliças e cereais) que compõem a maior parte da nossa alimentação. Ou
seja, muitos quando vão a uma feira ou mercado mais biodiverso não sabem
dizer o nome de muitas das folhas, batatas, raízes, sementes, frutas ou frutos
que veem.

Nas hortas comunitárias paulistanas, relatos informais de hortelões indicavam,
em 2015, relativo desconhecimento sobre a utilização das PANC, revelando, por
vezes, certo receio em consumi-las ou como prepará-las adequadamente (NAGIB,
2016). Até 2019, entretanto, a observação participante e as consultas informais com
os voluntários mais assíduos nas hortas demonstraram que eles já possuíam
conhecimento e segurança no que se referia à identificação e ao consumo de tais
plantas, promovendo oficinas informais e até mesmo inserindo-as em sua dieta
cotidiana.
Interpreta-se que as PANC são uma das principais alavancas propulsoras da
educação ambiental em escala comunitária (trata-se de uma função social primordial),
servindo de suporte para transformações culturais no que se refere à alimentação das
famílias, a partir da quebra de resistências e preconceitos sobre a possibilidade de
experimentar, na alimentação, novos sabores, texturas e formas diferentes aos das
plantas alimentícias habituais; e à maior atenção dada às plantas em geral com as
quais se esbarra diariamente na cidade.
Em São Paulo, todos os casos pesquisados apresentavam, pelo menos, uma
espécie de PANC36. A seguir, uma relação do que a observação participante permitiu
constatar em hortas comunitárias paulistanas até 201937: acariçoba (Hydrocotyle
umbellata);

36

alfavacão

(Ocimum

gratissimum);

almeirão-de-árvore

(Lactuca

Aqui, as PANC foram definidas de acordo com as classificações de Kinupp e Lorenzi (2015) e de
Ranieri (2018).
37
Este não é um levantamento de um especialista, tampouco pretende ser uma listagem completa ou
definitiva. Trata-se de um elemento informativo e de uma constatação oriunda da pesquisa empírica,
contribuindo para a compreensão referente à diversidade de espécies vegetais que podem ser
encontradas em hortas comunitárias urbanas.
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canadenses); araruta (Maranta arundinacea); azedinha (Rumex acetosa); beldroega
(Portulaca oleracea); beldroegão (Talinum paniculatum); bertalha (Basella alba);
bertalha-coração (Anredera cordifolia); capeba (Piper umbellatum); capiçoba
(Erechtites hieraciifolius); capuchinha (Tropaeolum majus); cará-moela (Dioscorea
bulbifera); caruru (Amaranthus); castanha-do-maranhão (Pachira glabra); caxi
(Lagenaria siceraria); celósia (Celosia argentea); chaya (Cnidoscolus aconitifolius);
clitória (Clitoria ternatea); couvinha (Porophyllum ruderale); dália (Dahlia pinnata);
dente-de-leão (Taraxacum officinale); erva-de-jabuti (Peperomia pelúcida); fisális
(Physalis pubescens); funcho (Foeniculum vulgare); gerânio-silvestre (Erodium
cicutarium); goya (Momordica charantia); guandu (Cajanus cajan); guasca (Galinsoga
parviflora); lúcia-lima (Aloysia citriodora); macassá (Aeollanthus suaveolens); mangalô
(Lablab purpureus); mitsubá (Cryptotaenia japonica); morango-silvestre (Fragaria
vesca); nirá (Allium tuberosum); ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata); palma (Nopalea
cochenillifera); pé-de-burro (Centella asiatica); peixinho-da-horta (Stachys byzantina);
picão (Bidens alba); serralha (Sonchus oleraceus); shissô (Perilla frutescens); taioba
(Xanthosoma taioba); tansagem (Plantago australis); tansagem-grande (Plantago
major); tansagem-sete-veias (Plantago lanceolata); tomate-de-árvore (Solanum
betaceum); trevo (Oxalis latifólia); tupinambo (Helianthus tuberosus); urtiga (Urtica
dioica); vinagreira (Hibiscus sabdariffa).
A versão em francês – “plantes alimentaires non conventionnelles” –, que
também forma o acrônimo PANC, não é popularmente empregado no vocabulário
hortícola em Paris. Na bibliografia, o acrônimo costuma aparecer em textos e
reportagens provenientes da Guiana Francesa, fazendo menção a espécies
amazônicas e citando pesquisas e pesquisadores brasileiros (LAMA, 2018).
O termo corriqueiro, em francês, é “plantes sauvages” (“plantas selvagens”):
costumeiramente categorizadas entre “comestíveis” ou “tóxicas”; relacionadas à ajuda
desempenhada na despoluição do ar e da água e na desintoxicação de solos em meio
urbano; e correlacionadas às plantas espontâneas, que têm ganhado igualmente
apreço paisagístico e alimentício nos últimos anos (MACHON, 2012). Em todas as
hortas comunitárias parisienses visitadas e/ou frequentadas, os hortelões sabiam o
significado daquele termo e diziam tê-las em algum canteiro. Quando solicitados para
citar alguma espécie relacionada, a urtiga (Urtica dioica) foi a mais lembrada (100%
das situações espontâneas), em associação ao seu uso alimentício, medicinal ou
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inseticida; em três situações, houve, ainda, a manifestação de crianças que se
divertiam ao ensinar que é preciso prestar atenção para não ser queimado por urtigas
em hortas e jardins.
Das espécies de PANC encontradas nas hortas comunitárias de Paris, por
observação local e/ou indicadas pelos hortelões38: agrião-dos-prados (Cardamine
pratensis); alho-dos-ursos (Allium ursinum); amora-silvestre (Rubus fruticosus);
angélica-silvestre (Angelica sylvestris); aspérula (Galium odoratum); borragem
(Borago officinalis); canabrás (Heracleum sphondylium); cardo-roxo (Cirsium vulgare);
capuchinha (Tropaeolum majus) (fotografias 38 e 39); cenoura-silvestre (Daucus
carota); cicuta (Anthriscus sylvestris); dente-de-leão (Taraxacum officinale); ervaalheira (Alliaria petiolata); erva-benta (Geum urbanum); erva-ulmeira (Filipendula
ulmaria); gerânio-silvestre (Erodium cicutarium); flor-de-são-joão (Artemisia vulgaris);
malva-grande (Malva sylvestris); mamota (Lapsana communis); margarida (Bellis
perennis);

margarida-grande

(Leucanthemum

vulgare);

mil-folhas

(Achillea

millefolium); morango-silvestre (Fragaria vesca); morujem (Stellaria media); papoula
(Papaver rhoeas); parietária (Parietaria judaica); peixinho-da-horta (Stachys
byzantina); pimpinela (Sanguisorba minor); prímulas (Primula veris); tansagemgrande (Plantago major); tansagem-sete-veias (Plantago lanceolata); trevo (Trifolium
pratense); urtiga (Urtica dioica).

38

Este não é um levantamento de um especialista, tampouco pretende ser uma listagem completa ou
definitiva. Trata-se de um elemento informativo e de uma constatação oriunda da pesquisa empírica,
contribuindo para a compreensão referente à diversidade de espécies vegetais que podem ser
encontradas em hortas comunitárias urbanas. A listagem referente às hortas parisienses foi realizada
a partir do conceito de Kinupp e Lorenzi (2015), da classificação de Machon (2012) e após orientações
em aula pública (em 3 ago. 2018) da Maison du Jardinage (Casa da Jardinagem) da Prefeitura de Paris
(APÊNDICE A).
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Fotografias 38 e 39 – Capuchinha

A capuchinha (Tropaeolum majus) é uma PANC originária de áreas de maior altitude do México e Peru,
mas facilmente encontrada nas hortas de São Paulo e de Paris. Suas folhas e flores são comestíveis;
estas últimas, bastante usadas para a decoração de pratos (ANEXO B) (KINUPP; LORENZI, 2015). A
pesquisa empírica revelou um acaso: em repetidas situações nas duas cidades, hortelões ofereciam
as flores da capuchinha para os visitantes degustarem (crianças, estudantes ou mesmo para este
pesquisador), como se fosse um “agrado” e uma maneira inusitada de instigar a curiosidade alheia. A
pergunta “você já comeu flor?” se repetiu entre hortelões paulistanos e parisienses. À esquerda, foto
de capuchinha envolta com destaque na cor vermelha (pode-se ver sua flor cor-de-laranja) no Jardin
Partagé Rosiers Joseph-Migneret (mapa 1, n. 7, p. 151), no 4º arrondissement de Paris; à direita, foto
de capuchinha envolta com destaque na cor vermelha na Horta Madalena (mapa 2, n. 7, p. 270), na
zona oeste de São Paulo. Paris, França (n. 38). São Paulo-SP, Brasil (n. 39). Fotografias de janeiro (n.
39) e de agosto (n. 38) de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

2.3.2 Por uma outra munição
Além da prática de intervenção direta no solo, uma das técnicas mais usuais
que a horticultura urbana – especialmente sua expressão ativista – encontrou para
disseminar sementes pelos espaços livres das cidades é por meio da “bomba de
sementes” (também chamada de “bola de sementes” ou “granada verde”), que nada
mais é do que uma bolinha com cerca de três centímetros de diâmetro elaborada com
argila, composto vegetal, sementes e água. A mistura de tais ingredientes (a pequena
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quantidade de água dá liga ao material) permite armazenar as sementes e os
nutrientes em pequenos corpos arremessáveis. Quando secas, as “bombas” estão
prontas para serem lançadas indiscriminadamente e possuem alta capacidade de
germinação e posterior desenvolvimento do vegetal (JEFFERY, 2012).
A referida técnica, também conhecida como “nendo dango”, foi elaborada por
Masanobu Fukuoka (1913-2008), um dos pioneiros e grandes nomes mundiais da
agricultura natural. Sua obra “A revolução de uma palha” apresenta seus principais
princípios agrícolas, pautados na simplicidade de reproduzir as condicionantes
naturais com interferência mínima no ambiente a partir dos princípios de: não arar,
não usar fertilizantes, não podar, não eliminar as ervas daninhas, não usar herbicidas
e pesticidas.
Ao lançar as “bombas” – que podem receber doses de esterco (nutriente) e
pimenta ou tomilho (para impedir que os pássaros comam as sementes) – na
superfície do terreno, o intuito é esperar que as sementes brotem depois que as
chuvas desfaçam a esfera de argila. A mistura de sementes é importante para criar
as condições de ajuda mútua entre os vegetais: aqueles com germinação mais rápida
criarão uma fina camada sobre o solo, resguardando-o das ações diretas das
intempéries (criação de um microclima temporal), impedindo a proliferação exagerada
de ervas daninhas e, consequentemente, protegendo as plantas com germinação
mais lenta (FUKUOKA, 2009):
Ultimamente, eu ando preguiço e, ao invés de fazer sulcos ou abrir
buracos no chão, eu embrulho as sementes em uma bolinha de argila e as
lanço diretamente no campo. Germinação é melhor na superfície, onde há
exposição ao oxigênio. Eu tenho percebido que onde estas bolinhas são
cobertas com palha, as sementes germinam bem e não apodrecem mesmo
nos anos de fortes chuvas.39

O preparo rápido, fácil e barato das bombas de sementes, além do caráter
lúdico de jogá-las aleatoriamente no espaço e da irônica versão pacífica de um
clássico recurso de guerra, introduziram a prática no cotidiano dos movimentos de
guerrilla gardening em todo o mundo, bem como nas oficinas oferecidas nas mais
diversas hortas comunitárias, em hortas escolares (considerado um método de
manuseio simples e bastante didático para a compreensão do ciclo de vida das
plantas) e até em manuais de reflorestamento.

39

Ibid., cap. 3, parte II, p. 8, tradução nossa.
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Nos campos realizados por esta pesquisa, constamos que há diversas
releituras das bolas de sementes idealizadas por Fukuoka, quando: há a mistura de
corantes naturais para que elas adquiram maior deslumbramento estético;
embrulhadas em saquinhos de papel ecológico, permitindo a inscrição de frases
poéticas ou palavras de efeito; sua superfície é decorada com pequenas folhas ou
flores etc. Atos ativistas regidos pelo lançamento de bombas de sementes –
geralmente de girassol ou outra flor de fácil germinação e de semelhante efeito
estético – são frequentes e bastante simbólicos quanto ao espetáculo da ação
(fotografia 40).
Fotografia 40 – Ação com girassóis

Entre 2016 e 2017, a rotatória que existia no entroncamento das ruas Dom Rosalvo e Nazaré Paulista,
na Vila Beatriz, zona oeste da cidade de São Paulo, tornou-se um canteiro verde. Dias depois, uma
ação ativista o “atacou” com inúmeras “bombas” de girassóis, que brotaram, cresceram e floriram
semanas depois. Este tipo de ação gera impacto e causa surpresa no olhar do transeunte, que se
depara com inúmeras flores reunidas que parecem ter surgido ao acaso. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografia de fevereiro de 2017. Crédito: Gustavo Nagib.
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2.3.3 Sobre recursos, agentes e estética
Ao modelo de agricultura urbana que não está relacionado, num primeiro
momento, à produtividade, mas que se propõe a discutir o uso político do solo urbano
e construir relações de escala comunitária, inicialmente não há grandes preocupações
quanto ao uso de ferramentas muito elaboradas. Garfo, foice, serrote, picareta,
espátula, tesoura (ou tesourão) e enxada são os utensílios básicos dos hortelões
urbanos.
Insumos químicos, fertilizantes sintéticos e agrotóxicos estão fora da lista dos
movimentos ativistas em prol da agricultura urbana, ao contrário, eles lutam pela
agricultura orgânica e agroecológica, demonstrando alternativas ao poder público e à
sociedade civil para mudar o modelo de produção agrícola conhecido como
“convencional”, pautado na lógica industrial da monocultura, de grandes intervenções
no meio natural e na utilização em larga escala de produtos nocivos à saúde humana
e ao meio ambiente.
O uso de composto orgânico, proveniente da compostagem doméstica ou de
pequena escala (de composteiras públicas, localizadas nas próprias hortas
comunitárias, por exemplo) é o principal mecanismo para a aquisição do material de
fertilização natural do solo. Folhas secas e resíduos provenientes da poda de áreas
verdes em geral (como palha, serragem, galhos e grama cortada) adicionados a algum
esterco animal (coletado em haras ou poleiros) costumam ser os ingredientes mais
usuais. Muitos ativistas fazem a compostagem doméstica, podendo adicionar ao solo
das hortas e das demais áreas de atuação o chorume resultante do processo de
decomposição da matéria orgânica, com alto teor de nutrientes a custo zero.
Minhocas são bastante utilizadas como auxiliadoras no processo de
decomposição da matéria orgânica, pois transformam o resíduo em fertilizantes
naturais, que podem ser agregados diretamente ao solo. Popularizou-se o uso e a
comercialização de minhocários com as espécies vermelha-da-califórnia (Lumbricus
rubellus) e gigante-africana (Eudrilus eugeniae), com eficiente produção diária de
húmus (ROCHA, 2015).
A atividade pecuária é menos frequente, uma vez que as legislações
municipais, estaduais e federais costumam ser mais exigentes no que se refere à
presença de animais no espaço urbano. A criação de aves, entretanto, é mais comum,
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devido ao menor risco de transmissão de doenças e à facilidade de criação em
pequenas áreas. O esterco animal é agregado ao composto vegetal para adicionar
nutrientes fundamentais às plantas, completando-se o ciclo de reciclagem dos
insumos orgânicos gerados nos diferentes ambientes (SMIT; NASR; RATTA, 2001).
Nas hortas comunitárias, são recorrentes eventos temáticos e ações ativistas
de conscientização sobre a microfauna urbana, com trabalho de sensibilização social
acerca da importância dos insetos (abelhas, borboletas, joaninhas etc.). Em Paris e
em São Paulo, as hortas comunitárias geralmente têm “hotéis de insetos” (fotografia
41): cuidadosamente projetados, tratam-se de estruturas de madeira, recheadas de
caules ocos e/ou macios, troncos perfurados e/ou terra; diferentes tipos de planta são
escolhidos para preencher os “hotéis”, a fim de atender às exigências ecológicas de
cada espécie de inseto que se deseja atrair ao local (CÉSARD; MOURET;
VAISSIÈRE, 2014). Mas também possuem colmeias (fotografia 42): atividades
pedagógicas são desenvolvidas mediante exibição de caixas de abelhas nativas, que
trabalham na polinização das espécies cultivadas e produzem mel, esporadicamente
coletado em pequenas quantidades.
Fotografias 41 e 42 – Hotel de insetos e colmeia

À esquerda, hotel de insetos do Jardin de Perlimpinpin (mapa 1, n. 72, p. 151), no 17º arrondissement
de Paris, que comporta diferentes caules e troncos dentro de um móvel de madeira (com pés de metal).
À direita, em meio ao cultivo consorciado da Horta da Saúde (mapa 2, n. 13, p. 270), na zona sul de
São Paulo, colmeia (de madeira, dentro do suporte metálico) de mirim droryana (Plebeia droryana),
abelha nativa sem ferrão, e placa informativa de função pedagógica. Paris, França. São Paulo-SP,
Brasil. Fotografias de agosto de 2017 (n. 42) e de abril de 2019 (n. 41). Crédito: Gustavo Nagib.
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O Brasil é beneficiado por um conjunto de espécies de abelhas nativas sem
ferrão, que podem ser introduzidas na agricultura urbana sem oferecer nenhum risco
à população (não picam e não cruzam com abelhas exóticas), as mais comuns são:
iraí (Nannotrigona testaceicornis), irapuã (Trigona spinipes), jataí (Tetragonisca
angustula), mandaçaia (Melipona quadrifasciata), mandaguari (Scaptotrigona postica)
e mirim droryana (Plebeia droryana) (LAURINO; NOGUEIRA NETO, 2017).
Em Paris, há crescente campanha público-pedagógica para o cuidado, a
valorização, a criação e a reprodução das abelhas europeias domesticadas (Apis
mellifera var.), que, ao contrário das nativas brasileiras supracitadas, possuem ferrão.
Segundo a Prefeitura de Paris (2017), em 2015, a capital francesa contabilizava 700
colmeias espalhadas pela cidade (fotografias 43 e 44). Por intermédio do Plano
Colmeias e Polinizadores40, de 2016, o poder público municipal visa a aumentar o
número de polinizadores no meio urbano, destacando o morticínio de abelhas em
decorrência da degradação ambiental, mas também incentivar o trabalho de
apicultores e o consumo do mel local41.

40
41

Plan Ruches et Pollinisateurs.
Ibid.
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Fotografias 43 e 44 – Louvre: Jardin Raffet

Do início do século XVII, o Jardin Raffet era reservado às rainhas e princesas, localizado ao pé de seus
aposentos. Seu nome deve-se a um monumento erguido, no final do século XIX, em homenagem ao
pintor Auguste Raffet42 (1804-1860), mas que restou apenas a coluna do monumento (foto superior). O
jardim de 400 m2 é parte do Museu do Louvre (1º arrondissement de Paris), que o transformou em um
campo de melíferas com seis colmeias (foto inferior), a fim de favorecer as abelhas e a biodiversidade
urbana. (LOUVRE, 2018). Paris, França. Fotografias de julho de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

117

Ativistas muitas vezes trabalham com intervenções efêmeras para criar o efeito
imediatista do protesto, mas quando a intervenção visa à perenidade, a água assume
a centralidade da ação. Em pequena escala e no meio urbano, quando não existe a
possibilidade de instalação de mecanismos de armazenamento da água da chuva,
nem de ligações oficiais por meio da empresa de distribuição local, há hortelões que
chegam a transportar galões e regadores até a horta, que não pode estar muito
distante de suas residências ou de seus locais de trabalho. A dificuldade de acesso à
água pode inviabilizar as iniciativas comunitárias, sendo um dos primeiros itens a se
observar na escolha de um terreno urbano para fins de horticultura.
Em escala mundial, as atividades agropecuárias consomem 70% da água
disponível (UN-WATER, 2020). A agricultura urbana tende a reduzir este percentual
e é uma alternativa viável para lidar com as crises hídricas, uma vez que incentiva a
captação de água da chuva (via cisternas) e o reúso das águas residuais. Um dos
principais obstáculos, entretanto, está na regulamentação destes usos da água para
fins agrícolas (COFIE; VEENHUIZEN, 2008).
Enquanto a maior parte dos países ainda não possui uma legislação específica
para o tema, hortas comunitárias em áreas intra-urbanas negociam com as prefeituras
locais para captar água da rede (mediante pagamento mensal ou gratuitamente), ou,
em casos como São Paulo, onde é proibida a ligação de água em praças públicas, os
hortelões geralmente investem horas de trabalho coletivo para instalarem cacimbas e
cisternas locais. Em Paris, todas as hortas comunitárias reconhecidas oficialmente
pela prefeitura possuem uma saída de água tratada (e potável) para viabilizar a rega
cotidiana, e a municipalidade não cobra pelo serviço prestado (fotografias 45 e 46).

42

Nome completo: Denis-Auguste-Marie Raffet.
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Fotografias 45 e 46 – Acesso à água tratada em hortas comunitárias

Exemplos de torneiras dentro do espaço de hortas comunitárias em Paris: o acesso à água potável da
rede facilita o manejo cotidiano com a rega e dispensa a realização de análises de qualidade por conta
dos hortelões, demostrando um comprometimento do poder público com tais iniciativas. À esquerda,
mangueira azul está presa à torneira para facilitar a rega do Jardin Partagé du Square des MissionsÉtrangères (mapa 1, n. 10, p. 151), no 7º arrondissement; ao fundo da foto, vê-se a composteira. À
direita, área de paralelepípedo com uma torneira ao fundo (em verde escuro), localizada no meio da
horta Le Poireau Agile (mapa 1, n. 13, p. 151), no 10º arrondissement; a água escorre até o ralo e
empoça na parte central. Paris, França. Fotografias de julho de 2018 (n. 45) e de agosto de 2019 (n.
46). Crédito: Gustavo Nagib.

Além da água, o outro recurso inseparável das práticas agrícolas é o solo. Nas
cidades, muitas intervenções de guerrilla gardening e muitas hortas comunitárias se
estabelecem em caixas e páletes43 sobre pátios concretados, lajes e demais
coberturas (fotografia 47). Desta maneira, não precisam trabalhar diretamente no solo
urbano, geralmente bastante compactado e com fragmentos de materiais de
construção (como concreto, tijolo, ferragens etc.) e cujo histórico de contaminação
nem sempre é conhecido. As estruturas suspensas e as caixas permitem adicionar
solo confiável e composto orgânico na medida desejada, além de serem mais
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Espécie de estrado (estrutura plana, em geral de madeira, que se assemelha a um palanque baixo)
usado para empilhar, manusear e transportar cargas (DICIONÁRIO HOUAISS, 2020). Muito utilizados
para o cultivo de hortaliças no espaço urbano. Uma vez preenchidos com terra e composto, tornam-se
canteiros ligeiramente suspensos e evitam o contato direto com o solo local (NAGIB, 2016).
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facilmente transportáveis em caso de necessidade de mudanças e deslocamentos.
Muitas iniciativas hortícolas começam desta maneira, para, posteriormente, migrarem
definitivamente para terrenos disponíveis.
Fotografia 47 – Horta da FMUSP

A Horta da Faculdade de Medicina da USP – FMUSP – (mapa 2, n. 5, p. 270), em Pinheiros, zona oeste
da cidade de São Paulo, é uma experiência bem-sucedida sobre piso concretado que, inicialmente,
buscou inspiração numa iniciativa semelhante da McGill University, em Montreal, Canadá. Canteiros
predominantemente em bombonas e caixas de isopor, a horta é biodiversa e está aberta ao público
durante o horário de funcionamento da instituição. As caixas são embalagens de reagentes adquiridos
pela faculdade e vêm cheias de gelo seco. Por serem de isopor, que isola o calor proveniente do piso
de cimento, ganham uma “segunda vida”, ao invés de irem imediatamente para o lixo. Bem sucedida,
a horta expandiu-se a uma porção com solo disponível, ao lado deste pátio principal. Feiras e eventos
ocorrem no local, aproximando academia e sociedade civil. A horta foi uma iniciativa da Prof.ª Dr.ª Thais
Mauad, coordenadora do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana do Instituto de Estudos Avançados
da USP (GEAU-IEA-USP). São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

As hortas comunitárias em praças públicas e parques costumam ser
materializadas no solo local. A grande parte das experiências pesquisadas revela que
os voluntários ou a prefeitura fizeram o transporte de solo novo, a fim de facilitar o
trabalho manual com a terra mais solta e garantir a sua procedência, evitando
possíveis concentrações de metais pesados e outros contaminantes – o que, segundo
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Reynolds (2009), não é propriamente uma preocupação quando o intuito não é
consumir o que foi cultivado. Muitas hortas começam com canteiros suspensos,
utilizando páletes, para, em seguida, migrarem definitivamente para a superfície do
terreno em que estão baseadas, ou, então, criam canteiros nos quais o solo novo é
logo de início despejado sobre o original. Possíveis correções do potencial
hidrogeniônico (pH) também podem ser minimizadas quando há o transporte de solo
e composto externos à horta (BACHER; LECLERC, 2009).
Para tal, o transporte adentra na pauta cotidiana dos hortelões urbanos, que
também precisam carregar com relativo conforto e eficiência as suas ferramentas, as
sementes e as mudas, além de, esporadicamente, certas quantidades de solo e
composto orgânico. A bicicleta costuma ser o meio de transporte preferido,
especialmente pelo encontro das reivindicações destes dois modelos de ativismo no
que tange à problemática ambiental urbana, a exemplo da confluência dos
movimentos na Avenida Paulista (junto à Praça e Horta do Ciclista) e no Largo da
Batata, ambos na capital paulista. A mobilidade limpa está na pauta contemporânea
de luta ativista em muitas metrópoles, impulsionando respostas do poder público para
a expansão de ciclovias e para impor restrições ao uso do automóvel.
Apesar do maior consumo de combustíveis fósseis, Reynolds (2009) não deixa
de reconhecer a facilidade e eficiência de transportar todos os equipamentos,
ferramentas e insumos por automóveis e caminhonetes. Liz Christy, por exemplo,
percorria Nova York com seu carro cheio de materiais, no início dos anos 1970, para
ajudar os demais ativistas que pretendiam iniciar uma horta comunitária. Em São
Paulo, a ativista Claudia Visoni assume um papel muito semelhante na atualidade,
com sua minivan facilmente identificável nos entornos da Horta das Corujas.
O lixo é outro tema recorrente, sobretudo em países em desenvolvimento, onde
o serviço público de coleta e reciclagem é incompleto. Hortas localizadas junto às vias
com grandes fluxos diários de pessoas estabelecem mutirões especialmente para a
coleta de lixo ou para regenerar canteiros pisoteados. O trabalho ativista, nestas
situações, indica uma luta constante para mostrar sua presença no espaço
(REYNOLD, 2009). Os casos da Horta do Ciclista (fotografia 48), na Avenida Paulista,
das Batatas Jardineiras, no Largo da Batata (ambas em São Paulo), e do Jardin
Afghan (fotografia 49), no Canal de Saint-Martin (em Paris), são exemplos de onde a
manutenção acaba sendo para evidenciar a resistência do movimento de agricultura
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urbana, uma vez que os usos sociais daqueles espaços são bastante competitivos e
evidenciam territorialidades em relativa disputa (são locais de passeatas, shows,
protestos, moradia de populações sem-teto, festas populares, tráfico de drogas etc.).
Fotografia 48 – Horta do Ciclista

Praça e Horta do Ciclista (mapa 2, n. 1, p. 270) vistas do edifício do Instituto Moreira Salles (IMS), na
Avenida Paulista, região central da cidade de São Paulo. Quase na esquina com a Rua da Consolação,
junto a um ponto de ônibus e sobre o túnel que liga as avenidas Paulista e Doutor Arnaldo e que dá
acesso à Rebouças. A horta tornou-se simbólica devido à sua resistência em meio ao grande tráfego
de veículos, à passagem diária de milhares de pedestres, ao seu uso como dormitório e “banheiro
público” para a população sem-teto. Ali, destacam-se as espécies perenes arbustivas e arbóreas, além
de plantas medicinais, solicitadas por moradores de rua, a exemplo do boldo (indicado para o fígado).
São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de novembro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografia 49 – Le Jardin Afghan

O Jardin Afghan (mapa 1, n. 17, p. 151) visto do espaço cultural Point Éphémère, no Quai de Valmy,
junto ao Canal Saint-Martin, no 10º arrondissement de Paris. Da esquerda para a direita, tem-se o Quai
de Valmy; a faixa de área verde correspondente ao Jardin Afghan; as árvores junto às margens do
canal; e as águas do Saint-Martin. Esta horta tornou-se simbólica devido à sua materialização pelos
ativistas do coletivo francês de guerrilla gardening, tendo ocupado esta área pública ao lado de um
outrora acampamento de refugiados afegãos, que se estendia às margens do canal e sob a ponte, vista
no fundo da foto. Atualmente, esta é uma área que ainda abriga alguns moradores sem-teto e que, nos
fins de tarde e à noite, é ponto de encontro de jovens e adultos, que sentam para conversar, beber e
comer às margens do canal; em contrapartida, o local parece receber pouca atenção do serviço público
de limpeza urbana, pois há sempre garrafas, inteiras ou estilhaçadas, e latas deixadas pelo chão e por
entre as plantas. Paris, França. Fotografia de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

É muito comum que a agricultura urbana, quando ocupa espaços públicos da
cidade, induza à conscientização coletiva acerca da importância de mantê-los bem
cuidados, reafirmando o papel que cada indivíduo pode desempenhar para tornar a
cidade mais limpa. Ao mesmo tempo, hortelões urbanos cobram do poder público
maior atenção aos serviços de limpeza. Muitas vezes, este é um caminho possível
para a legitimação das ações ativistas, já que interessa aos governos municipais que
haja cidadãos cuidando dos espaços públicos e deixando-os limpos. Neste momento,
a agricultura urbana colabora com os trabalhos que seriam de responsabilidade da
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prefeitura, assumindo um papel de vigilância e manutenção da limpeza dos espaços
públicos (TRACEY, 2007).
Das áreas intra-urbanas sem garantias institucionais prévias (o que exclui,
portanto, as escolas, os hospitais, as bibliotecas, as universidades, as lajes e as
coberturas de edifícios públicos ou privados), as mais comuns para a criação de
canteiros, intervenções e instalações definitivas de hortas comunitárias são:
a) porções de praças e parques públicos, onde o aparecimento de hortas
comunitárias é mais frequente e há maiores garantias de sua perenidade,
contando com voluntários fixos, consequente apoio institucional e produção
mensurável;
b) pés de árvores, onde, apesar de ser frequente o pisoteio humano e de animais
de estimação, além da maior exposição a agentes contaminantes, ajuda a
regenerar o solo urbano, no processo de nutrição das árvores e reconstituição
de um berçário para a microfauna local (a exemplo da recente recolonização
dos canteiros do Largo da Batata, em São Paulo, por sapos, rãs e pererecas);
c) junto a muros e cercas, onde as plantas encontram uma proteção dos pisoteios
e as espécies trepadeiras podem se desenvolver com facilidade, aumentando
o índice vegetativo da cidade;
d) floreiras, canteiros e tubos vazios, que geralmente são mais bem protegidos e
de fácil manejo;
e) terrenos baldios e espaços livres sem uso estabelecido, cujos trabalhos
geralmente são mais intensos e o futuro da horta pode se tornar uma luta
política de maiores dimensões em escala municipal, a exemplo dos casos que
deram origem à Liz Christy Community Garden e ao All Seasons Park;
f) junto a rodovias e ferrovias, sendo que, nas primeiras, os poluentes
atmosféricos podem comprometer a produção, mas junto aos trilhos dos trens
tem sido uma das áreas mais procuradas em metrópoles europeias,
especialmente onde a linha férrea já foi desativada (fotografia 50);
g) rotatórias, canteiros centrais e “ilhas” de ruas e avenidas, cujos efeitos visuais
são marcantes, mas o consumo humano dos vegetais cultivados pode ser
problemático devido aos poluentes liberados pelos veículos automotores
(AMATO-LOURENÇO, 2018; REYNOLDS, 2009; TRACEY, 2007).
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Fotografia 50 – Petite Ceinture

A Petite Ceinture (Pequeno Cinturão) é um antigo ferroanel com 32 km de extensão que circundava
Paris, tendo iniciado a sua operação em meados do século XIX. Seus trilhos serviram para o transporte
de mercadorias, conectando as diferentes estações da cidade; atenderam a fins militares, facilitando a
logística em caso de cerco à capital francesa; fizeram parte do conjunto de obras do Estado para
combater o desemprego; corresponderam às exigências do desenvolvimento industrial, atendendo as
zonas fabris e os bairros mais periféricos; e desempenharam importante meio de transporte de
passageiros. Com o desenvolvimento das linhas de metrô, ela passa a ser cada vez menos utilizada,
sendo os trechos leste e sul desativados em 1993; atualmente, apenas uma parte dos trechos norte e
oeste são usados por trens metropolitanos, trens de carga, ou que prestam suporte técnico. Com a
maior parte deste espaço disponível e sem utilização, a Prefeitura de Paris e a SNCF (proprietária dos
trilhos, de algumas antigas estações e de parte dos terrenos adjacentes) começaram uma série de
negociações nos anos 2000 para transformar a Petite Ceinture em uma área útil à cidade. Em alguns
trechos, foram criados corredores ecológicos44, hortas comunitárias e estabelecimentos comerciais nos
edifícios das estações desativadas; a maior expectativa ainda consiste em torná-la, integralmente, uma
grande área verde acessível à população (PREFEITURA DE PARIS, 2020). Na foto, um trecho dos
trilhos no 18º arrondissement de Paris: do lado esquerdo, o estabelecimento comercial La Recyclerie
ocupou a antiga Estação Ornano, oferecendo serviços de alimentação, espaço para eventos, produção
hortícola, criação de aves e compostagem; e do lado direito, Les Jardins de Ruisseau (mapa 1, n. 86,
p. 151), uma horta comunitária existente desde 2004. Paris, França. Fotografia de setembro de 2019.
Crédito: Gustavo Nagib.

44

“Os corredores ecológicos visam a mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas promovendo
a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a
dispersão de sementes, o aumento da cobertura vegetal” (BRASIL, 2020, s.p.).
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Pisoteios despercebidos, presença de animais de estimação, podas e colheitas
incorretas são fatos recorrentes, porém parte do processo de aprendizagem com o
qual a agricultura urbana se compromete a conviver. Placas e mensagens ajudam a
chamar a atenção dos frequentadores e transeuntes, cumprindo sua função
pedagógica (fotografias 51 e 52). Cachorros e gatos são evitados nas áreas de plantio,
uma vez que podem defecar e urinar sobre os alimentos; há relatos de campo, porém,
que minimizam as consequências negativas da presença de gatos, já que eles
ajudariam a combater os ratos e camundongos que habitam os espaços da cidade.
Fotografias 51 e 52 – Mensagens aos frequentadores

À esquerda, mensagem é deixada na abóbora – “Muito pequena para ser comida. Obrigado” (“Trop
petite pour être mangée. Merci”) –, na horta da Maison du Jardinage (mapa 1, n. 33, p. 151), no 12º
arrondissement de Paris. À direita, placa convida a substituir o individualismo pelo espírito coletivo –
“Pendure seu eu. Aqui, somos nós. Cooperação” –, na Horta das Corujas (mapa 2, n. 8, p. 270), na
zona oeste de São Paulo. Paris, França (n. 51). São Paulo-SP, Brasil (n. 52). Fotografias de agosto de
2018 (n. 51) e de janeiro de 2020 (n. 52). Crédito: Gustavo Nagib.

O roubo de mudas é frequente em muitas hortas. Este tipo de vandalismo é
igualmente relatado em regiões ricas e pobres, em cidades do mundo desenvolvido e
em desenvolvimento. Os trabalhos de campo e a revisão bibliográfica, que abordam
realidades de países e cidades bastante contrastantes em todo o mundo, reforçam o
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argumento de que a principal razão para a prática do roubo ou do mero vandalismo
com as hortas comunitárias é a falta de relacionamento cotidiano com as plantas. Uma
vez que as pessoas passam a conviver rodeadas por elas, começam a se relacionar
de uma maneira mais cuidadosa e atenta com os espaços verdes da cidade,
fortalecendo os laços de comunidade e a ajuda mútua (LINN, 2007). Por parte dos
hortelões e ativistas, a prática mais recorrente é reintroduzir as espécies roubadas
quantas vezes forem necessárias, insistindo em uma metodologia de ação nãoviolenta.
A organização do trabalho nas hortas comunitárias ocorre coletivamente em
mutirões marcados e individualmente de acordo com a agenda pessoal de cada
hortelão. Salientamos que, nesta tese, “mutirão” foi e será empregado em referência
à cooperação comunitária, que, no Brasil, segundo Carneiro (2008), o termo
aportuguesado de origem indígena generalizou-se para se referir ao auxílio mútuo
entre vizinhos. O referido autor salienta que mutirões tiveram relevante importância
econômica a grupos de agricultores vizinhos que compartilhavam seus utensílios e
suas ferramentas. Aqui, empregamos o termo tanto para o contexto paulistano quanto
parisiense, onde verificou-se o mesmo modo de organização do trabalho coletivo nas
hortas comunitárias. Optamos por “mutirão” porque assim também se popularizou no
linguajar dos hortelões em São Paulo, e pela imediata correspondência teórica e
semântica que fazemos de tal termo em língua portuguesa. Na França, no que se
refere à comunicação cotidiana (oral e escrita) entre os hortelões, constatou-se o
emprego corrente da palavra “encontro” (em francês, “rendez-vous”) para fazer
referência ao correspondente “mutirão”, ou seja, aos encontros periódicos de trabalho
coletivo nas hortas comunitárias.
O uso da internet como ferramenta de comunicação é indispensável, sobretudo
das redes sociais e, especialmente, do Facebook, com o qual se criam eventos, se
publicitam os fatos correlatos às hortas e se pode pesquisar sobre as ações acerca
da agricultura urbana e dos ativismos em geral, além de possibilitar o primeiro contato
de muitas pessoas com tais iniciativas (NAGIB, 2018). Segundo Castells (2013, p.
171), a internet tornou-se decisiva para “mobilizar, organizar, deliberar, coordenar e
decidir”, criando as condições de sobrevivência dos movimentos sociais sem
liderança,
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Tem-se, ainda, que no processo de construção política dos movimentos
sociais, a abordagem estética é emblematicamente importante para a análise e a
interpretação dos diferentes tipos de ativismo. A construção de uma linguagem própria
abrange

a

identificação

coletiva

a

partir

das

vestimentas

usadas,

do

(des)ordenamento territorial das hortas e das demais iniciativas materializadas, e da
comunicação oral e escrita dos ativistas. Este conjunto de elementos expõe valores
estéticos que evidenciam as ações e passam a ser reproduzidos social e
espacialmente por diversos coletivos e ativismos, que, por sua vez, criam uma
identidade universal e se reconhecem em torno de uma unidade estética nas mais
diversas partes do mundo (ARENDT, 2014).
Quanto às vestimentas, elas costumam ser bastante simples por três razões
principais: ativistas que pretendem materializar um novo canteiro ou uma horta urbana
sem prévia autorização, tendem a chamar a mínima atenção possível, portanto, não
costumam usar roupas que possam realçar ainda mais a sua presença no espaço; os
hortelões precisam estar confortáveis, uma vez que a atividade de plantio pode ser
bastante cansativa e desgastante, exigindo horas de trabalho com sol ou chuva
(REYNOLDS, 2009); e a simplicidade é uma reivindicação dos coletivos e
movimentos, que lutam por alternativas à sociedade que supervaloriza os objetos de
consumo e que idealiza marcas e grifes (MONGEAU, 1998).
Especialmente em São Paulo, entretanto, algumas características são
recorrentemente perceptíveis nas vestimentas e nos corpos de muitos hortelões,
revelando-se parte da estratégia estética deste tipo de ativismo: uso de chapéu para
se proteger do sol e até mesmo para remeter a um estilo camponês; roupas mais
surradas e furadas, próprias para serem sujadas ou como simbologia de serem
vestíveis até o seu real esgotamento; mãos e unhas frequentemente encardidas de
terra, evidenciando o trabalho manual; galochas de borracha, que são mais
adequadas para o trabalho contínuo na terra e em áreas encharcadas.
A estética possui particular importância para a análise e interpretação dos
agentes e resultados dos ativismos urbanos. A partir dos pressupostos da agricultura
orgânica, da permacultura e da agroecologia, hortas comunitárias e ações de guerrilla
gardening introduzem uma nova leitura cultural e política acerca do espaço urbano,
na medida em que a maior parte das materializações ressignifica o imaginário coletivo
do que esteticamente associa-se à horticultura: a organização “convencional”, com
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fileiras metricamente organizadas de hortaliças mais populares, tais como a alface, a
rúcula e a salsinha, cedem lugar ao plantio consorciado, caracterizado pela
miscelânea de espécies, reeducando o olhar dos cidadãos para uma nova
configuração ideológica da paisagem, em que a “bagunça” torna-se essencial para
permitir a sinergia natural entre as plantas (BLANC, 2008; MANIER, 2012) (fotografias
53, 54, 55 e 56).
Fotografias 53 e 54 – Placa pedagógica

Para melhor explicar a “bagunça paisagística” em muitas hortas comunitárias, os hortelões do Centro
Cultural São Paulo (CCSP) elaboraram uma placa didática sobre agroecologia, plantio consorciado,
biodiversidade e PANC. Este material foi compartilhado nas redes sociais, a fim de ser reproduzido nas
demais inciativas hortícolas de todo o país. A leitura deste conteúdo está disponível, em página inteira,
no ANEXO C. À esquerda, foto clicada na Horta do CCSP (mapa 2, n. 2, p. 270) em agosto 2017; à
direita, no mesmo lugar, em março 2020: as transformações do canteiro neste intervalo de dois anos e
meio revelam as dinâmicas da horta e também são uma confirmação das informações contidas na
placa, que foi coberta por folhagens de araruta. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de agosto de 2017
(n. 53) e de março de 2020 (n. 54). Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 55 e 56 – A estética da diversidade

As fotos acima mostram a paisagem da Horta do CCSP (mapa 2, n. 2, p. 270), estética agroecológica
a qual a sinalização “Que bagunça!” (fotografias 53 e 54) faz referência. O olhar é exercitado no
processo de identificação da grande diversidade de plantas alimentícias cultivadas conjuntamente. São
Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

O rompimento da relação entre espaço verde urbano e agricultura,
especialmente evidente com a rápida reprodução do modelo urbanístico pósRevolução Industrial (NAVÉS, 2012), atribui, à grande parte das praças e canteiros
verdes das cidades, um caráter contemplativo, distanciando a sociedade dos ciclos
da natureza. Desta maneira, a valorização dos jardins – com sua racionalidade
geométrica, monumentalidade e formas pouco espontâneas – é feita quase que
unicamente a partir da reprodução de um padrão de beleza, e não por meio de suas
múltiplas funções sociais e possibilidades estéticas.
A agricultura urbana, em suas variadas expressões e tipologias, vem a romper
com esta relação de artificialidade em torno dos vegetais, resgatando o contato dos
cidadãos com os alimentos consumidos em suas fases de desenvolvimento natural
(POLLAN, 2008). No campo ativista, isto se torna simbolicamente mais evidente, uma
vez que, por exemplo, quebrar o concreto de praças públicas para expor o material
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terroso no meio urbano assume, politicamente, uma tentativa emblemática de
transformação cultural e de ressignificação da cidade:
Por trás dos padrões espaciais, das formas criadas, dos usos do solo,
das repartições e distribuições, dos arranjos locacionais, estão concepções,
valores, interesses, mentalidades, visões de mundo. Enfim, todo o complexo
universo da cultura, da política e das ideologias. (MORAES, 2005, p. 16.)

Ao introduzir espécies comestíveis nos trajetos cotidianos das pessoas, a
cidade pode ser repensada quanto às suas potencialidades produtivas e quanto aos
seus espaços de consumo e de compartilhamento comunitário. O ato de trabalhar na
terra e de torná-la cultivável é reintroduzido enquanto atividade possível aos grupos
urbanos em um processo de reeducação ambiental e de valorização dos diferentes
tipos de trabalho, recuperando tradições, hábitos e ensinamentos camponeses que
foram perdidos ou esquecidos no atual processo de reprodução do urbano
(GORGOLEWSKI; KOMISAR; NASR, 2011).
2.4 A ESCALA COMO IDEOLOGIA: AS MICRORREVOLUÇÕES EM PAUTA
Segundo Schumacher (2010), é bastante evidente que a organização humana
em pequena escala possibilita o melhor manejo da terra e dos demais recursos
naturais do que qualquer grande organização empresarial. A escala do local é, de
acordo com Paquot (2007), a base territorial indispensável para reagir às ameaças
tanto locais, quanto mundiais. Ou, ainda, como afirma Tracey (2007, p. 28, tradução
nossa): “Cada ato de guerrilla gardening é uma tática local que também responde a
uma crise global”.
Diversos são os autores, em suas diferentes frentes de estudo e formações
acadêmicas, que defendem a tese de que a atuação deve ocorrer na pequena escala.
Neste escopo teórico, a construção conceitual do que se convencionou denominar de
“microrrevoluções” (ou “revoluções tranquilas”, ou ainda “revoluções pacíficas”)
mantém estreita afinidade com a agricultura urbana como ativismo, especialmente no
que tange à ampliação de sua discussão utópica: em cada pequena ação de caráter
local, há a vultosa ambição de reivindicar a capacidade de produzir alimentos no
espaço urbano (NAGIB, 2018).
A posição da UHCSP, que agrega hortelões de mais de dez hortas comunitárias
do município de São Paulo, revela que a sua maior dificuldade é com a manutenção
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de suas iniciativas hortícolas, especialmente no que se refere à disponibilidade de
mão de obra voluntária no trato cotidiano com a terra45. Assumindo-se, portanto, as
adversidades que a agricultura urbana como ativismo possui em relação à
manutenção e perenidade (que exigem trabalho diário dos voluntários), à agregação
do entorno próximo (como a reunião de vizinhos) e somando-se à sua relativa
despreocupação com o autoabastecimento alimentar de imediato, ser grande demais
é, de fato, um problema.
Enquanto parte da cidade, ser pequena em extensão é uma característica de
sobrevivência da agricultura urbana, que ainda disputa a posse do solo urbano com
as outras diversas atividades (seria bastante improvável conceber latifúndios
agrícolas dentro da cidade). Tendo o pequeno como referência, a cidade torna-se um
“mundo”. Daí emerge a construção da pequena escala enquanto ideologia, condizente
com os princípios agroecológicos e em forte oposição à lógica industrial pautada na
grande propriedade enquanto empresa agrícola (ALTIERI, 2012). A agricultura urbana
é constituída de pequenos lotes de terra urbana que, quando somados, podem e
querem se tornar expressivos quantitativamente (GORGOLEWSKI; KOMISAR;
NASR, 2011).
O debate quantitativo é frequente. Enquanto atividade econômica e que se
apresenta como solução para combater a carência de alimentos in natura, saudáveis
e nutritivos especialmente nas periferias das metrópoles, para cumprir a função de
abastecimento das massas urbanas e para adentrar definitivamente nas agendas de
governo como solução viável ao combate à fome e à pobreza (SMIT; NASR; RATTA,
2001), revela-se politicamente importante que a agricultura urbana levante dados
referentes ao seu potencial produtivo.
Mesmo que individualmente fossem pequenos em extensão, os victory gardens
estadunidenses, em 1940 (durante a Segunda Guerra Mundial), representaram cerca
de 20 milhões de hortas domésticas com a missão de suprir a carência de alimentos
básicos, cuja produção superou a cifra de 4 mil toneladas anuais e representou mais
de 40% da colheita de todo o país (BLACK, 2017). Segundo Armar-Klemesu (2000),
cerca de 20% dos alimentos em todo o mundo são oriundos da agricultura urbana. A
FAO (2007; 2020) estima haver mais de 800 milhões de pessoas envolvidas com a
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Informação obtida mediante engajamento junto à UHCSP, referente aos anos de 2018 e 2019.
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agricultura urbana no mundo e aponta uma série de vantagens socioeconômicas nas
pequenas áreas de produção de alimentos no meio urbano, tais como:
a) as hortaliças têm um ciclo de produção curto, sendo que algumas podem ser
colhidas em até 60 dias após o plantio;
b) pequenas hortas urbanas podem ser até 15 vezes mais produtivas do que as
propriedades rurais;
c) apenas 1 m2 pode fornecer 20 kg de comida ao ano;
d) os agricultores urbanos gastam menos em transporte, embalagem e
armazenamento, e podem vender diretamente em feiras e mercados locais;
e) aumenta a renda do agricultor urbano, uma vez que ele se torna mais
independente de intermediários;
f) a agricultura urbana proporciona emprego e renda para a população
economicamente mais vulnerável;
g) a horticultura pode proporcionar um posto de trabalho a cada 100 m2
produtivos.
Porém, o princípio que rege a agricultura urbana como ativismo não é
quantitativo, mas qualitativo, visando à (re)educação ambiental, ao fornecimento de
outro tipo de alimento à crescente população urbana, e que esta esteja territorialmente
mais próxima de sua fonte alimentar. O argumento quantitativo, por vezes, torna-se
pouco pertinente frente às reivindicações ativistas quando, no bojo da proposta, está
a tese de transformação ideológica do sistema que rege a sociedade, refutando o
tempo acelerado da (re)produção capitalista: quando a finalidade é o crescimento, a
acumulação quantitativa do que é feito sempre impõe um ritmo mais frenético de
produção (HOLLOWAY, 2010), e a impotência das pessoas aumenta com a
quantidade de bens a elas destinados (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
Contrários ao produtivismo e à retórica do lucro enquanto condição
econométrica básica, os movimentos ligados à agricultura urbana como ativismo
muitas vezes resistem ao controle exato da produção por princípio ideológico.
Conforme falas de hortelões paulistanos (2017-18, informações verbais46): I. “É
impossível saber quanto se produz lá na horta”; II. “Saber o quanto se produz só vai
servir para alimentar a fome que os jornalistas têm por números”; III. “Para quê saber
o quanto produzimos se a nossa finalidade é muito mais a educação ambiental?”; IV.
46

Informações obtidas em campo em: 30 ago. 2017 (III); 24 set. 2017 (IV); 14 jun. 2018 (I e II).
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“Até podemos discutir a comercialização do que colhemos como fonte de renda para
a manutenção de uma horta, mas a nossa proposta não é a produção, nem viver dela”.
Ou, então, dos hortelões parisienses (2018-19, informações verbais47): I. “Não sei de
números”; II. “Não me importo com a produtividade, me importo com os processos”;
III. “A gente planta, tem contato com a natureza; às vezes, são os outros que comem,
às vezes, os ratos [risos]”; IV. “Não há objetivos produtivistas. Poderia ser também,
mas esta não é uma iniciativa comercial”.
Apoiada no discurso do cidadão comum, independentemente se oriundo da
pequena cidade ou da metrópole, com variado grau de instrução e nível de renda
(MANIER, 2012), as iniciativas hortícolas (desde os pioneiros victory gardens durante
as Guerras Mundiais e/ou as tentativas reais de formação de comunidades
alavancadas pela contracultura) baseiam-se na defesa do engajamento local
enquanto expressões “microrrevolucionárias”: são tomadas de consciência dos
cidadãos enquanto atores políticos em seu tempo e espaço; são decorrentes das
reflexões críticas a respeito do cotidiano urbano (HARVEY, 2014).
A justificativa àquela terminologia atribui-se às soluções inovadoras que
respondem às principais contradições do sistema hegemônico e que não são
conduzidas nem pelos governos, nem pela iniciativa privada ou organizações de
renome. Tais soluções visam a uma outra organização socioespacial, pautada em:
relações menos desiguais; nova compreensão sobre o trabalho; reinvenção dos
modos de vida; caráter participativo e igualitário para a tomada de decisões (seguindo
o critério da horizontalidade); oposição ao hiperconsumismo; e outros mecanismos e
princípios para o uso do dinheiro (HOLLOWAY, 2010; MANIER, 2012). Referimo-nos,
especialmente, às iniciativas de grupos informais ou pequenas associações que,
mesmo se pouco visíveis, possuem a intenção de consolidar as bases para um
processo de transformação político-cultural mais independente do sistema
hegemônico, materializando-se localmente, seja no plano utópico ou material.
Na construção ideológica, esta questão de escala parte do pressuposto de que
a sociedade não se transforma a partir de comandos que vêm de cima, mas a partir
de sua base, de onde emana a consciência coletiva (MONGEAU, 1998). As pequenas
inciativas locais, que num primeiro momento podem parecer invisíveis e
desconectadas da totalidade, expressam a criatividade cidadã a partir de suas ações
47

Informações obtidas em campo em: 28 jul. 2018 (III); 6 abr. 2019 (II); 8 fev. 2019 (IV); 8 jun. 2019 (I).
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transformadoras e, ao mesmo tempo, a resistência coletiva às crises do sistema. As
relações verticais de produção e consumo, por exemplo, tendem a declinar em
benefício das relações horizontais entre os cidadãos, que se organizam em redes para
gerir seu poder de compra, evitar as grandes transnacionais, criar mecanismos
solidários de troca e controlar os conteúdos territoriais (DARDOT; LAVAL, 2017).
A compreensão econômica do espaço evidencia que é inerente à metodologia
do capitalismo ignorar a dependência humana em relação ao meio natural. Ao ter por
meta o crescimento, que permite a constante acumulação privada de lucro, a
tendência é tratar todos os bens da mesma maneira, sem o real compromisso ético
com as questões sociais e ambientais. Contraditoriamente, este mercado, cujos
grandes negócios são mais vantajosos que os pequenos, institucionaliza o
individualismo e se ausenta de responsabilidades (individualismo e irresponsabilidade
passam a ser os princípios norteadores do que se denomina “mercado”): torna-se
antieconômico, por exemplo, dar preferência a produtores locais quando é mais barato
importar a mesma mercadoria (SCHUMACHER, 2010).
Segundo a perspectiva apresentada, o uso do solo, enquanto recurso natural
essencial ao desenvolvimento das práticas agrícolas, não deve ser orientado apenas
pelo critério da produtividade. A agricultura, por sua vez, seria um mecanismo de
manter homens e mulheres em contato com a natureza – à qual somos bastante
vulneráveis –, de humanizar nosso habitat e de produzir o necessário à vida
(SCHUMACHER, 2010). Dado o contexto histórico em que a urbanidade está
impregnada nas diversas culturas, a agricultura urbana é vista como uma possível
reconciliação da sociedade pós-industrial com o meio natural (GORGOLEWSKI;
KOMISAR; NASR, 2011). Esta necessidade veemente transparece no discurso dos
hortelões urbanos, e sua realização não se pode dar pelo turismo e atividades de mera
observação à distância, mas mudando as estruturas da agricultura, resgatando a
ruralidade e permitindo que as pessoas possam, de fato, ocupar e trabalhar na terra.
A referida concepção cultural do espaço, no entanto, torna-se incompatível com
a agricultura de larga escala, extremamente mecanizada e grande consumidora de
agrotóxicos e insumos químicos, uma vez que este modelo industrial impede o contato
direto dos seres humanos com a natureza e reforça tendências de maior alienação e
agressão com o meio natural. Dentre os compromissos da agricultura urbana como
ativismo está o respeito à diversidade, imediatamente corrompida em grandes
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modelos agrícolas pautados na monocultura, na especialização e na concentração,
que resultam, enfim, na padronização orientada à monotonia da natureza e das
paisagens (SCHUMACHER, 2010).
Conceber as mudanças desejadas a partir da pequena escala conduz à
negação da lógica macroeconômica, que reduz as ações sociais à sua viabilidade e
relevância econômica. Em outras palavras, na ideologia das microrrevoluções, as
ações humanas são apreciadas pelo seu conteúdo não mercantil (um conteúdo
despreocupado, em sua essência, com os retornos financeiros). Compreende-se que
o modo de vida, quando reduzido a princípios fundamentalmente materialistas, não
tem limite de expansão sobre os recursos disponíveis e, portanto, é contraditório em
seu objetivo, pois quanto mais depressa crescer, mais rapidamente esgotará com os
seus meios de sobrevivência: “O homem é pequeno, e, consequentemente, o
pequeno é bonito. Ir ao gigantismo é ir à autodestruição” (SCHUMACHER, 2010, p.
169, tradução nossa).
Existe, nesta condução metodológica de transformação radical da sociedade,
um conteúdo existencialista bastante relevante. A grande parte das pessoas
engajadas em suas pequenas revoluções tranquilas – aquelas que, por exemplo,
transformam um gramado de praça pública em horta agroecológica – não vê sentido
na vida que se configurou a partir da busca cotidiana por bens materiais. Ao mesmo
tempo, seu engajamento ultrapassa o entendimento revolucionário clássico de que a
mudança será orquestrada segundo um comando central, que impele os indivíduos
ao cumprimento de ordens segundo um enquadramento hierarquizado, não lhes
permitindo mudarem a si mesmos. Segundo Mongeau (1998), as revoluções
tradicionais até nos permitem implementar modificações de estrutura e de
organização, mas nós não podemos operar as mudanças profundas de valores sem
a nossa própria transformação.
Este posicionamento ativista mira o consenso coletivo em prol da revisão de
valores civilizatórios fundamentais, que teriam sido pervertidos e distorcidos pelo
princípio de “produção–consumo” em grau desmedido. Reconhecem, em mesma
medida, que não existe uma fórmula pronta para esta transformação cultural. Muitos
movimentos abrem este questionamento ideológico na tentativa de que as suas
pequenas transformações obtenham grandes resultados, à medida que os indivíduos,
com elas envolvidos, passem a reproduzir o novo comportamento em suas relações
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com os demais integrantes da sociedade, que poderão ser igualmente influenciados
(SCHUMACHER, 2010). Nesta perspectiva de escala, a cultura ganha centralidade
enquanto método de transformação socioespacial.
A questão da escala envolve, ainda, o sentimento, nas pessoas, de que elas
têm a capacidade de promover algum tipo de transformação no seu entorno próximo:
a dimensão espacial possibilita aos cidadãos que compreendam o seu protagonismo
na vida cotidiana. Assim se estabelece o real entendimento social sobre o que é
“poder”, ou seja, ter capacidade de fazer as coisas. Como afirma Holloway (2010), o
poder de fazer é sempre um poder social, já que o nosso “fazer” é parte de um fluxo
social do “fazer”, ou seja, nossa capacidade de fazer é sempre uma inter-relação da
nossa atividade com a atividade de outros. O poder de fazer, portanto, nunca é
individual, não existindo em seu estado puro, mas é sempre uma construção social.
Muitas das reivindicações ativistas contemporâneas vêm a negar a atribuição
do poder a uma única pessoa, a um só tipo de governo ou ao tradicional Estado
centralizador. Com isso, negam as macroestruturas (ou personalidades representes
destas macroestruturas), na medida em que entendem que o poder que as “grandes
engrenagens” têm de fazer as coisas não é uma habilidade inerente a elas, mas uma
habilidade de comandar os outros para que façamos o que desejam. Dessa maneira,
esperam por reverter uma relação de poder que apenas recai (verticalmente) sobre a
sociedade, almejando reestabelecer relações de poder a partir do fazer em si (no caso
específico da agricultura urbana, o que está relacionado ao plantar, ao cultivar, ao
podar, ao regar, ao colher, ao cuidar de uma pequena área agrícola), e resultando,
enfim, na reversão do atual quadro político-social de frustação, em que as pessoas
têm se sentido incapazes de realizar os seus próprios projetos (HOLLOWAY, 2010).
A interpretação de uma horta comunitária a partir de sua expressão ativista nos
faz concebê-la, portanto, como um laboratório de autonomia política (CHARVET;
LAUREAU, 2018). No seio desta micropolítica, confluímos ao campo da subjetividade
de Guattari (2013), cujas experiências daquele tipo encarariam os efeitos do
capitalismo para além do poder de grande escala, encontrando suas influências nos
domínios da sensibilidade, da inteligência e do desejo; e enfrentando-os na vida
cotidiana doméstica, de vizinhança e da ética pessoal.
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2.5 DA INSERÇÃO NO DEBATE CONTEMPORÂNEO SOBRE O DIREITO À CIDADE
Ao contrário do discurso neoliberal de que não há alternativa, uma outra ordem
mais humana e democrática revela-se possível na medida em que floresce o
pensamento crítico e um conjunto de iniciativas que não respondem à lógica da
obtenção indiscriminada de lucro como princípio (SANTOS, 2007). Das experiências
alternativas em curso, a agricultura urbana vem a pleitear um lugar de destaque, dado
o conjunto de seu conteúdo e de seus variados mecanismos de materialização
(CHARVET; LAUREAU, 2018).
Mesmo se a agricultura urbana como ativismo é simbolicamente mais
conhecida e disseminada por intermédio da prática de “guerrilha”, outros métodos de
organização socioespacial e de ocupação do solo urbano também podem se
configurar enquanto práxis ativista, na medida em que:
a) guerrilla gardening não é uma categoria fechada em si mesma, ou seja, mesmo
onde houve prévia autorização para a ocupação de uma área, as ações que
resultaram na materialização de hortas comunitárias se encontram na
finalidade comum de usar o espaço urbano para fins agrícolas;
b) o conjunto de ações cidadãs, quando pautado na transformação do urbano para
a produção de alimentos e quando fruto de uma mobilização políticoparticipativa, configura-se enquanto um tipo de ativismo de escala local,
independentemente da categoria sob a qual pretende-se enquadrá-lo;
c) reivindicam ocupações e usos alternativos àqueles predominantes no sistema
vigente, proporcionando outra referência ideológica e econômica de produção
ou transformação do espaço urbano.
No contexto atual, como sinaliza Holloway (2010), a História tornou-se a
História do poder, ou seja, a História daqueles que dizem o que os outros devem fazer.
Estamos vivendo sob um sistema no qual o nosso ato de fazer tornou-se invisível e
desprovido de validação social. A partir desta perspectiva, a agricultura urbana como
ativismo pretende reverter este quadro de alienação, uma vez que as hortas
comunitárias, enquanto materialidade produzida pelos cidadãos (de suas mãos em
contato direto e frequente com a terra), não estão separadas daqueles que as criaram
(de suas condições de existência). Esta atividade, por conseguinte, demonstra
sistematicamente para as pessoas com ela envolvidas o quanto a cidade é um produto
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social (LEFEBVRE, 2000), ajudando os indivíduos a reconhecerem e identificarem o
seu papel como parte deste esforço coletivo.
Se o direito à cidade “só pode ser formulado como direito à vida urbana,
transformada, renovada” (LEFEBVRE, 1969, p. 108, negrito do autor), a agricultura
urbana como ativismo não está à margem deste debate contemporâneo. Nela contém
reivindicações pela ressignificação do cotidiano, sem dissimulações e assumindo a
cidade como espaço da diversidade. Ao mesmo tempo, nela estão as reivindicações
por tudo aquilo que não deveria ter se convertido em mercadoria – como o amor, a
alegria, a solidariedade comunitária, o bem-estar etc. – e que exige o sacrifício
cotidiano de nos fazer crer que devemos ganhar o suficiente para poder comprar
(“comprar felicidade”) (MONGEAU, 1998).
As circunstâncias políticas, econômicas e sociais em torno de uma ação
comunitária (a exemplo de uma horta) põem em foco a coletivização do fazer e a ajuda
mútua, a fim de garantir as condições mínimas para a satisfação do grupo. Ao retirar
o caráter financeiro e monetário da ação e ao rebaixar a relevância comercial da
empreitada, a atenção se volta às pessoas, e menos ao que é feito. Hortas
comunitárias em espaço público, tão logo, vão exigir o compartilhamento e o
desapego do que é produzido. Se o feito é coletivo e localizado em espaço público, o
espaço é contemplado por uma experiência que rompe com a lógica da propriedade
privada e da exploração do trabalho alheio, rompendo, também, com a necessidade
de proteção da propriedade do que é feito (MARX, 2013).
Nas hortas comunitárias o ato de fazer é espontâneo, reconhecido pela
coletividade e orientado pelos ciclos da natureza (MOLLISON; HOLMGREN, 1983). O
trabalho segundo o método capitalista não é condizente com tais iniciativas ativistas,
já que não há quem dê ordem aos demais (não há ordens de comando e imposições
orientando o trabalho social), portanto, nestas iniciativas, surge a oportunidade de
cidadãos tomarem consciência do que estão fazendo, superando a passividade e a
alienação cotidiana (HOLLOWAY, 2010), ou rompendo com a banalização do trabalho
promovida pela sociedade de consumo (MONGEAU, 1998). Simbólica e
utopicamente, as plantas cultivadas representam a negação da coisificação daquilo
que foi socialmente produzido. Seres vivos e que exigem cuidados cotidianos, as
hortaliças de uma horta comunitária tornam-se um símbolo de resistência à cultura
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que cristaliza o esquecimento e a banalização – “toda reificação é um esquecimento”
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 215).
Se a cidade se transformou em espaço de fragmentação e segregação
socioespacial (ROLNIK, 2014), o direito à cidade também é o direito de reivindicar o
seu amplo reconhecimento enquanto resultado da produção social, e de negar a força
do capital que promove a separação e a exclusão social e espacial. Esta reivindicação
é a negação de um poder centralizado no dinheiro, que faz da cidade seu espaço de
produção e reprodução enquanto capital (HARVEY, 2013). As iniciativas que surgem
com esta perspectiva de protesto são aquelas que estão reivindicando a cidade
enquanto espaço coletivo, democrático e de liberdade. Em sua prática cotidiana, os
hortelões fazem da agregação social um tipo de ativismo, que resulta na reapropriação
democrática do espaço da cidade por meio da materialização de hortas comunitárias
(fotografias 57, 58 e 59).
Fotografia 57 – Horta Madalena

A Horta Madalena (mapa 2, n. 7, p. 270) localiza-se na Praça Jornalista Roberto Corte Real, num
terreno de esquina entre as ruas Madalena, Original e Filinto de Almeida, no bairro da Vila Madalena,
zona oeste da cidade de São Paulo. Em espaço público constantemente aberto e integrado à rua, esta
horta comunitária, materializada em 2017, teve seus canteiros abertos em antigas áreas gramadas e
junto às espécies arbóreas existentes no local. Na foto, vista do interior da horta, há uma placa apoiada
na árvore, que trazia uma sequência de palavras (e ideias): “plantar; amor; regar; colher; respeitar;
ocupar; semear; pacificar; conversar; roçar; aprender; olhar; sorrir; ensinar; descobrir”. São Paulo-SP,
Brasil. Fotografia de novembro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 58 e 59 – Horta Madalena

As fotos foram tiradas na Rua Madalena, mostrando a evolução do canteiro junto à calçada e a
transformação da paisagem: à esquerda, em 2017, o canteiro ainda jovem estava delimitado com
hastes de bambu; à direita, em 2019, as plantas crescidas ocupavam toda a parcela (plantio
consorciado) junto à calçada e não havia mais a necessidade de sua delimitação – novas espécies
arbóreas ameaçadas de extinção, tais como a araucária e o pau-brasil, também foram introduzidas
pelos ativistas, e um ponto de ônibus, instalado pela prefeitura. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de
outubro de 2017 (n. 58) e de dezembro de 2019 (n. 59). Crédito: Gustavo Nagib.

O direito à cidade, analisado a partir do direito à agricultura urbana, também
evidencia como o ato de cultivar a terra ainda é bastante provocativo, especialmente
quando a urbanidade confere, àquele labor, um rótulo de atraso, de pouca
sofisticação, e até mesmo de sujo ou imundo. Relatos de hortelões urbanos
paulistanos (2017, informações verbais48), de hortas da zona oeste da cidade
exemplificam: I. “No começo, tinha uma senhora que chamava a gente de porca, suas
sujas”; II. “As pessoas achavam que ia fazer sujeira, demora um pouco para entender”.
Este direito adentra na esfera cultural, de reversão de hábitos e em prol da
transformação da consciência coletiva. Adentra:
a) o princípio da autonomia, quando alia a produção de alimentos à possibilidade
de maior independência das grandes empresas alimentícias (POLLAN, 2008);

48

Informações obtidas em campo em: 27 ago. 2017 (II); 24 out. 2017 (I).
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b) o campo da segurança alimentar e nutricional, quando promove a reflexão
sobre a origem e qualidade dos alimentos ingeridos cotidianamente,
transformando os hábitos alimentares e reeducando o paladar49;
c) o campo da participação direta e coletiva, quando possibilita aos cidadãos que
eles tomem as decisões que almejam a partir das deliberações do grupo
(HOLLOWAY, 2010);
d) o campo do lazer, liberando as pessoas para o trabalho sem finalidade
financeira e mercadológica, eximindo-as da culpa de não estarem ali para
ganhar dinheiro, permitindo-lhes fazer festas e permearem outras áreas, como
as artes, a literatura, os esportes, a gastronomia etc. (REYNOLDS, 2019);
e) o campo dos princípios anticapitalistas, quando descarta o hiperconsumismo,
quando estabelece o princípio da simplicidade voluntária para agregar pessoas
de diferentes classes sociais, quando minimiza a importância quantitativa do
que é produzido, quando trabalha com o desapego aos bens materiais, quando
desassocia trabalho e salário, quando a ajuda mútua é o antídoto do egoísmo,
quando estimula o compartilhamento de ferramentas, sementes, mudas e
insumos em geral (MONGEAU, 1998);
f) o direito socioambiental, quando prioriza a agroecologia, a permacultura e a
agricultura orgânica como método e condição da produção, o que inclui a
redução do consumo energético, o reuso da água e a negação aos agrotóxicos
(SHIVA, 2013);
g) o direito do contato social com a natureza no meio urbano (CHARVET;
LAUREAU, 2018);
h) o direito à diferença, reconhecendo-a na cidade (fruto da produção social e de
sua diversidade) (LEFEBVRE, 1969) e no próprio entendimento dialético de
“agricultura urbana” (rural–urbano; ruralidade–urbanidade; campo–cidade).
O direito à cidade, enquanto utopia e objeto de luta dos coletivos e movimentos
sociais, converte-se em ações diretas no espaço urbano por justiça social,
solidariedade e respeito à natureza, em oposição ao controle político e espacial de
grandes empresas e governos à serviço da reprodução do capital. Mesmo em regimes
democráticos, o povo foi distanciado do poder de governar, que se transfere aos
interesses de grupos economicamente poderosos e lobistas, com forte controle dos
49

Ibid.
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meios de comunicação (MONGEAU, 1998). Nestas circunstâncias, o direito à cidade
também é um direito às novas propostas sociais, que buscam saídas à crise de ideias
para as novas perspectivas democráticas de produção e uso do espaço urbano, na
qual se insere a agricultura urbana.
Distanciando-se do discurso de “fazer a sua parte” como mecanismo de se
eximir das responsabilidades coletivas ou de livrar-se de um suposto sentimento de
culpa, a existência de uma horta comunitária não está focada apenas na ação
individual, mas é inerente, a ela, a ação coletiva (o que já se evidencia pela
terminologia: horta “comunitária”), que pretende reforçar o elo entre as pessoas e
vencer a sistemática da competitividade (complementar-se e, não, competir), assim
como a preocupação com a quantidade é substituída pela qualidade; o individualismo,
pela solidariedade; a dependência, pela autonomia (fotografia 60).
Fotografia 60 – Horta das Flores

A Horta das Flores (mapa 2, n. 3, p. 270), na Mooca (zona leste da cidade de São Paulo), é um exemplo
de apropriação cidadã de um espaço público que estava sem uso determinado. A área, localizada junto
à Radial Leste, foi reservada pela prefeitura para um projeto municipal de educação ambiental e
alimentação saudável, que não perpassou por diferentes administrações com distintas ideologias e
planos de governo ao longo da década de 2010. A vizinhança, então, materializou neste espaço público
uma horta comunitária, onde se realizam mutirões mensais, como mostra a fotografia. Nestes
momentos de encontro, há trocas de ideias e experiências, lanche coletivo e a associação entre
trabalho e lazer. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de janeiro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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No que tange à segregação socioespacial, contra a qual se insere a luta ativista
pela consagração do direito à cidade, a especulação imobiliária está entre as
principais causas de produção das desigualdades urbanas. Desse modo, a luta contra
a especulação assume o papel de luta contra o próprio capital, tendo em vista que
aquela é o mecanismo de garantia para que a produção do urbano possa absorver o
capital excedente (HARVEY, 2013).
Muito embora a agricultura urbana seja diretamente afetada pela especulação
imobiliária, tendo que sua condição de existência também se faz pela luta constante
ao direito de posse do solo urbano, a agricultura urbana como ativismo,
dialeticamente, também é um freio para a especulação, na medida em que há a
resistência comunitária em ceder seu espaço para a reprodução do capital imobiliário.
Ressalta-se, no entanto, que a agricultura urbana como ativismo nem sempre sai
vitoriosa deste embate, a exemplo do Jardin Solidaire, em Paris.
A materialidade das hortas comunitárias evidencia o conteúdo do direito à
cidade de Lefebvre (1969) enquanto queixa da vida cotidiana e enquanto exigência
por uma vida urbana alternativa (HARVEY, 2014). Elas são respostas criativas e
divertidas – especialmente as ações de guerrilla gardening – à alienação a que se
está submetido. Estas ações, que se configuram como uma espécie de “protesto fixo”
e que almejam sua perenidade no tempo e no espaço, surgem dos bairros, das
pessoas comuns, dos cidadãos que querem garantir sua relevância política e cultural
nos espaços públicos e encontrar um sentido para sua existência em maior
proximidade com a natureza (PAQUOT, 2007). Neste cenário, a agricultura urbana
torna-se, portanto, uma ferramenta de emancipação e um dos suportes para a
promoção de uma revolução cultural.

144

3 PARIS: EM BUSCA DA METRÓPOLE AGROECOLÓGICA
Paris está localizada em uma grande bacia sedimentar (Bacia Parisiense), a 30
metros de altitude, junto aos meandros e à estrutura trançada (anastomosada) do Rio
Sena, que atravessa o centro da cidade, onde também se localizam duas ilhas (Île de
la Cité e Île Saint-Louis). Com área de 105,4 km2, a capital francesa contabilizava, em
2016, segundo o Institut National de la Statistique et des Études Économiques
(Instituto Nacional da Estatística e dos Estudos Econômicos) – INSEE (2020) –,
2.190.327 habitantes e possuía a elevada densidade demográfica de 20.781,1
hab./km2. De acordo com a ONU (2019), a aglomeração urbana parisiense possui
10,9 milhões de habitantes, a segunda maior da Europa (atrás apenas de Moscou,
com seus 12,4 milhões de habitantes).
A elevada população relativa parisiense permitiu uma maior concentração
comercial e de serviços junto ou muito próximo ao local de moradia, facilitando os
deslocamentos cotidianos realizados a pé. A topografia majoritariamente plana da
Bacia Parisiense facilita, ainda, o aumento do uso de bicicletas e patinetes na cidade
para as diferentes finalidades – ir ao trabalho, à escola, fazer compras, fins turísticos,
de lazer e recreação etc.50 (fotografias 61, 62 e 63). Paradoxalmente, a elevada
densidade demográfica reduziu a disponibilidade de áreas verdes. A competição pelo
solo urbano ainda não edificado implica em grande disputa de interesses imobiliários
(rentistas e comerciais) e tende a ampliar os desafios urbanísticos do Estado
planejador, inclusive no que se refere à oferta de áreas verdes à população e a melhor
distribuição destas entre os arrondissements da cidade – 85% deles têm menos de 10
m2 de área verde por habitante (ROUET, 2002; REGIÃO ÎLE-DE-FRANCE, 2017;
TORRE et al., 2013).

50

Nos últimos anos, em Paris, houve engajamento social em prol da mobilidade limpa e políticas
públicas a ela favoráveis. Entre setembro de 2018 e de 2019, mês em que o tráfego de ciclistas é mais
intenso (verão boreal e término das férias escolares), o uso das ciclovias da cidade aumentou em 54%
(BRETEAU, 2019). Entre 2015 e 2020, a prefeitura anunciou investimentos de cerca de 150 milhões
de euros em infraestrutura cicloviária, publicitando transformar Paris na “capital da bicicleta”. Em
campanha à reeleição, em 2020, a prefeita Anne Hidalgo (Partido Socialista – PS) prometeu que 100%
das vias estarão adaptadas às bicicleta até as Olimpíadas de 2024 – Paris sediará os jogos
(PREFEITURA DE PARIS, 2020).
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Fotografia 61 – Bicicletas

Concentração de bicicletas junto à Sciences Po, uma das principais instituições francesas de ensino
superior, no 7º arrondissement. Paris, França. Fotografia de setembro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 62 e 63 – Mobilidade limpa

À esquerda, exemplo de ciclovia que ocupa 50% da via, no 3º arrondissement. À direita, trecho da
margem do Rio Sena, no 7º arrondissement, exclusiva a pedestres, bicicletas e outros meios de
mobilidade limpa, como os patinetes, já regulamentados pelo poder público. Paris, França. Fotografias
de outubro (n. 63) e de novembro (n. 62) de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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A agricultura urbana se apresenta, neste contexto, enquanto atividade
estratégica de ampliação da área verde parisiense. O planejamento estatal passou a
enxergar na referida atividade um mecanismo de expansão da cobertura vegetal em
conjunção com o aumento da biodiversidade urbana e da abertura de uma nova frente
econômica, a partir da produção de alimentos dentro da cidade. Tendo em vista a
carência de terrenos disponíveis para o desenvolvimento da agricultura urbana ou
para a criação de novas praças e parques, a Prefeitura de Paris também passou
estimular a vegetalização produtiva em muros e telhados da cidade, além de estar
introduzindo pedagógica e sistematicamente canteiros com espécies alimentícias em
praças e parques (fotografias 64, 65, 66 e 67) (PREFEITURA DE PARIS, 2019b).
Fotografia 64 – Place de la Nation

A Place de la Nation (Praça da Nação), entre os 11º e 12º arrondissements, ficou em reformas do verão
de 2018 ao início do outono boreal de 2019. O projeto conduzido pela prefeitura tinha por intenção
aumentar a área verde, tanto na praça quanto no entorno, com a redução pela metade das pistas para
automóveis, e introduzir canteiros mais biodiversos e comestíveis. A foto foi feita após a reforma, que
introduziu um dos atuais modelos de paisagismo comestível concebido pelo poder público, de livre
acesso à população (sem cercas ou gradis). Na foto, vê-se um novo canteiro com espécies frutíferas e
uma placa informativa aos usuários, apresentada no ANEXO D, onde se lê: “Esta borda é plantada com
arbustos comestíveis. Ela oferece frutas que você pode colher com doçura. Lave-as bem antes de
consumi-las” (“Cette lisière est plantée d'arbustes comestibles. Elle offre des baies que vous pouvez
cueillir en douceur. Lavez-les bien avant de les consommer”). Havia, ainda, as fotografias e os nomes
de cada uma das frutas cultivadas: cassis, framboesa, caseille (híbrido de cassis e groselha), dois tipos
de groselha e amora. Paris, França. Fotografia de outubro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 65, 66 e 67 – Jardin Marielle Franco

Homenageando a ativista e ex-vereadora51 do Rio de Janeiro, assinada em 2018, o Jardin (Jardim)
Marielle Franco foi inaugurado em setembro de 2019 pela Prefeitura de Paris sobre o telhado de um
hotel, junto à Gare de l’Est (Estação do Leste), no 10º arrondissement. Esta área pública tornou-se
mais um exemplo do novo paisagismo comestível na capital francesa. Seus canteiros possuem
hortaliças, videiras e um bosque com árvores frutíferas, além de melíferas, para atrair as abelhas e os
demais insetos polinizadores, e plantas espontâneas. Na foto mais acima, detalhe do canteiro com
frutíferas (framboesa, videira etc.) e plantas espontâneas; nas fotos inferiores, à esquerda, sequência
de canteiros com hortaliças (tais como o ruibarbo) e videiras; à direita, paisagem a partir de uma das
passarelas que liga o telhado do hotel, onde está o jardim, à rua (trata-se de uma área verde pública).
Paris, França. Fotografias de outubro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

148

Em Paris, no que se refere às ações do poder público local, a agricultura urbana
veio a ocupar umas das mais importantes frentes da pauta ambientalista municipal,
sobretudo a partir de 2003, com o lançamento do Programa Main Verte (Mão Verde).
De maneira mais ampla, a questão ambiental ganhou maior relevância politica e
midiática destacadamente a partir administração do ex-prefeito Bertrand Delanoë
(2001–2014), do Partido Socialista (PS), tendo sido a primeira vez que a esquerda
comandava a capital francesa desde a Comuna de Paris (1871), e o momento em que
o Partido Verde (“Les Verts”, ou “Os Verdes”) veio a ocupar a delegação de parques
e jardins da cidade, fazendo de Yves Contassot o encarregado do meio ambiente de
2001 a 2008.
Até os anos 2000, as hortas comunitárias não estavam entre as práticas mais
comuns dos parisienses. Algumas iniciativas começavam a despontar, a exemplo do
Jardin Solidaire, de 2001, que foi considerada a primeira horta comunitária de Paris.
Entretanto, a partir da eleição de Delanoë, um número crescente de associações e
coletivos se sentiram encorajados a levar à municipalidade um número cada vez maior
de pedidos para a criação de hortas comunitárias. Foi então, que logo nos primeiros
meses da nova administração, Contassot entrou em contato com Graine de Jardins,
a associação que assume a função de coordenar a rede local de hortas comunitárias
(e que também havia se constituído em 2001) e, desde então, representa a rede
nacional de hortas comunitárias francesas (Le Jardin Dans Tous Sés États) na região
metropolitana de Paris (BAUDELET, 2019, informação verbal52).
A partir desta aproximação entre poder público municipal e Graine de Jardins,
sua cofundadora Laurence Baudelet ficou encarregada de identificar os potenciais
hortícolas de Paris ao mesmo tempo em que tinha como modelo as já existentes
políticas públicas de outras importantes cidades francesas, como Rennes, Lyon e Lille,
e sobretudo de metrópoles estrangeiras, como Montreal e Toronto (a agricultura
urbana no Canadá é internacionalmente reconhecida), mas principalmente Nova York,
onde o processo de regulamentação de hortas comunitárias começou nos anos 1970
com o caso emblemático de Liz Christy. Estrategicamente, o exemplo de Nova York
51

Marielle Francisco da Silva, a Marielle Franco (1979-2018), era vereadora do município do Rio de
Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Ela e seu motorista foram assassinados em 14
de março de 2018. Até março de 2020, o(s) mandante(s) do crime ainda não era(m) conhecido(s).
52
Informação fornecida por Laurence Baudelet em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 19
mar. 2019.
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também seria interessante para servir de comparação, tanto aos olhos do poder
público quanto à publicidade das novas decisões e materializações parisienses
(ACTEURS DU PARIS DURABLE, 2014; BAUDELET; BASSET; LE ROY, 2008).
A proposta de um programa municipal para hortas comunitárias foi muito
discutida ao longo de meses, pois envolvia diferentes dimensões socioespaciais, tais
como: a maneira de se conceber uma cidade altamente adensada; oferecer um
dispositivo real para que os cidadãos pudessem transformar a cidade através da
intervenção direta no espaço; e criar um novo modelo jurídico de espaço
compartilhado, seja em propriedade pública ou privada. Este último ponto foi o mais
trabalhoso do ponto de vista do processo de construção política, pois: definiria que as
associações representariam o coletivo de habitantes junto ao poder público; criaria um
modelo único a ser seguidos por todas as hortas comunitárias, independentemente
de suas condições particulares; deveria ser satisfatório às diferentes escalas do poder
local, ou seja, tanto à prefeitura quanto às subprefeituras (que possuem subprefeitos
eleitos de ideologia e partidos nem sempre dialogantes com o prefeito) (ACTEURS
DU PARIS DURABLE, 2014; BAUDELET, 2019, informação verbal53).
Em 2001, o poder público foi provocado a dar respostas à demanda cidadã no
que se referia a materialização de hortas na capital francesa. Os estudos e debates,
então liderados pela prefeitura, exigiram dois anos de maturação e de negociações
políticas para, oficialmente, tornar-se realidade. Lançado em junho de 2003, o
Programa Main Verte tornou-se uma experiência inédita para o poder público, uma
vez que ele foi fruto de uma longa orquestração política envolvendo os mais variados
atores. Segundo Baudelet (2019, informação verbal54), o programa resultou de um
percurso coletivo. Neste sentido, compreendemos que a agricultura urbana, na
tipologia de hortas comunitárias, foi a responsável por exigir outros mecanismos de
produção de leis, que envolvessem a coletividade em amplo senso democrático,
mobilizando diferentes setores, ideologias e classes sociais para tirar do papel um
novo projeto de cidade (PREFEITURA DE PARIS, 2020).
Ao passar para o campo da legalidade, as hortas comunitárias deveriam ser
gestadas e representadas por associações, as representantes juridicamente oficias

53

Informação fornecida por Laurence Baudelet em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 19
mar. 2019.
54
Ibid.
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dos habitantes locais. Entretanto, o funcionamento e a vida cotidiana de cada horta
comunitária representariam realidades muito particulares, variando de acordo com as
ideologias, os interesses pela ação, as condições econômicas e o proprietário da terra
onde elas iam se materializando. Quando ocupam áreas públicas (geralmente
parques e praças), exige-se um aprendizado em lidar com o modelo de ocupação,
com os usos e demais interesses, seja do Estado, seja da comunidade. Neste sentido,
o espírito de cidadania é ampliado por meio da prática democrática no território, sem
muitos intermediários, colocando o cidadão comum em contato direto com os agentes
do poder público, exigindo a ambos que saibam negociar suas demandas e exigências
e encontrem um caminho harmonioso (via consenso) para garantir a perenidade da
ação dentro da legalidade (MATHIVET, 2014).
A elaboração de políticas e programas públicos para a agricultura urbana,
especificamente às hortas comunitárias, foi um objetivo desejado por especialistas e
ativistas da causa na capital francesa sobretudo por conta das garantias de acesso à
terra pelos coletivos e associações, possibilitando a perenidade das iniciativas
materializadas e evitando frustrações com possíveis mudanças administrativas e
partidárias. Do Jardin Solidaire, de 2001, Paris saltou para uma relação de 131 hortas
comunitárias no ano de 2019 (mapa 1, na página seguinte) (BAUDELET, 2011).

Mapa 1 – PARIS: HORTAS COMUNITÁRIAS (2018-2019)
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121 Jardin Suspendu

40 Le P'tit Lopin

63 La Maison Violette

85 Jardin Baudélire

105 L'Îlot Lilas

122 Le 56

7º arrondissement

10 Jardin Partagé du Square des Missions-Étrangères
11 L'Accueillette du 9e

11º arrondissement

15º arrondissement

18º arrondissement

94 Serre aux Légumes
95 Jardin Fessart

64 Les Jardins de Beaugrenelle

86 Les Jardins du Ruisseau

106 Jardin Hérold

123 Jardin Partagé Soleil Blaise

19 Jardin Partagé Tibhirine

41 Les Jardins Parisiens

65 Ombrelle et Coccinelle

87 Les Jardins Partagés Labori Clignancourt

107 Les Jardins Passagers

124 L'Îlot Léon

20 Jardin Cité Industrielle

42 Le Jardin d'Abel

66 Le Jardin aux P'tits Oignons

108 Le Moissonneur des Lilas

125 Jardin des Tourelles

21 Jardin Partagé du Square de la Roquette

43 Le Jardin Georges Boudry

67 Le Potager du Clos

88 Jardin Partagé Stalingrad

44 Jardin Partagé Choisi

68 Jardin'âges

89 A la Bonne Herbe

20º arrondissement

126 La Terrasse du T3

22 Centre de la Terre

109 Jardin Partagé du Bas-Belleville

127 Jardin Partagé des Boulistes de Ménilmontant

23 Jardin d'Olga

45 Jardin des Mots et Merveilles

90 Jardin des Apprentis-Sages

110 Le Jardin de la Cité Aubry

128 Le Jardin Insolite

24 Jardin Nomade

46 Jardin Partagé de la Poterne des Peupliers

69 Jardin aux Habitants

91 Jardin de la Butte Bergeyre

111 Les Haies Partagées

129 Refuge Urbain Joseph Python

25 Jardin Folie-Titon

47 Des Tours au Jardin

70 Jardin de Nour

92 Jardin de la Rue du Maroc

112 Le Pommier des Amandiers

130 Le Clos Garcia

26 Jardin des Habitants du 179 Rue de Charonne

48 Jardin Malin du 13e

71 Les Jardins de l'Orée du Bois

93 Couleurs et Senteurs

113 Papilles et Papillons

131 Le Soulier des Fougères

18 Jardin Partagé Truillot

13º arrondissement

16º arrondissement

19º arrondissement

Área da cidade de Paris
Limite de Paris
Limite de arrondissement

1º

Número do arrondissement
Bosque
Curso d'água
N

0

0,5

1

2 km

Fonte: Elaborado por Pedro Suzuki e Gustavo Nagib
com base em Apur (2019), Google Maps (2019),
Graine de Jardins (2019) e Prefeitura de Paris (2020).
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3.1 DO PROCESSO HISTÓRICO
A estruturação de uma rede de hortas comunitárias foi consequente a um
movimento que vinha se articulando na França desde meados da década de 1980,
quando ativistas, assistentes sociais e hortelões começaram a se interessar por
práticas de apropriação coletiva da terra. Contando com o apoio da Fondation de
France55, foram formados grupos de trabalho para se iniciar uma série de estudos e
encontros a fim de conhecer os modelos de horticultura comunitária, adaptando ao
contexto local especialmente as já famosas experiências dos Estados Unidos e do
Canadá (JTSE, 2012).
Identificou-se, de início, uma centralidade de discussões e práticas
destacadamente em Lille, cidade localizada no norte do país, próxima à fronteira da
Bélgica, e “chef-lieu” (cidade administrativamente mais importante) da região de
Hauts-de-France. Este protagonismo consistiu em ter sido a base territorial da primeira
horta comunitária francesa – o Jardin des (Re)trouvailles – e a sede do primeiro
encontro

nacional

sobre

a

temática

da

horticultura

comunitária,

ambos

acontecimentos de 1997 (MESTDAGH, 2016).
Naquele ano, foram organizadas visitas a Nova York e Montreal para que se
conhecessem os programas e as hortas comunitárias das metrópoles norteamericanas. Na volta à França, o eclético coletivo de viajantes funda a rede Jardin
dans Tous ses État (JTSE), redige a “Charte de la terre en partage” (“Carta da terra
compartilhada”) e organiza o 1º Fórum Internacional “Jardin et Citoyenneté” (“Horta e
Cidadania”), nos dias 23 e 24 de outubro de 1997, em Lille. Neste último, com o
objetivo de trocar experiências e valores acerca da horticultura comunitária em meio
urbano, foram reunidos os atores associativos, institucionais, políticos e profissionais
da França, e também foram recebidos estadunidenses e canadenses para explicar o
funcionamento das hortas em suas cidades de origem. (BAUDELET, 2011; JTSE,
2012; MESTDAGH, 2016).
A “Charte de la terre en partage”, posteriormente, foi inserida em um sintético
material de divulgação (impresso e digital) organizado em três partes:

55

Organização de direito privado, criada em 1969 mediante decreto do então presidente Charles de
Gaulle, a fim de desenvolver a filantropia privada França.
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a) “Os valores que compartilhamos”, cujo texto aponta, enquanto valores comuns
das ações da rede, o fortalecimento das relações sociais por meio da ajuda
mútua e do diálogo; a apropriação do espaço e o enriquecimento do modo de
vida cotidiano pautados na eliminação da discriminação cultural, étnica ou
social; dar suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade, a fim de
recuperar sua utilidade social e dignidade, conferindo-lhes a oportunidade de
participar de um trabalho produtivo (monetário ou não); construir relações
generosas e respeitosas com a natureza e agir com responsabilidade
socioambiental; pautar-se no prazer de criar, saborear e compartilhar como
novas formas de liberdade e autonomia;
b) “Alguns princípios de ação na materialização”, destacando que uma horta é,
acima de tudo, um projeto com objetivos diversos (ecológicos, sociais, culturais,
educativos, artísticos, paisagísticos, terapêuticos etc.); com diversidade social,
cultural e geracional de público, a fim de favorecer os encontros, as trocas e a
ajuda mútua; ter no consenso a base da organização social, dando ênfase à
diversidade e evitando preconceitos; a organização espacial deve atender às
necessidades dos hortelões, as especificidades territoriais e o modo de vida
dos usuários; ser flexível durante a evolução dos projetos em voga; garantir a
gestão participativa da horta; promover a animação do local; respeitar o meio
ambiente, valorizando a biodiversidade (selvagem e domesticada) por meio da
gestão ecológica do solo, da água e dos resíduos; estar atento à produção
paisagística, conferindo qualidade às instalações e às construções no local;
c) “As hortas comunitárias: que história!”, reconhecendo que existe o interesse em
se reunir em terras coletivas para fins utilitários desde a Idade Média, dá-se
destaque aos movimentos nova-iorquinos dos anos 1970, que ocuparam lotes
intra-urbanos abandonados para transformá-los em hortas comunitárias, cujo
objetivo não era apenas a produção de subsistência, mas de criar um espaço
comum e projetos coletivos: “O solo e as ideias são compartilhados. Assim
nascem as hortas comunitárias” (JTSE, 2012, s.p., tradução nossa).
Ainda em 1997, com o apoio financeiro da Fondation de France e a partir da
proposta de um grupo de ativistas, a associação Amis des Jardins Ouverts et
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Néanmoins Clôturés (AJONC)56 seria a responsável por materializar a primeira horta
comunitária da França num terreno baldio de um bairro popular de Lille. Apesar da
área ser cercada e possuir um portão que é trancado na ausência de um de seus
frequentadores, Larbey (2013) relata que mais de 60 hortelões possuem a chave
deste espaço coletivo de 910 m2 onde não existe individualização de canteiros. Além
da horta orgânica e da valorização do cultivo de espécies regionais, o local possui um
sistema de captação de águas pluviais, uma composteira e um abrigo com telhado
verde (PREFEITURA DE LILLE, 2020).
O processo de formação da rede e de materialização das primeiras hortas
comunitárias levou os franceses a ampliarem a reflexão acerca da definição e da
diferenciação desta nova tipologia hortícola. Apesar da França ter uma relação antiga
com a agricultura urbana, o modelo que então se apresentava era inédito no país, pois
se tratava de hortas intra-urbanas de “vizinhança”, reportando-se à noção de
“proximidade”,

de

“organização

coletiva”

e

“comunitária”

do

espaço,

e

predominantemente materializadas em terrenos públicos municipais. Embora a língua
francesa possua o adjetivo “communautaire” (“comunitário”), o substantivo
“communauté” (“comunidade”) é geralmente empregado para se referir aos
agrupamentos com uma unidade étnica ou religiosa específica. Assim, para evitar a
ambivalência da palavra “communautaire”, os franceses preferem empregar o
vocábulo “partagé” (“compartilhado”) para se referirem às hortas comunitárias (e para
estabelecer relação com o termo equivalente em inglês “community gardens”), apesar
de “communautaire” ser por vezes usado e admitido como sinônimo na linguagem oral
e escrita (jardins partagés ou jardins communautaires), especialmente no norte da
França (BAUDELET, 2011; HARTIGH, 2012; LARBEY, 2013).
A presença da agricultura junto à cidade, especialmente às suas margens (em
áreas periurbanas) é bastante recorrente tendo em vista a necessidade constante de
abastecer a aglomeração com alimentos frescos. Os hortifrútis e pequenas criações
estão entre as atividades agropecuárias de maior destaque em porções intra e
periurbanas. Porém, é igualmente notório que a expansão da urbanização avança
56

Fundada em 1997, na cidade de Lille (norte da França), esta associação dedica-se à criação de
hortas comunitárias na região de Hauts-de-France (no norte do país, faz fronteira com a Bélgica),
incentivando a (re)ocupação de terrenos dentro da cidade que estejam sem uso definido, mediante
acordo com a prefeitura local. Seu nome “Amigos de Hortas Abertas e Cercadas” pretende chamar
atenção ao uso comunitário e “aberto” à vizinhança das horas materializadas, mesmo que a área
ocupada seja cercada ou fechada na ausência de um hortelão.
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sobre as terras destinadas a tais práticas agrícolas, sendo estas empurradas para
áreas cada vez mais afastadas do centro da cidade. Em Paris, o processo histórico
não revela grandes diferenciações a esta lógica de produção do espaço urbano,
sobretudo quando se analisa o período anterior ao século XX, em que os meios de
transporte ainda eram limitados e pouco velozes (POULOT, 2014).
O primeiro registro de produção de frutas e legumes por horticultores locais
data do século V, na porção territorial do atual 1º arrondissement. Mas é a partir do
século XVI que, além da tradicional policultura de abastecimento, surgiram produtores
especializados em determinadas culturas de maior demanda urbana, que faziam uso
de técnicas originais (a exemplo dos canteiros elevados) e que foram beneficiados por
acordos comerciais estabelecidos com a monarquia, preocupada com a alimentação
dos cidadãos. O auge deste modelo agrícola deu-se no século XIX, quando, em 1845,
estima-se que havia 1.378 hectares de áreas cultivadas no território parisiense,
enquanto as áreas adjacentes registravam, em 1892, 10 mil hectares de legumes, 7,5
mil hectares de grãos e 30 mil hectares de batata (GAULIN, 1987; POULOT, 2014).
Mesmo no contexto das modificações urbanísticas de Paris, entre as décadas
de 1850 e 1870, promovidas por Georges Eugène Haussmann (Barão Haussmann),
sob o reinado de Napoleão III57, os horticultores parisienses souberam se manter entre
os canteiros de obra, nos espaços intersticiais, e eram bem vistos por uma parcela da
burguesia que não abdicava de sua cultura de fartura alimentar. Neste mesmo
período, em 1860, promove-se a ampliação territorial de Paris, que passou a contar
com os seus 20 arrondissements da atualidade (até então, eram 12), anexando, total
ou parcialmente, o território de 11 comunas vizinhas, onde também havia áreas
agrícolas (ver mapa no ANEXO E). O processo de urbanização, entretanto, ao mesmo
tempo em que condicionou a origem e o desenvolvimento desta agricultura
territorialmente integrada à cidade, foi, contraditoriamente, a causa para que ela fosse
espacialmente deslocada, ao longo do tempo, para porções cada vez mais distantes
dos bairros centrais (fotografia 68). Em razão da sistemática expansão urbanoindustrial, no fim do século XIX, a grande parte dos horticultores parisienses já tinham
migrado para áreas a 10 km do centro da capital francesa; na década de 1920,
completar-se-ia o processo de deslocamento espacial daqueles agricultores
tradicionais para fora do território da cidade de Paris (GAULIN, 1987; POULOT, 2014).
57

Nome completo: Charles-Louis-Napoléon Bonaparte.
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Fotografia 68 – Paris: agricultura urbana em 1918

Antes de sua tomada pela urbanização, o fotógrafo Auguste Léon registrou, em 1918, uma das áreas
remanescentes de horticultura dentro de Paris, próximo à Pont (Ponte) Mirabeau, no 16º
arrondissement. Paris, França. Fotografia de junho de 1918. Crédito: Auguste Léon.

A partir do século XIX, com o crescente processo de industrialização, as
cidades do entorno próximo (atualmente conurbadas a Paris), receberam um grande
número de trabalhadores (franceses e estrangeiros), que para ali migraram em busca
de empregos nas fábricas que se estabeleciam ao redor da capital (o que resultaria
em uma das mais densas concentrações industriais da Europa). Esta faixa urbana
mais próxima aos limites oficiais de Paris constituiu-se, consequentemente, na base
territorial dos movimentos operários de esquerda e, por isto, foi denominada de
“cinturão vermelho” ou “periferia vermelha” (RUSTENHOLZ, 2015).
Dada a grande concentração de trabalhadores fabris, materializaram-se,
nestas cidades, o que se denominou “hortas operárias” (“jardins ouvriers”), já nas
primeiras décadas do século XX. Este tipo de horticultura reproduziu-se em todo o
território francês a partir da iniciativa do abade Jules-Auguste Lemire, que, em 1896,
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fundou a Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer (Liga Francesa do Pedaço de
Terra e do Lar), constituindo uma importante associação para a evolução das hortas
urbanas, cuja finalidade era, por intermédio da reconexão com a terra, possibilitar que
as famílias operárias pudessem ter acesso a alimentos frescos por meio da
autoprodução, realizada em pequenas parcelas individuais, com cerca de 250 m2,
junto a um agrupamento coletivo de terras (DEDIEU, 2016).
As parcelas não eram territorialmente isoladas, mas formavam as partes de um
grande terreno, em que cada família pagava uma cotização anual para ocupar seu
pedaço de terra, constituindo, assim, uma espécie de grande comunidade de
pequenos horticultores (uma família vizinha à outra). Cabia aos hortelões construírem
um abrigo para guardar suas ferramentas e objetos pessoais, mas tais construções
acabavam tendo formas, cores e tamanhos diferentes, algumas com janelas, cortinas,
estantes, mesas, bancos, poltronas, varais e até mesmo pequenas adegas. Apenas
na década de 1950, a fim de evitar a poluição visual e de estabelecer um padrão
estético, as novas áreas destinadas à criação de hortas operárias já possuíam, em
cada parcela, abrigos idênticos, funcionais e projetados por profissionais (BOUQUIN,
1996).
Era parte das atribuições da Ligue promover as articulações necessárias para
garantir a permissão de ocupar os terrenos disponíveis para materializar as hortas.
Havia todo tipo de proprietário (particulares, industriais, companhias ferroviárias,
congregações religiosas ou mesmo o Estado) e de situação (terrenos alugados a
preços baixos, concessões gratuitas e os casos em que as associações locais
conseguiam comprar as terras, sendo esta última a melhor maneira de garantir a
perenidade das hortas operárias). Os hortelões, por sua vez, não eram nem
proprietários, nem locatários da terra, mas membros ou beneficiários das ações de
uma associação (CABEDOCE, 1996; TARDIF, 1996).
O papel desempenhado pelo abade Lemire, originário do extremo norte da
França (da pequena cidade de Vieux-Berquin), foi decisivo para estruturar uma nova
função social desempenhada por um modelo de agricultura urbana em todo o contexto
europeu de fins do século XIX e início do XX. De carreira política pela democracia
cristã (voltada à questão agrária), o abade defendia valores de retorno à terra, do bem
familiar (segundo o qual, a unidade humana não era o indivíduo, mas a sua família),
a proteção e o direito à pequena propriedade, e o caráter fundamental da propriedade

158

coletiva, elementos que constituíam o corpo ideológico de sua doutrina denominada
de “terrianisme”58, que fazia oposição ao “industrialisme” (“industrialismo”) (LEMIRE,
1899; MAYEUR, 1996).
Segundo a corrente de Lemire, o século XIX tinha sido da indústria, por isso,
dever-se-ia fazer, do XX, o século da terra. O abade esteve envolvido na constituição
das primeiras associações agrícolas e acreditava que elas eram mais que um meio
de ação política, eram o embrião de uma sociedade organizada e um instrumento de
educação. A criação da Ligue e o seu caráter de política social pretendiam assegurar
o exercício de atividades hortícolas às famílias de operários assalariados em uma
França cada vez mais transformada pelos processos de urbanização e de
industrialização, argumentando que a medida faria com que aquela parcela da
população pudesse: cultivar seus alimentos frescos e, assim, economizar recursos e
garantir uma alimentação mais saudável e abundante, ajudando no combate a
doenças como a tuberculose e a anemia; ter um lazer após a jornada de trabalho de
oito horas nas fábricas; e compartilhar o seu tempo livre em família. Foi o médico
Gustave Lancry, companheiro “terrianiste” de Lemire, que utilizou pela primeira vez o
termo “jardin ouvrier”. Estava na base do discurso político, imbuído da moral da época,
relacionar o envolvimento do público masculino com a horta à manutenção do bemestar familiar, impedindo que os homens “recorressem” ao álcool e à prostituição
(CABEDOCE, 1996; MAYEUR, 1996).
A vida cotidiana nas hortas operárias já revelava alguns desafios ou
questionamentos ainda hoje presentes nas hortas urbanas, tais como: o acesso à
água; as regras de uso da terra e de destinação do que é produzido; o roubo
esporádico dos vegetais produzidos; a obrigatoriedade da cotização anual; o debate
sobre ser ou não permitida a criação de animais; a valorização do discurso de
reconexão com a natureza; a competição pelo valorizado solo urbano e, portanto, a
mesma dificuldade de se inserir no espaço urbanizado. Muitos hortelões, por exemplo,
captavam água em córregos próximos, perfuravam poços ou instalavam cacimbas e,
em seguida, compartilhavam o recurso hídrico por meio de um sistema de
bombeamento. Em relação a cotização anual, havia quem defendesse a gratuidade,
uma vez que as famílias possuíam parcos recursos; outros, todavia, mantinham a

58
Segundo Lemire (1899, p. III, tradução nossa): “Terrianisme é o termo abstrato correspondente a
terrien. O terrien é o homem que possui a terra, que está estabelecido sobre a terra, que não a deixa”.
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posição de que as hortas não eram “caridade”, e o valor pago criava um sentimento
de responsabilidade com a área ocupada. Salienta-se, ainda, que as regras gerais
das hortas operárias já reforçavam o caráter de integração social e não mercadológica
daquelas hortas, exigindo uma boa relação entre os vizinhos e proibindo a
comercialização da produção e a sublocação da parcela de terra (CABEDOCE, 1996).
Até a década de 1910, as hortas operárias resistiram em Paris, mas,
progressivamente, foram se concentrando nas cidades periféricas, onde, em 1920, a
Ligue fazia a gestão de três mil parcelas (havia aderentes provenientes da capital que
se deslocavam até as hortas de trem ou bicicleta). Apesar da Ligue ser reconhecida
por sua utilidade pública desde 1909, o enquadramento legal de suas atividades,
sobretudo no que se referia à ocupação da terra, foi fruto de um processo de décadas.
A lei de 26 de julho de 1952 passa a adotar o nome “hortas familiares” (“jardins
familiaux”), ao invés de “hortas operárias”, estabelecendo que elas sejam gestadas
por uma associação, as garantindo subvenções estatais e as tornando isentas de
impostos territoriais. No entanto, apenas em 1976 que a lei francesa as intitula como
“organismo de proteção natural” e as caracteriza como “equipamento social”, impondo
aos possíveis expropriadores que deem, à associação, os meios para a sua
reinstalação. Em 1992, a Ligue adota o nome de “Fédération Nationale des Jardins
Familiaux” (“Federação Nacional das Hortas Familiares”) – FNJF –; em 2006,
finalmente, de “Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs” (“Federação
Nacional das Hortas Familiares e Coletivas”) – FNJFC (CABEDOCE, 1996; FNJFC,
2020; TARDIF, 1996).
Após a Segunda Guerra Mundial, Paris e seu entorno foram palco de grandes
transformações espaciais. A urbanização galopante sacrificou muitos espaços verdes
urbanos (a exemplo de algumas hortas operárias/familiares) ao mesmo tempo em que
se multiplicaram os ginásios esportivos, os centros culturais e os novos espaços de
lazer; as cidades da periferia vermelha vivenciaram realocações industriais e
modificações do quadro populacional, com a chegada de novos grupos de imigrantes,
a maior parte deles provenientes do Magreb e da África Subsaariana; as antigas
estruturas fabris e os terrenos ainda disponíveis deram lugar à instalação de novas
empresas, universidades, centros comerciais, condomínios residenciais etc.
(DUBOST, 1997; RUSTENHOLZ, 2015).

160

Não obstante, as hortas operárias/familiares resistem até hoje. Sua história
secular contribui para a construção e a consolidação dos vínculos culturais e políticos
franceses com as hortas urbanas (fotografia 69). Em 2019, a FNJFC era responsável
pela existência de três mil parcelas em 70 áreas diferentes da Região Parisiense.
Atualmente, porém, as metragens e as tipologias hortícolas são muito variadas, e
dependem do campo de atuação das associações responsáveis pelos projetos e da
disponibilidade de terra. A FNJFC, visando à manutenção de sua própria existência e
de seu legado, tem trabalhado para materializar modelos distintos de agricultura
urbana, dentre eles, o de hortas comunitárias (jardins partagés). Em 2019, no território
da cidade de Paris, havia uma única horta vinculada à FNJFC, localizada num terreno
de 500 m2 no 13º arrondissement: Les Jardins Parisiens (mapa 1, n. 41, p. 151),
materializada em 2002, reservada aos habitantes do bairro (mediante solicitação
prévia e cotização anual), possui canteiros individuais de 20 m2 e está encravada entre
quatro edifícios de habitação social (fotografia 70) (FNJFC, 2020).
Fotografia 69 – Hortas operárias/familiares

Horticultura praticada nas hortas familiares/operárias existentes no Parque Departamental HautesBruyères, em Villejuif, cidade da Grande Paris, ao sul da capital. No local, há 85 parcelas
individualizadas de 180 m2 cada, cujo abrigo foi projetado, em fins da década de 1980, pelo renomado
arquiteto Renzo Piano. Villejuif, França. Fotografia de junho de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografia 70 – Les Jardins Parisiens

Les Jardins Parisiens (mapa 1, n. 41, p. 151) estão encravados em meio a um conjunto de edifícios no
13º arrondissement de Paris. Segundo um de seus hortelões (2019, informação verbal59): “Eu gosto de
poder comer o que eu planto, do contato com a terra dentro de Paris”. Paris, França. Fotografia de
junho de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Dado o contexto de multiplicação e diversificação das hortas neste século XXI,
permanece uma tentativa de sistematizar as tipologias existentes. Atualmente, o termo
“horta coletiva” (“jardin collectif”) é utilizado genericamente para designar todo o
conjunto de práticas e tipologias de hortas presentes no espaço urbano, e na qual
estão envolvidas um conjunto de pessoas. A partir deste entendimento, vem sendo
debatido no Senado francês, desde 2003, uma proposição de lei relativa às “hortas
coletivas”, pretendendo melhorar o status legal da referida temática para beneficiar o
regime tanto das hortas familiares (jardins familiaux) – a categoria mais antiga –
quanto das novas – as “hortas comunitárias” (“jardins partagés”) e as “hortas de
inserção” (“jardins d’insertion”). O senador Christian Cointat (à época, do Partido
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Union pour un Mouvement Populaire – UMP60), que deu início a este debate político,
chamou a atenção para um novo impulso e desenvolvimento hortícola, fazendo
menção ao desejo de “retorno à natureza” e às motivações sociais e culturais que têm
orientado o surgimento de novas hortas (especialmente as comunitárias) nos últimos
20 anos (FRANÇA, 2003).
Sob este grande guarda-chuva das denominadas “hortas coletivas” (“jardins
collectifs”), Hartigh (2012), faz uma proposição de tipologias incorporando, inclusive,
os termos da proposição de lei debatida pelo Senado:
a) hortas familiares (jardins familiaux): são aquelas tradicionalmente denominadas
de hortas operárias (jardins ouvriers), divididas em parcelas individuais,
voltadas à produção alimentar e ao lazer, criando espaços privativos. Podem
possuir, também, a função de promover o desenvolvimento social, estando
localizadas nas porções territoriais mais pobres, apresentando-se, assim, na
forma de projetos coletivos em constante diálogo com os habitantes locais. Há,
ainda, as hortas familiares integradas a um parque público aberto;
b) hortas comunitárias (jardins partagés): possuem uma área total menor em
relação às hortas familiares, com canteiros coletivos ou individuais. São lugares
de convivialidade, onde se manifesta a vida do bairro e se estabelece a
reconexão com a natureza. Tais hortas podem ser uma ocupação que visa a
proteger uma área verde (ou agrícola) do processo de urbanização, uma horta
de experimentação de agricultura orgânica e/ou fruto de ativismos. Por vezes,
ainda, estão junto às áreas de habitação social e/ou materializadas a partir de
políticas e programas públicos;
c) hortas de inserção (jardins d’insertion): podem ser de inserção pela economia,
visando à produção de alimentos; de inserção pelo trabalho, promovendo a
contratação de pessoas desempregadas ou beneficiárias do programa de
renda mínima; de inserção social, onde há parcelas coletivas destinadas às
pessoas de baixa renda ou beneficiárias do programa de renda mínima para
que, ali, elas possam estabelecer novas relações sociais e ser amparadas no
seio de uma comunidade;

60

Em 2015, sob o comando do ex-presidente Nicolas Sarkozy, o UMP passa a se denominar “Les
Républicains” (“Os Republicanos”), um dos principais partidos de direita da França.
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d) hortas pedagógicas (jardins pédagogiques): situadas em escolas, centros de
lazer, no interior de parques ou mesmo dentro de outras hortas, têm a proposta
de acolher crianças e promover a educação ambiental por meio de diferentes
atividades;
e) hortas terapêuticas (jardins thérapeutiques): situadas em hospitais, casas de
repouso, clínicas médicas e psiquiátricas etc. com a finalidade de promover
atividades (pedagógicas, sensoriais etc.) voltadas ao bem-estar e a à saúde
humana e auxiliar nos distintos tratamentos em curso.
Salienta-se, no entanto, que não há definições e proposições de tipologias que
sejam precisas e acordadas por todos os atores envolvidos com as hortas urbanas.
Como salienta Hartigh (2012, p. 11, tradução nossa), todas as hortas são diferentes e
possuem um pouco de todas aquelas características anteriormente elencadas, sendo
diversos os contextos territoriais, suas bases sociais e seus objetivos: “há tantas
hortas coletivas quanto hortelões e bairros”. A partir do exposto, torna-se confuso
insistir em trabalhar a partir de tipologias muito permeáveis. As atuais iniciativas
hortícolas intra-urbanas, em toda sua rica diversidade de expressões, unificam-se em
seu propósito comum de prática social e ambientalista, revelando-se materialidades
imbuídas de um espírito ativista, que resistem e, dialeticamente, transformam o
espaço urbano, adentrando, assim, no debate contemporâneo sobre o direito à cidade
(MATHIVET, 2014; NAGIB, 2018). A seguir, abordar-se-á este espaço político das
hortas comunitárias de Paris.
3.2 O ESPAÇO POLÍTICO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS PARISIENSES
Em Paris, a responsável por animar a rede de hortas comunitárias é a
associação Graine de Jardins, criada em março 2001. Representante da rede nacional
Jardin dans Tous ses État (JTSE) na Região Parisiense e com reconhecimento
garantido perante o poder público, a Graine de Jardins afirma conectar atores
associativos e institucionais a fim de acompanhar a materialização de hortas
comunitárias baseadas em valores comuns de: compartilhamento, respeito ao meio
ambiente urbano e solidariedade (ajuda mútua). Está entre suas atribuições, dar
assistência na elaboração de projetos, na gestão das hortas e na mediação de
conflitos. Captando recursos através de doações da sociedade civil, de editais
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públicos ou da realização de estudos (avaliações territoriais), a associação também
promove campanhas anuais de adesão e disponibiliza, em seu site, um anuário com
informações sobre as hortas registradas na região metropolitana (GRAINE DE
JARDINS, 2019).
Com sede no norte de Paris, no 18º arrondissement, Graine de Jardins (2019)
(fotografias 71 e 72) elenca como missões:
a) apoio na redação do estatuto, na busca por financiamento e na elaboração do
regimento interno das associações que vierem a representar as hortas
comunitárias;
b) apoio para mobilizar os habitantes de moradias populares a fim de se criar uma
associação, seguida de uma horta e de ateliês de horticultura;
c) diagnóstico dos lugares e assistência técnica para a implementação de hortas;
d) acompanhamento aos coletivos que desejam apresentar, ao poder público,
programas destinados à horticultura comunitária e à vegetalização participativa;
e) organização de piqueniques semanais em diferentes hortas, durante o verão,
para reunir os hortelões da Região Parisiense; organização de passeios e
encontros artísticos nas hortas; organização de colóquios e debates;
participação em diferentes festivais cuja temática se aproximam do cotidiano
das hortas (literários, artísticos, ambientais, culinários etc.);
f) acompanhamento em pesquisas de geógrafos, sociólogos, paisagistas,
urbanistas, arquitetos etc.; participação de redes de pesquisa universitária;
g) representação institucional junto ao Senado e aos Ministérios do MeioAmbiente e da Agricultura.
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Fotografias 71 e 72 – Associação Graine de Jardins

À esquerda, fachada da Associação Graine de Jardins; à direita em seu interior: um escritório com
mesas de trabalho e de reunião; armários com livros e documentos; e alguns equipamentos e utensílios
de jardinagem e horticultura. Neste local, em um bairro popular do 18º arrondissement de Paris, tivemos
um dos encontros com Laurence Baudelet, que nos concedeu uma entrevista exclusiva em 19 de março
de 2019. Paris, França. Fotografias de março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

A história da Associação Graine de Jardins não se dissocia do engajamento
ativista e do trabalho cotidiano de sua cofundadora e coordenadora Laurence
Baudelet. Formada em etnologia urbana e urbanismo, ela é peça central na
articulação da rede parisiense e na construção do programa de hortas comunitárias
da Prefeitura de Paris – o Main Verte. Foi em uma viagem a Berkeley (casa do
People’s Park), em 1995, que ela se deparou com uma tipologia de horta urbana que
muito a inspirou e que ainda não tinha se propagado pela França: as hortas
comunitárias – de caráter coletivo, no meio dos bairros, em terrenos baldios ou
subsequentes a demolições, onde todos podiam entrar e participar dos processos em
curso (BAUDELET, 2019, informação verbal61).
Mas foi em suas diversas idas posteriores a Nova York, que Baudelet identificou
na expressão “green guerrilla de hortas comunitárias” (herança do movimento iniciado
na década de 1970 por Liz Christy) um modelo a ser adaptado e reproduzido em Paris.
De volta à França, ela vai pesquisar sobre ações daquela natureza em seu país e é
então que entra em contato com a Fondation de France, por conta de um programa
ambiental em curso, e descobre que havia uma rede embrionária, que viria
futuramente constituir a JTSE, em 1997 (BAUDELET, 2019, informação verbal62).
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Informação fornecida por Laurence Baudelet em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 19
mar. 2019.
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Ibid.
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Inicialmente, a criação da Graine de Jardins seguia a diretiva da rede nacional
(JTSE), de que o coletivo se organizasse por região. Entretanto, no mês seguinte à
fundação da associação, em abril de 2001, Delanoë seria eleito prefeito da capital
francesa e Contassot ocuparia a delegação de espaços verdes, conveniente ocasião
para serem convidados a participarem das visitas que a Graine de Jardins estava
organizando para os meses de maio e junho; a prefeitura, por sua vez, enviou um
representante às atividades da associação. Daquele novo conjunto de circunstâncias,
Baudelet passou a compor uma missão de estudo a fim de desenvolver um programa
específico para hortas comunitárias em Paris. Tendo em vista que seria preciso
elaborar algo até então inédito em matéria de política pública para a cidade, viajou a
Nova York para obter mais informações e ver como o programa dos estadunidenses
funcionava na prática (BAUDELET, 2019, informação verbal63).
A viagem de Baudelet coincidiu, ainda, com o encontro anual da American
Community Gardening Association (Associação Estadunidense de Horticultura
Comunitária) – ACGA –, que a cada ano se reúne em uma cidade diferente, mas que
havia escolhido Nova York, em 2002, como ato simbólico após os atentados do 11 de
setembro de 2001. Nestes encontros anuais, a ACGA possibilita que associações
estrangeiras postulem para apresentar suas iniciativas locais, ocasião na qual a rede
francesa pôde apresentar os processos e as experiências pelos quais vinham
passando em seu país. Baudelet salienta, entretanto, que a evolução institucional do
programa, junto à Prefeitura de Paris, foi progressiva. Primeiramente, a eleição de
Delanoë em 2001; seguida dos estudos realizados em 2002, que levaram cerca de 14
meses para serem concluídos; e, neste ínterim, a batalha política para convencer,
tanto os “Verts” quanto o PS, da pertinência de um novo programa específico para
hortas comunitárias. Além de ambos os partidos não estavam cem por cento
convencidos de que esta era uma prioridade para a cidade, tampouco agradava
setores do serviço municipal de paisagismo, que não via com bons olhos a
interferência direta dos habitantes na concepção e transformação estética dos
parques e jardins parisienses (BAUDELET, 2019, informação verbal64).
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Ibid.
Informação fornecida por Laurence Baudelet em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 19
mar. 2019.
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Finalmente batizado de “Main Verte”, depois de um “tempo de maturação
política” de aproximadamente um ano e meio, o programa foi colocado na pauta de
votação do Conselho Municipal65 e aprovado em junho de 2003. Após a auditoria
realizada a cada 10 anos pelos inspetores da prefeitura para saber como o dinheiro
público é gasto e se os investimentos realizados estão sendo eficazes, concluiu-se
que o programa foi eficiente em retorno socioambiental a um custo de 100 mil euros
por mandato (seis anos), que ele basicamente não foi alterado em termos de
procedimentos para sua condução e gestão desde a implementação e que ele,
portanto, é estável sob a perspectiva político-administrativa. Dos recentes ajustes
pontuais mais significativos do programa, a prefeitura passou a exigir que o cidadão
seja o único responsável pelo consumo do que é cultivado, eximindo o poder público
de qualquer responsabilidade no que se refere a possíveis consequências de saúde
fruto de contaminações e afins (BAUDELET, 2019, informação verbal66).
Tendo chegado em 2020 como um dos programas mais publicitados pela
Prefeitura de Paris, o Main Verte apresenta-se enquanto dispositivo que permite o real
envolvimento direto do cidadão nas áreas verdes da cidade, permitindo que ele possa
exercer função ativa como hortelão nos espaços públicos. Para tanto, foi redigida uma
carta para orientar as ações no território e que deve ser estritamente seguida e
respeitada pelos engajados numa horta comunitária – a Carta Main Verte. Dividida em
dois itens centrais – os princípios e os compromissos –, a carta apresenta o conteúdo
a seguir:
a) os princípios:
–

procedimento participativo: a prefeitura afirma apoiar as hortas
comunitárias em toda a sua diversidade, desde que elas sejam fruto de
uma criação coletiva e organizada, considerando que fazem parte da
iniciativa hortícola tanto a gestão do lugar quanto o envolvimento
cotidiano dos habitantes (em cultivos, festas, exposições etc.);

–

criação do vínculo social: reconhece-se uma horta comunitária como um
lugar aberto ao bairro, amigável, que favoreça o encontro entre gerações
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Trata-se da assembleia municipal deliberativa, presidida pelo prefeito, cujos conselheiros são eleitos
mediante sufrágio universal direto para um mandato de seis anos e passível de reeleição. Paris possui
163 conselheiros.
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Informação fornecida por Laurence Baudelet em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 19
mar. 2019.
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e culturas, valorizando os recursos locais ao tecer relações com outras
associações de moradores, escolas, abrigos de idosos, hospitais,
comércio local etc.;
–

respeito ao meio ambiente: afirma-se que uma horta comunitária é um
local de experimentação de práticas que respeitam o meio ambiente,
participando da manutenção da biodiversidade urbana e ampliando a
vegetalização da cidade;

–

dos direitos e das obrigações: a prefeitura oferece informações e
conselhos no que se refere ao acompanhamento metodológico para a
materialização da horta, à convenção de ocupação e uso da terra em
espaço público, à expertise técnica dos agentes municipais para o seu
manejo sustentável e ecológico, às animações pontuais com cursos de
horticultura, panfletos informativos, conferências etc., e a horta pode
fazer parte dos eventos promovidos pela municipalidade.

b) os compromissos:
–

abertura ao público: as hortas devem estar abertas permanentemente
se estiverem em um espaço verde público (praças ou parques
municipais), ou, então, serem abertas ao público geral em jornadas de
meio-período (sendo uma destas jornadas no fim-de-semana), e a
associação que representa a horta deve assegurar que um de seus
membros esteja presente no local quando a mesma estiver aberta;

–

convivialidade: o coletivo da horta deve organizar pelo menos um evento
público por temporada de cultivo;

–

comunicação: deve-se fixar de maneira visível o logo do Programa Main
Verte e o nome da associação, bem como as suas coordenadas, os
meios de acesso, as atividades propostas e as datas de reunião;

–

funcionamento: deve-se elaborar coletivamente e fixar as regras de
funcionamento da horta;

–

gestão do local: é preciso manter a horta em bom estado e garantir a
segurança do público, privilegiar a gestão ecológica do local (fazer a
compostagem, captar a água da chuva, cultivar espécies adaptadas ao
solo e ao clima, não usar pesticidas e fertilizantes químicos), atentar-se
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à conformidade da utilização do local (não inserir estacionamento de
automóveis ou construir habitações) e não incomodar a vizinhança;
–

seguro: obriga-se a contratação de um seguro de responsabilidade
civil67;

–

balanço: deve-se apresentar um relatório anual das atividades locais
(PREFEITURA DE PARIS, 2020).

Um dos pontos mais importantes do Main Verte é a necessidade de constituir
uma associação, já que a carta do programa não pode ser assinada por uma pessoa
física. Isto significa que antes da ocupação de um espaço público e da materialização
de uma horta comunitária, um coletivo de moradores ou ativistas deve criar uma
associação em respeito à lei francesa, para, então, legitimar o projeto junto à prefeitura
e, enfim, poder partir para a prática. Este procedimento burocrático é regulado pela
Lei n. 1901, considerada, no conjunto das liberdades republicanas, um dos principais
marcos legais do país por preservar os direitos individuais ao permitir a ação coletiva,
e conferindo, à França, uma tradição no que se refere a formações associativas
(FRANÇA, 2020a).
Em 1º de julho de 1901, na função de chefe de governo, Pierre WaldeckRousseau (1846-1904)68, aprovou a lei relativa ao contrato de associação, que veio a
ser denominada de “Lei 1901”. Novidade jurídica para a época, ela introduziu: a
liberdade individual para aderir ou se retirar de uma associação; a igualdade entre os
seus membros; e o princípio de sua administração por livre deliberação de seus
integrantes. Para se constituir uma associação é preciso de: duas ou mais pessoas;
um presidente e um tesoureiro; uma convenção; a vontade de compartilhar uma
atividade ou conhecimentos; um agrupamento permanente sem o propósito de
compartilhar lucros. Apesar de poder cobrar uma cotização anual dos membros,
receber doações, participar de editais, realizar atividade econômica e obter lucro, este
último não pode ser distribuído. De resto, a legislação deixou uma grande liberdade
no objeto e propósito às associações, que são, na França, a expressão de uma
liberdade pública com valor constitucional, podendo ser formada livremente sem
autorização ou declaração prévia. Em 16 de julho de 1971, o Conselho
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Trata-se de um seguro para cobrir danos materiais ou corporais não intencionais cometidos contra
terceiros.
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Nome completo: Pierre Marie René Ernest Waldeck-Rousseau.
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Constitucional69 anulou uma investida legislativa que pretendia submeter a criação de
associações à necessidade de autorização prévia da autoridade administrativa,
afirmando e reconhecendo o seu caráter de liberdade pública, tal como está disposto
na Lei 1901 (FRANÇA, 2016).
Isto significa, a priori, que cada horta comunitária parisiense é juridicamente
representada por uma associação (por vezes, uma mesma representa mais de uma
horta). Concomitantemente, de acordo com as diretivas do Programa Main Verte, a
existência de uma horta comunitária só é reconhecida perante a prefeitura a partir da
criação prévia de uma associação e da assinatura de uma convenção entre as partes,
sendo este o mecanismo jurídico para a funcionalidade burocrática e o relacionamento
junto ao poder público local.
Deve-se ressaltar, entretanto, que as associações possuem vocações e
interesses distintos, podendo focar suas atividades hortícolas a fins específicos:
pedagógicos/educacionais, às crianças e aos jovens ou aos idosos, de saúde,
inserção das populações socioeconomicamente mais vulneráveis, pesquisa
acadêmica, lazer etc. As hortas comunitárias parisienses apresentam, desta maneira,
uma diversidade de funções bastante simbólica, o que engrandece seu respaldo
político-institucional enquanto programa social municipal e revela significativa
pluralidade das ações ativistas no que tange a reapropriação do espaço público.
A convenção (a prefeitura disponibiliza um modelo em seu website) assinada
entre a associação e a prefeitura (esta última pode ser representada por uma das
subprefeituras, de acordo com o arrondissement onde a horta se localiza) possui os
nove artigos a seguir:
a) objeto: trata-se de uma autorização para a ocupação do espaço público, na
qual a Prefeitura de Paris aponta a metragem e o endereço exatos de uma
parcela de terra pública posta gratuitamente à disposição da associação para
fins de horticultura coletiva conforme os termos da Carta Main Verte;
b) aporte material da Prefeitura de Paris: refere-se ao que pode ser fornecido pela
prefeitura, ou seja, cobertura de drenagem, terra, páletes, saída de água,

69
A mais alta autoridade constitucional da França, que fiscaliza a aplicação da Constituição e pode
intervir na vida parlamentar e pública.
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composteira70, relatório com o histórico de uso do solo local, trabalho pesado
de infraestrutura local;
c) duração e rescisão: a convenção é celebrada por um ano, renovável por acordo
tácito de seis anos (após o período de seis anos, uma nova convenção deve
ser assinada entre as partes); a associação se compromete a enviar um
relatório anual com as atividades realizadas; a convenção pode ser rescindida
por ambas as partes, em qualquer momento sem multas ou compensações,
com sobreaviso de três meses;
d) atividades e objetivos da associação: obriga a associação a elaborar um projeto
de até uma página com os seguintes itens: objetivos, gestão da horta, abertura
regular ao público e atividades planejadas; e exige que a associação realize as
atividades propostas e comunique seu calendário à prefeitura;
e) engajamentos da associação: a associação deve assegurar a gestão da horta
segundo os princípios da Carta Main Verte; manter a área limpa e os possíveis
equipamentos instalados em bom estado; não incomodar a vizinhança,
sobretudo à noite; não exercer nenhuma atividade publicitária ou comercial sem
prévia autorização da prefeitura; ter autorização da prefeitura para realizar
qualquer construção, e esta deve ser desmontável e transportável; respeitar a
proibição de estacionamento e acesso a automóveis na área disponibilizada;
respeitar o meio ambiente através da proibição absoluta de produtos
fitossanitários, pesticidas e insumos químicos; fazer a separação do lixo
reciclável e a compostagem local; escolher espécies adaptadas ao solo e ao
clima local, evitando as plantas exóticas invasoras; fazer a gestão econômica
dos recursos naturais, em especial da água; não exercer atividades que poluam
o solo; não fazer uso do fogo; não plantar árvores e arbustos altos; usar material
que mantenha a transparência (visibilidade) da área, caso esta seja cercada;
pregar de forma visível o nome da associação, as formas de acesso ao público
e o logo do Programa Main Verte; respeitar os conselhos de segurança da
prefeitura; assumir a responsabilidade por qualquer dano causado dentro da
70

As composteiras instaladas são estruturas de madeira de 600 litros, com tampa, colocadas
diretamente sobre o solo (dimensões aproximadas: 0,8 m de largura; 0,8 m de comprimento; 1 m de
altura). Não devem ser despejados: alho, cebola, carnes, frutas cítricas, substâncias gordurosas e
sementes. O restante deve ser compostado: restos de comida, casca de ovo, borra de café, saquinhos
de chá, filtros de papel, papel-toalha, pedaços de papelão sujo, cascas de frutas e vegetais, folhas
secas, flores murchas e resíduos vegetais em geral.
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horta, e, por isso, torna-se obrigatória a contratação de um seguro apropriado,
cuja apólice deve ser enviada à prefeitura; avisar a prefeitura caso haja
deterioração dos equipamentos instalados pela mesma; assumir o risco do
consumo dos vegetais cultivados, sendo que a prefeitura recomenda: que eles
sejam sempre lavados com água potável e, se for o caso, descascados; lavar
as mãos com sabão e esfregar as unhas após as atividades na horta; usar luvas
durante os trabalhos realizados; não usar a água captada das chuvas para
regar plantas comestíveis e aromáticas; acatar o conjunto de normas gerais dos
parques e jardins; dar apoio a qualquer obra realizada pela prefeitura que venha
a ocupar a área da horta, sem exigir indenização; pedir autorização para
qualquer evento fora do horário de abertura dos espaços verdes municipais;
f) abertura da área: as chaves da área são deixadas com a associação e, se
necessário, a pessoas autorizadas pela prefeitura; a associação deve acolher
o público pelo menos dois meio-períodos por semana, sendo um deles no fim
de semana (sábado ou domingo); se um membro da associação estiver na
horta, ela deve estar aberta, automaticamente, ao público; se a horta estiver
num espaço verde da prefeitura, ela obrigatoriamente ficará aberta no mesmo
horário daquele; a prefeitura pode interditar a entrada à horta em razão de obras
locais, de manifestações políticas, de fortes intempéries ou demais motivos de
ordem pública; a subprefeitura pode integrar a associação;
g) modalidades financeiras: dado o caráter não financeiro da atividade, a
prefeitura põe a parcela de terra à disposição da horta gratuitamente,
entretanto, o valor estimado do aluguel da área deve ser computado nos
documentos contábeis da associação;
h) correspondentes da associação: estipulam-se o subprefeito, a Agência de
Ecologia Urbana e a divisão regional da Direção dos Espaços Verdes e do Meio
Ambiente como parceiros da associação por parte da prefeitura;
i) litígios: os litígios sem resolução amigável serão reportados à jurisdição
administrativa competente (PREFEITURA DE PARIS, 2020).
Neste conjunto de regras, pautadas pelas regulamentações legais do Estado
democrático de direito, observa-se a concordância do poder público em liberar o
espaço público para fins de horticultura comunitária. Contudo, apresenta-se um
conjunto de obrigações para o uso e ocupação do mesmo, sendo a constituição de
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uma associação a sua premissa básica, assegurando o princípio de não privatização
do bem público.
Por outro lado, são raras as iniciativas que conseguem escapar da
institucionalização da horticultura e do enquadramento jurídico promovidos pela
prefeitura. O poder local, por intermédio do Programa e da Carta Main Verte, assume
um controle muito preciso sobre as ações de horticultura e jardinagem comunitária
nos espaços da cidade. A metodologia da guerrilla gardening, em Paris, assume uma
posição secundária, com resultados espaciais efêmeros ou assumindo o risco
constante de expulsão e/ou reocupação da posse da terra pela municipalidade.
3.2.1 Da guerrilla gardening parisiense
O coletivo parisiense de guerrilla gardening faz ações planejadas e esporádicas
pela região metropolitana. O principal instrumento de comunicação entre os
envolvidos é a telefonia e a internet, especialmente por intermédio do aplicativo
WhatsApp, com o qual mensagens instantâneas podem ser distribuídas ao grupo de
pessoas que promovem as ações periódicas pela cidade. A pequena rede envolve
cerca de 20 ativistas e interessados pelas ações de plantio urbano que visam a se
concentrar especialmente em espaços públicos ociosos, degradados ou com carência
de áreas verdes. Apesar de juridicamente informal e respeitando a horizontalidade na
tomada de decisões – características nas quais se baseiam os grupos de ações de
“guerrilha” –, o coletivo parisiense é marcadamente coordenado por ativistas de mais
longa data, que dirigem as ações do grupo e animam as mensagens trocadas via
smartphone. Um de seus principais representantes e seu fundador, no ano de 2010,
é Gaby Bonnefille.
O Guerrilla Gardening France (GGF) possui um site com material sobre o
histórico e os casos mais emblemáticos desta metodologia de ação ativista em prol
da agricultura urbana na França e no mundo. Apresentando-se como um movimento
de reapropriação dos espaços públicos abandonados para fins de vegetalização,
pontua sua particularidade em não pedir autorização para jardinar áreas urbanas há
muito tempo negligenciadas e que possui objetivos variados para repensar a cidade,
combater o processo de privatização das terras públicas, restabelecer o contato com
a natureza e com a vizinhança, divertir-se e experimentar a agricultura urbana e as
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expressões artísticas cujo material principal são os vegetais (“arte de rua vegetal”)
(GGF, 2020).
O GGF (2013) divulga, ainda, um manifesto, declarando que:
a) o espaço público é um enorme “playground”, almejando-se reinventá-lo para
vivê-lo em sua plenitude;
b) a rua é uma estrutura organizada segundo as exigências econômicas;
c) o espaço público deve ser organizado democraticamente segundo as
demandas cidadãs;
d) com plantas, sementes e ferramentas, promover-se-á a ocupação daqueles
espaços;
e) “squatting” é o termo, em inglês, para designar a ocupação de áreas
abandonadas para fins de moradia sem prévia autorização do proprietário,
qualificada como ilegal (ocupação sem direito ou título), sendo a prática
apropriada pela guerrilla gardening para fins de jardinagem e horticultura
urbana;
f) o método pretende amortizar o concreto urbano por meio da revegetalização,
garantindo a triunfo da natureza, dos legumes e das verduras;
g) há a concordância de que a propriedade oferece ao ser humano garantias
mínimas de intimidade e estabilidade, sendo essencial que cada um possa ter
um lugar para desenvolver seus projetos e atividades, respeitando-se as
propriedades em uso, mas a ocupação por meio da jardinagem e da horticultura
terá lugar nas terras inativas, abandonadas ou à serviço da especulação
imobiliária;
h) habitar é mais que possuir um teto e responder às preocupações cotidianas,
mas expandir nossa imaginação, nossas necessidades de natureza e
expressar nossa personalidade no entorno próximo;
i) a recusa de esperar por uma horta comunitária, por vezes, distante de nossas
residências, cujos procedimentos e parcelas individuais não respondam às
nossas utopias;
j) o direito à horticultura e à jardinagem, ao espaço e à liberdade de ação não
está garantido apenas àqueles que possuem uma casa de campo, sobretudo
quando a cidade está repleta de áreas abandonadas;
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k) não há a intenção de reproduzir os estilos de jardins expostos nos salões de
design nem a padronização do mobiliário urbano instalado;
l) deve-se reagir ao desperdício alimentado pela sociedade de consumo
reciclando materiais e compostando o lixo orgânico, a fim de utilizá-los nas
hortas e jardins;
m) deve-se criar hortas e jardins de baixo custo, cujas técnicas sejam acessíveis
a todos, experimentando novas formas de cultivo com personalidade e
disseminando novas ideias, sem buscar a perfeição no detalhe e às normas
habituais;
n) recusa-se trabalhar com grandes instituições, empresas e grupos lobistas, tal
como fazer publicidade a quem polua o meio ambiente e degrade a cidade;
o) não se demanda por subvenções, mas por doações e pela produção autônoma
de sementes e plantas;
p) a liberdade permite a reatividade, a espontaneidade, a consciência e a
autogestão;
q) as ações coletivas tendem a ser mais perenes que as ações individuais;
r) o referido manifesto oferece a perspectiva de algumas pessoas do movimento
de guerrilla gardening, mas não é fixo e nem pertence a nenhum lugar em
específico, podendo ser redesenhado de acordo com a conveniência de cada
um, sendo uma chamada amigável e alegre à ação.
Passados quase dez anos da estruturação da rede de guerrilla gardening na
França, a frequência das ações ativistas é variável: de atos semanais a ações
coletivas mensais. Das motivações pessoais, Bonnefille (2019, informação verbal71)
ressalta que tinha por interesse colocar em prática aquilo que as escolas de
paisagismo e jardinagem pouco discutiam, especialmente o que se refere ao
engajamento ambiental e cidadão, e de fazer uso de práticas e espécies vegetais que
melhor se adaptassem ao meio ambiente urbano e que não apresentassem custos de
manutenção.
Muitas intervenções do GGF em Paris foram desfeitas pela prefeitura, cujo
argumento principal costuma ser a não autorização para as ações de jardinagem e
horticultura. Ao coletivo, cabe ressaltar que é parte do método refutar qualquer
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Informação fornecida por Gaby Bonnefille em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 22 jan.
2019.
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espécie de autorização, pois é da natureza deste tipo de ativismo agir sem permissão.
Contudo, espera-se poder perenizar as ações de guerrilha verde, o que pressupõe
saber escolher áreas que estejam degradadas e cujas materializações respondam
aos anseios de transformar positivamente o ambiente urbano. Diferentemente de
intervenções artísticas, a exemplo do grafite, que costumam ser reprimidas pela
polícia e criminalizadas judicialmente, o GGF não tem um histórico de enfrentamento
coercivo com o poder local, já que suas ações geralmente não são interpretadas como
degradantes ao bem público ou privado e, em Paris, suas ações não visam a
desrespeitar placas e avisos que pedem para não jardinar no local (BONNEFILLE,
2019, informação verbal72).
As ações de guerrilla gardening em Paris transcorrem de maneira pacífica. A
transformação não violenta do espaço urbano encontra maior radicalidade no que se
refere à sua espontaneidade, característica da metodologia deste tipo de ativismo,
que se recusa a aguardar por uma permissão da prefeitura para vegetalizar uma área
e lutar contra a artificialização e a mineralização dos solos. Seria contraditório
imaginar uma situação hipotética em que o poder local chamasse o movimento para
chegar a um termo comum a respeito do ato de plantar na cidade, sendo, este,
compreendido como um ato de liberdade, que não necessitaria de enquadramentos
jurídicos. Reside, aí, a questão fundamental para este ativismo, que entende a terra
como um bem comum. Se houvesse um encontro formal entre poder público e
“guerrilheiros verdes”, o debate recairia sobre o princípio de “propriedade”. Em relação
à diferença de tratamento dado ao movimento e aos seus integrantes por uma gestão
pública de “esquerda” ou de “direita”, reconhece-se que a horticultura urbana se faz
mais presente no discurso político da esquerda, que inclusive administrava Paris em
2019, mas pouco alterariam as estratégias de atuação de guerrilla gardening enquanto
a organização socioespacial estiver embasada por um sistema regido pela lógica da
propriedade privada (BONNEFILLE, 2019, informação verbal73).
A participação ao GGF não é restritiva e qualquer pessoa pode se engajar ao
grupo de ativistas, contatando diretamente um de seus membros ou via website. Sem
formalidades, tampouco institucionalizada, raros são os encontros que não sejam para
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Ibid.
Informação fornecida por Gaby Bonnefille em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 22 jan.
2019.
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a prática de ação direta no território. Em 2019, Gaby Bonnefille, umas das principais
referências do movimento em Paris, criou um novo grupo no WhatsApp, no qual
faziam parte pessoas de diferentes perfis (youtuber74, acadêmico, paisagista,
jardineiro etc.).
A ferramenta tecnológica é pragmaticamente utilizada para marcar os locais e
horários das ações de plantio, decidir novos locais de intervenção, organizar a
produção de sementes e mudas, fomentar a doação de materiais e ferramentas
passíveis de reutilização, além de estruturar uma rede de interessados sobre guerrilla
gardening com pessoas que não se conheciam ou não fazem parte, necessariamente,
do mesmo círculo social. Na ocasião de passeatas e protestos de rua concernentes
às questões climáticas, alguns de seus membros também combinam pontos de
encontro e trocam informações de localização ao longo do percurso via WhatsApp
(um procedimento de segurança em caso de enfrentamento policial, dispersão do
grupo original e consequentes desencontros).
Devido à sua perenidade e visibilidade, reconhecemos o Jardin Afghan
(fotografia 73; mapa 1, n. 17, p. 151) como sendo a mais notória materialização do
movimento GGF em Paris. Catalogado entre as hortas comunitárias parisienses pela
associação Graine de Jardins, junto a um importante espaço de circulação de
pedestres e um ponto de encontro de diferentes classes sociais, o Jardin Afghan
recebe manutenção periódica dos ativistas “guerrilheiros” e é formado por espécies
vegetais que não exigem cuidados muito frequentes. Mutirões de limpeza são
necessários, uma vez que há grande concentração de garrafas e latas despejadas no
local, que é um dos pontos aparentemente esquecidos pelo serviço de limpeza urbana
da prefeitura. Moradores de rua, usuários de drogas, turistas e frequentadores do
espaço cultural Point Éphémère se cruzam nesta estreita e improvável faixa de terra
às margens do Canal de Saint-Martin.
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“Uma pessoa que costuma usar o site YouTube, especialmente alguém que cria e aparece em vídeos
naquele site” (DICIONÁRIO CAMBRIDGE, 2020, tradução nossa).
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Fotografia 73 – Le Jardin Afghan

Em primeiro plano, vê-se uma área coberta de folhas secas às margens do canal, onde, em 2016, havia
um acampamento de refugiados; após o muro grafitado (junto à escada que liga a rua ao Canal SaintMartin), está a faixa de área verde que corresponde ao Jardin Afghan (vista superior do local na
fotografia 49, p. 122); e o prédio repleto de grafites ao fundo, que possui uma pequena torre, é o espaço
cultural Point Éphémère. Paris, França. Fotografia de dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Inaugurado em 2004, o Point Éphémère é um espaço cultural que recebe
subvenção municipal, aluga salas para eventos privados, oferece atividades e mostras
multimídias e possui bar e restaurante. Ocupando uma parcela de 1.400 m2 de um
edifício compartilhado com uma seção do Corpo de Bombeiros e com a Maison des
Associations (Casa das Associações)75 do 10º arrondissement (o imóvel, que no
passado armazenava materiais de construção, hoje é propriedade da Prefeitura de
Paris), o Point Éphémère autorizou que ativistas do GGF jardinassem a cobertura do
edifício. Vizinho ao Jardin Afghan, os mutirões tendem a ser duplos, dividindo-se o
tempo de atividades para as duas áreas. A possibilidade de estender o plantio às
alturas vai de encontro à atual tendência parisiense de aumentar as áreas verdes
explorando o potencial de cultivo das lajes, telhados e terraços. Esta ação decorreu
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Equipamento municipal que apoia o desenvolvimento da vida associativa local. Oferece treinamento
e acompanha a elaboração de novos projetos coletivos; ajuda na procura por voluntários; fornece
informações ao público sobre as associações existentes; possui documentação especializada sobre a
referida temática; promove debates, oficinas e encontros temáticos; disponibiliza salas de reunião com
internet wifi para as associações, entre outros benefícios.
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de permissão prévia, mas sem resultar em ganhos monetários aos hortelões, cuja
motivação é a expansão de suas materializações e interferências no urbano, e sem
garantias de manutenção no longo prazo (fotografias 74, 75, 76 e 77).
Fotografia 74 – Point Éphémère

A cobertura do Point Éphémère é um amplo terraço com vista para o Canal Saint-Martin, no 10º
arrondissement, onde também funciona um bar durante o verão boreal e o referido espaço cultural pode
aproveitar para a realização de atividades esporádicas. Uma escada em caracol corre dentro da
pequena torre e dá acesso a uma espécie de belvedere, onde há canteiros disponíveis e o coletivo
GGF pratica a sua jardinagem “às alturas”, constituindo-se um modelo de vegetalização sobre telhado.
No local, há, ainda, diversas intervenções artísticas, a exemplo do mosaico no topo da torre (em branco,
preto e vermelho), atribuído ao artista de rua Franck Slama, conhecido como “Invader”, uma vez que
cria e aplica suas obras nos muros da cidade (uma expressão de street art, com a qual se depara com
frequência pelos bairros da capital francesa76), sem prévia autorização e sem que ninguém conheça o
seu rosto, estampando imagens de alienígenas que referenciam o jogo de videogame Space Invaders,
lançado no final da década de 1970 pela empresa japonesa Taito. Paris, França. Fotografia de abril de
2019. Crédito: Gustavo Nagib.

76

Em 21 ago. 2018, no quadro de atividades culturais realizadas pela Aliança Francesa, este
pesquisador teve uma aula sobre expressões da street art em Paris, realizada durante saída de campo
pelas ruas do 20º arrondissement, um dos redutos do grafite e demais intervenções artísticas no
urbano. Na ocasião, foram apresentados diversos artistas e seus respectivos trabalhos, dentre eles, o
Invader, cujos mosaicos são facilmente encontrados (e identificáveis) nos muros da capital francesa
(ele também já deixou registros de sua passagem pelas ruas de São Paulo).
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Fotografia 75 – Point Éphémère

Ativista dá manutenção aos canteiros na cobertura do Point Éphémère, de onde se contempla a vista
para o Canal de Saint-Martin. Paris, França. Fotografia de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 76 e 77 – Point Éphémère

Ativista dá manutenção em canteiro no telhado do Point Éphémère. Bolsas, casacos, ferramentas,
palha e mudas amontoam-se no chão, onde também se observa (à direita) um balde preto, usado para
regar as plantas: a água chega por uma mangueira lançada do grande terraço para o topo da “torre”
(fotografia 74). Paris, França. Fotografias de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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O acompanhamento nas atividades de manutenção do Jardin Afghan e da
vegetalização de uma parcela do telhado do Point Éphémère ao longo de uma tarde
de trabalho (no domingo, 7 de abril de 2019), reuniu nove pessoas, sendo que, dentre
elas, havia três pesquisadores de pós-graduação (dois geógrafos e uma jornalista) e
a youtuber Ophélie Damblé. Esta amostra, apesar de bastante pontual, não é
decorrência de nenhum evento previamente publicitado, mas da comunicação
cotidiana via grupo de WhatsApp, e revela um ecletismo de interesses pela
participação ativa em materializações de guerrilla gardening (fotografias 78, 79 e 80).
Fotografia 78 – Le Jardin Afghan

O Jardin Afghan possui um estreito e inclinado terreno, levando os ativistas a criarem uma horta em
pequenos terraços, adaptados ao escoamento da água da chuva. Na foto, vê-se a estrutura de madeira
que demarca os níveis dos canteiros; mais à frente, os hortelões se organizam para a realização do
trabalho coletivo. Paris, França. Fotografia de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 79 e 80 – Le Jardin Afghan

À esquerda, ativista pega água do Canal Saint-Martin com uma corda amarrada a um balde para regar
a horta; por se tratar de uma ação de guerrilla gardening (sem autorização da prefeitura), o local não é
oficialmente considerado uma horta comunitária pelo poder público e, portanto, não possui saída de
água da rede no local. É possível enxergar, ainda, latas jogadas pelo chão: costuma ser preciso iniciar
os trabalhos recolhendo garrafas de vidro e latas de cerveja espalhadas pela horta. À direita, outro
ativista rega as plantas com a água que havia sido coletada no canal. Paris, França. Fotografias de
abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

O ativismo da youtuber Ophélie Damblé, por exemplo, é bastante particular.
Em 2017, ela se demitiu do cargo de diretora de comunicação de uma revista e decidiu
se dedicar à horticultura orgânica; em seguida, passou a produzir episódios em vídeo
acerca da história dos movimentos de guerrilla gardening e disponibilizá-los na
internet (em seu canal no YouTube), e acompanhar diversas ações dos ativistas
parisienses. Finalmente, Damblé escreveu uma autobiografia e o cartunista Cookie
Kalkair a ilustrou, resultando em um livro de quadrinhos lançado em setembro de 2019
em Paris, contando com a presença de diferentes atores locais da agricultura urbana
(pesquisadores, ativistas, agricultores etc.) em um debate sobre as diferentes
expressões e abordagens a respeito da temática (fotografia 81).
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Fotografia 81 – Evento em La Recyclerie

O lançamento do livro “Guerilla green : guide de survie végétale en milieu urbain” (“Guerrilha verde:
guia de sobrevivência vegetal em meio urbano”), de Ophélie Damblé e Cookie Kalkair, foi no espaço
principal de La Recyclerie (ver fotografia 50, p. 124). O local, um novo tipo de negócio privado
(inaugurado em 2014), reúne produção hortícola, criação de aves, ateliês de agricultura urbana,
restaurante, bar, espaço coletivo de trabalho e a decoração mistura objetos e mobiliário reaproveitados.
Paris, França. Fotografia de setembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Paralelamente, Gaby Bonnefille também é contatado para animar atividades e
ateliês sobre a temática. Na ocasião da Semana da Agricultura Camponesa de 2019,
evento promovido anualmente por associações estudantis de instituições de ensino
superior francesas com a finalidade de levar pesquisadores, estudantes e
camponeses para debaterem temas referentes aos modos alternativos de produção e
consumo, ao respeito pelos recursos naturais e pelo ser humano, à alimentação
saudável, à garantia de uma renda digna aos camponeses etc., Bonnefille comandou
um “passeio urbano” no entorno da Sciences Po, tradicional instituição de ensino e
pesquisa da França. Começando às 18h30 e tendo lugar nas ruas limítrofes dos 6º e
7º arrondissements de Paris, a atividade introduziu a teoria e a prática da guerrilla
gardening a um conjunto de estudantes e leigos, que, por fim, materializaram suas
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ações em calçadas e muros da cidade, em exercícios simbólicos e efêmeros a
respeito daquele tipo de ativismo urbano.
A chamada para a atividade de introdução à guerrilla gardening foi feita nas
redes sociais, nos websites das instituições promotoras da Semana da Agricultura
Camponesa e por listas de e-mails. O ateliê reuniu um público majoritariamente
feminino e universitário (10 pessoas) e se desenrolou por cerca de três horas,
utilizadas para escrever, com giz, frases de impacto em calçadas e muros; produzir
um grafite de musgo77 e pregar um vaso de planta na saída de um estacionamento
subterrâneo de automóveis; e semear um canteiro junto ao pé de uma árvore em uma
avenida movimentada. Todas as ações chamavam a atenção dos transeuntes (2019,
informação verbal78), sobretudo o ato de plantio e envolvimento direto com a terra,
resultando em interações verbais diretas: I. “Vocês estão plantando o quê?”; II. “Isto
de plantar na cidade agora é uma política pública”; III. “Vocês têm autorização da
prefeitura?” (fotografias 82, 83, 84, 85, 86 e 87).
Fotografias 82 e 83 – Atividades de guerrilla gardening

À esquerda, estudantes escrevem mensagens e fazem ilustrações com giz branco nos muros entre os
6º e 7º arrondissements de Paris. À direita, grafite de musgo é fixado na saída de um estacionamento
subterrâneo com o anagrama (em francês): “vélo love” (“bicicleta amor”). Paris, França. Fotografias de
março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

77

O grafite de musgo (ou moss graffiti) “consiste em desenhos feitos de musgo aplicados sobre os
muros; [...] a prática mais comum é realizar um tipo de pintura, feita de uma mistura de musgo com
outros ingredientes, na maioria das vezes, de cerveja e de açúcar. Pode-se, em seguida, aplicar como
se deseja sobre as superfícies [...]” (MATHIS; PÉPY, 2017, p. 232-233, tradução nossa).
78
Informações obtidas em campo em 26 mar. 2019.
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Fotografias 84 e 85 – Atividades de guerrilla gardening

À esquerda, mensagem “bétonnage interdit” (“proibido concretar”) é deixada em resposta à placa de
“affichage interdit” (“proibido colar cartaz”). À direita, vaso com trepadeira é amarrado no gradil de saída
de um estacionamento subterrâneo em rua limítrofe entre os 6º e 7º arrondissements. Paris, França.
Fotografias de março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 86 e 87 – Atividades de guerrilla gardening

À esquerda, transeunte conversa com os estudantes que semeiam um pé de árvore no Boulevard SaintGermain (7º arrondissement). À direita, participante exibe suas mãos ao término das atividades de
guerrilla gardening. Paris, França. Fotografias de março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

A difusão do método de guerrilla gardening não produz, necessariamente,
novos ativistas da causa. Não se constatou, nos dois meses seguintes ao ateliê, que
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algum de seus participantes tivesse se tornado um ativista do GGF. Mas, certamente,
o propósito não era de criar novos “guerrilheiros”, mas de disseminar uma prática
possível de vegetalização das cidades, especialmente num momento em que a
agricultura urbana entra na pauta das políticas e programas públicos parisienses.
Formadores de opinião, os universitários das grandes instituições de ensino da capital
francesa parecem estar mais interessados pela temática e demonstram conhecer as
referências daquele movimento ativista, reproduzindo suas mensagens de maneira
muito espontânea durante a atividade nas ruas da cidade. No dia seguinte ao ateliê,
os dizeres impressos em giz já tinham se apagado. Mas o grafite de musgo ainda
resistia, parcialmente, a exato um mês depois; o vaso instalado no gradil do
estacionamento permanecia no local a exatos dois meses depois. O pé de árvore
semeado, por sua vez, provavelmente sem manutenção cotidiana e com possíveis
intervenções de outras pessoas ou mesmo do poder público, não revelou
transformação suscetível a comparações até dois meses depois (fotografias 88 e 89).
Fotografias 88 e 89 – Após as atividades de guerrilla gardening

À esquerda, o grafite de musgo estava parcialmente conservado após um mês das atividades de
guerrilla gardening. À direita, o vaso permanecia amarrado ao gradil do estacionamento e a planta,
saudável. Paris, França. Fotografias de abril (n. 88) e de maio (n. 89) de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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3.3 AS HORTAS COMUNITÁRIAS PARISIENSES: UNIFORMIZAÇÃO DA DIVERSIDADE?
Tendo em vista a pesquisa empírica, tem-se que a heterogeneidade das hortas
comunitárias parisienses chama atenção em múltiplos aspectos, destacando-se:
a) organização territorial;
b) biodiversidade;
c) perfil dos hortelões;
d) motivações principais.
Quanto à organização territorial, o plantio pode ocorrer diretamente no solo
local ou em estruturas suspensas, dentro de moldes próprios (páletes e demais
armações) que servem de canteiros. A prefeitura fornece solo limpo, garantindo maior
segurança contra possíveis fontes contaminantes. Quando o plantio não é suspenso,
há o despejo prévio de solo novo (considerado seguro para a prática hortícola) sobre
um material isolante do solo antigo, sendo que este último permanece em camadas
inferiores mais profundas; caso o solo novo seja despejado sobre antigas áreas
concretadas,

telhados

ou

lajes,

o

serviço

de

engenharia

faz

a

prévia

impermeabilização do local.
Há hortas que possuem a tradicional demarcação física de canteiros
(comumente com pequenas placas de madeira), outras em que não se pode perceber
com exatidão a delimitação entre as áreas cultivadas, a não ser pelo estreito caminho
existente para a circulação humana (fotografias 90 e 91). Há hortas que fazem o
parcelamento dos canteiros entre seus membros, nos quais cada indivíduo ou grupo
de voluntários dá manutenção apenas em sua respectiva área de atuação; e há hortas
que não determinam canteiros, todos podem interferir onde se julgar necessário, e as
atividades de manutenção são geralmente acordadas com antecedência pelos
hortelões, seja na própria horta, seja por e-mail ou por outra ferramenta informacional.
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Fotografias 90 e 91 – Potager des Oiseaux e Jardin Partagé de la Poterne des
Peupliers

Na foto superior, exemplo de canteiros metricamente demarcados por tábuas de madeira, no Potager
des Oiseaux (mapa 1, n. 4, p. 151), no 3º arrondissement. Este paisagismo geométrico não significa
menor diversidade, já que cada canteiro é uma amostra de cultivo consorciado, com diferentes tipos de
hortaliças, frutas e flores. Na foto inferior, exemplo de paisagismo mais “orgânico” (menos geométrico),
no Jardin Partagé de la Poterne des Peupliers (mapa 1, n. 46, p. 151), no 13º arrondissement. Uma
placa pendurada no espantalho dizia: “Quem planta um jardim, planta felicidade. Provérbio chinês”
(“Qui plante un jardin plante du bonheur. Proverbe chinois”). Paris, França. Fotografias de agosto (n.
90) e de novembro de 2018 (n. 91). Crédito: Gustavo Nagib.
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Há, ainda, modelos mistos (numericamente predominantes), em que os
hortelões mais antigos e mais frequentes possuem canteiros próprios, mas também
há canteiros coletivos, onde atuam aqueles que estão na lista de espera por um
canteiro individual ou os que frequentam o local com baixa periodicidade. A espera
por um canteiro individual também é muito variável, houve depoimento que revelou
nenhuma alternância de um ano a outro (quando a lista de espera por canteiro
individual não rodou), ou com alternância de seis parcelas por ano (em hortas maiores,
que contavam com cerca de 40 parcelas); a lista de espera por um canteiro pode ser
longa, em alguns casos, com até 100 pessoas.
Devido à função pedagógica das hortas, muitas das iniciativas visitadas
possuíam áreas ou canteiros reservados às crianças das escolas adjacentes – cujos
projetos pedagógicos são de responsabilidade das escolas, mas a horta reserva uma
porção especial aos alunos, muitas vezes adaptada com estruturas mais elevadas
para facilitar o contato direto das crianças com a terra e as plantas. Não era incomum
que houvesse canteiros reservados a associações que desenvolviam projetos
especiais à população idosa, aos deficientes físicos e mentais, aos ex-presidiários e
demais grupos atendidos por atividades de inserção social.
No que se refere à biodiversidade, todas as hortas visitadas e/ou frequentadas
apresentavam um sem-número de espécies cultivadas de maneira não uniformizada
e seguindo o método do plantio consorciado. De inspiração na permacultura e na
agroecologia, nenhuma horta apresentava fileiras de um mesmo vegetal, rompendo o
paradigma clássico da horticultura comercial, em que predominava um plantio
enfileirado de uma mesma cultura. As diferentes hortaliças (verduras, legumes,
tubérculos e raízes) mesclavam-se às flores e plantas selvagens (espontâneas), a fim
de estimular a reprodução dos insetos e facilitar a polinização. As hortas possuíam
hotéis de insetos e, por vezes, caixas de abelhas.
Em relação ao perfil dos hortelões, não é possível estabelecer um perfil único
aos engajados com iniciativas hortícolas em Paris. As hortas apresentam grupos de
hortelões que se encaixam em diferentes categorias socioeconômicas. De acordo com
um pequeno grupo amostral de doze participantes que aceitaram fornecer esta
informação com base no anonimato, sendo que cada uma dessas pessoas era
representante de uma horta diferente, e seguindo os intervalos de classe do INSEE
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(2018)79, a diversidade foi muito grande, revelando autodeclarações desde a mais
baixa classe, com renda familiar anual inferior a 13.630 euros, até o intervalo de D6 a
D7, com renda familiar anual de até 41.290 euros. Sem a pretensão de fazer uma
pesquisa quantitativa acerca dos hortelões parisienses, mesmo porque este não é o
propósito desta pesquisa e nem teríamos ferramentas metodológicas suficientes para
traçar um panorama digno das 131 hortas, esta pequena amostra foi realizada com a
intenção de apenas captar a diversidade acolhida por estas iniciativas, confirmando
que muitas associações (as responsáveis jurídicas pela gestão das hortas) também
realizam um trabalho de inclusão social, para além do propósito de satisfazer um
grupo homogêneo de habitantes do bairro.
Esta pequena amostra sinaliza, também, que cada horta é uma iniciativa
diferente, com propostas distintas, podendo ser mais ou menos heterogêneas, e
expressam, no espaço, uma materialidade e um modelo de organização
socioeconômico bastante específico. Seria preciso um estudo de caso próprio para
cada uma delas para compreender todas as nuances de suas diversidades e
contradições. No que se refere a estas últimas, ainda sobre a questão de classe social,
apesar de bastante heterogêneas e de muitas hortas possuírem iniciativas de inclusão
(especialmente desempregados e pessoas com maior dificuldade de socialização),
nem sempre é evidente que este trabalho social ultrapasse as fronteiras da própria
horta.
Relações de amizade para além do “mundo” da horta e dos horários de
atividades conjuntas não podem ser compreendidas apenas com o que se observa
dentro do espaço hortícola. As barreiras de integração social são muito maiores,
atingindo a formação escolar, o local de moradia e todas as oportunidades de vida
que estão limitadas pela condição financeira familiar ou individual para poder consumi-
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Segundo o INSEE (2018), apresentam-se os seguintes intervalos de classes econômicas na França:
Inferior a D1. Renda familiar anual de até € 13.630;
De D1 a D2. Renda familiar anual de até € 17.470;
De D2 a D3. Renda familiar anual de até € 21.120;
De D3 a D4. Renda familiar anual de até € 25.390;
De D4 a D5. Renda familiar anual de até € 30.040;
De D5 a D6. Renda familiar anual de até € 35.060;
De D6 a D7. Renda familiar anual de até € 41.290;
De D7 a D8. Renda familiar anual de até € 49.350;
De D8 a D9. Renda familiar anual de até € 63.210;
Superior a D9. Renda familiar anual acima de € 63.210.
Nota-se que esta metodologia é em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior renda: de D1
(menor renda) até D9 (maior renda). Tem-se, ainda, que os valores (em euros) são anuais.
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las. Aqui, nossa constatação é pontual, confirmando que as hortas são lugares que
podem promover maiores interações e trocas entre cidadãos de diferentes classes
sociais. Sua função de despertar uma socialização mais democrática do espaço
urbano, neste sentido, é confirmada pela observação participante. Quando
questionados se há inclusão social na horta, as respostas, em iniciativas de diferentes
bairros da cidade, foram assertivas (2019, informações pessoais, tradução nossa 80):
I. “Nós somos todos bem diferentes”; II. “Sim, sem discriminação”; III. “Sim, eliminar o
etnocentrismo de classe que nos atinge a todos”; IV. “Sim, nas nossas parcerias com
as associações locais ou organismos educacionais”; V. “Sim, com coletivos que
cuidam de pessoas mais frágeis, deficientes, crianças das escolas”; VI. “Sim,
integração dos migrantes”.
Em relação aos posicionamentos político-ideológicos, mediante pergunta via email em dez hortas diferentes (sendo que uma pessoa respondeu em nome de cada
horta) e mediante observação e conversas em campo com dezenas de hortelões, este
é um tópico de maior convergência entre aqueles que desprendem parte de seu tempo
em atividades hortícolas: todos os depoimentos (formais e informais) revelaram
alguma sensibilização de ordem ambientalista, seja em relação à importância de áreas
verdes na cidade, da permacultura e da agroecologia; à ampliação da biodiversidade
urbana; à reconexão dos cidadãos com a natureza; ao destino do lixo orgânico (a
questão da compostagem); à sensibilização alimentar; ou à problemática do
aquecimento global e das ilhas de calor no meio urbano.
Já no que se refere às preferências políticas, apesar da grande maioria dos
depoimentos informais revelarem maior afinidade com a “esquerda ecologista”
(expressão empregada pelos hortelões) e de não ter havido registros de manifestação
de apoio ou identificação com grupos políticos de direita ou de extrema direita, quando
a resposta foi escrita, via e-mail (2019, informações pessoais, tradução nossa81): I.
“Não quero responder”; II. “Questão sem relevância com a horta”; III. “Difícil de
qualificar isto hoje em dia, a política se alimenta de violência, mas certas ideias e
linguagens poderiam ser retomadas por um novo apaziguamento”; IV. “Esquerda,
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Mensagens recebidas por e-mail em: 21 jan. 2019 (I; V); 4 mar. 2019 (IV); 9 mar. 2019 (II); 3 abr.
2019 (III); 8 ago. 2019 (VI).
81
Mensagens recebidas por e-mail em: 21 jan. 2019 (I; VII); 29 jan. 2019 (III); 18 fev. 2019 (II); 4 mar.
2019 (VI); 4 abr. 2019 (IV); 19 abr. 2019 (V).
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esquerda radical”; V. “Extrema esquerda”; VI. “Esquerda, ecologista”; VII. “Ecologista
e de esquerda”.
A faixa etária dos hortelões é muito variada, embora não fora constatada a
presença de jovens entre 12 e 20 anos em nenhuma visita em campo, a não ser em
atividades, festivais e ateliês específicos oferecidos ao longo do ano, que são
beneficiados por incentivos e/ou publicidade da prefeitura. As esporádicas atividades
escolares presenciadas ao longo da pesquisa sempre coincidiram com visitas de
crianças de até 10 anos, acompanhadas de um animador responsável e/ou professor
escolar. Por outro lado, é marcante a presença de idosos (idade superior a 60 anos)
e aposentados, justificada pelo tempo livre para se dedicar à horticultura e à
jardinagem; de mulheres com mais de 45 anos; e das gerações de jovens pais, que
frequentam as hortas com seus filhos pequenos. O público universitário (graduandos
e pós-graduandos), entre 20 e 39 anos, eram 100% dos envolvidos com as ações de
guerrilla gardening (incluindo o Jardin Afghan) e com as atividades no Jardin du
Monde, horta localizada dentro da Cité Internationale Universitaire de Paris (Cidade
Internacional Universitária de Paris) – CIUP –, uma espécie de condomínio com
residências de diversos países do mundo que abrigam seus pesquisadores
universitários de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou professores universitários
em estadia de pesquisa em Paris. Salienta-se, por fim, que os hortelões parisienses
consultados por esta pesquisa possuíam as mais diversas profissões (professores,
artistas, funcionários públicos, estudantes, pesquisadores, engenheiros, jardineiros,
paisagistas, arquitetos etc.), não sendo possível estabelecer uma relação entre campo
de atuação profissional e afinidade com a horticultura urbana.
Já em relação às motivações principais, foram apontadas: a reconexão com
a natureza; o apreço pessoal pela horticultura ou jardinagem, ou a possibilidade de
voltar a poder praticá-la (daqueles que, no passado, viveram no meio rural ou no
interior, onde as casas tinham quintais ou jardins maiores); o lazer e o preenchimento
do tempo livre (em dias de semana, especialmente pelos idosos; nos fins de semana,
maior presença dos casais com filhos pequenos); a possibilidade de liberar o estresse
do dia-a-dia urbano e encontrar-se num lugar mais tranquilo e silencioso da cidade,
especialmente após a jornada de trabalho; a vontade de vegetalizar a cidade; a
possibilidade de colocar o filho em contato com a terra e as plantas no meio urbano;
a melhor compreensão dos ciclos da natureza; o conhecimento sobre a origem dos
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alimentos; a possibilidade de socializar com os vizinhos, de fazer novos amigos e de
promover um piquenique coletivo; a vontade de transformar o espaço urbano de
maneira ativa; uma possibilidade de desenvolver atividades de reintegração social
com grupos populacionais mais vulneráveis, uma vez em que o trabalho coletivo
estimula a socialização, mescla públicos com interesses de vida distintos e abre uma
brecha de atuação de associações com este propósito; e a autodenominação de
“ativista”.
É preciso revelar, entretanto, que a autodenominação “ativista” não é evidente.
Em

mensagens

enviadas

diretamente

às

associações

que

assumem

a

responsabilidade pelas hortas perante à prefeitura (dez diferentes respostas) e em
conversas em campo (dezenas, com voluntários de todas as hortas visitadas), cerca
de metade dos hortelões assumiu a postura “ativista” de imediato, considerando que,
de alguma maneira, sua dedicação com as atividades hortícolas possui um propósito
socioespacial (seja com as relações de vizinhança, seja com a transformação dos
espaços públicos da cidade). O engajamento direto nos espaços verdes municipais
resulta em falas otimistas, que simbolizam um orgulho pela sua dedicação cotidiana.
Ao mesmo tempo em que se expressam críticas à prefeitura (2018-19, informações
verbais82): I. “Nós fazemos isso, não adianta a prefeitura querer fazer publicidade em
cima [do nosso trabalho]”; II. “A prefeitura faz uma campanha pelas hortas, mas o
trabalho é nosso, vem do nosso engajamento”.
A outra metade dos hortelões consultados diz, de imediato, que não se
considera ativista. Entretanto, após aprofundarmos a discussão, estas pessoas
resultam em concordar que podem ser consideradas, sim, ativistas. A seguir, três
trechos de diálogos reproduzidos, conforme a possibilidade de registro em campo,
que ilustram diversas situações semelhantes vivenciadas ao longo da pesquisa
participativa (2018-19, informações verbais83):
[Fragmento 1]
Pesquisador: Você se considera ativista?
Hortelão 1: Não, não posso dizer que sou ativista.
Pesquisador: Por quê não?
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Informações obtidas em campo em 28 jul. 2018 (I) e por telefone em 20 nov. 2019 (II).
Informações obtidas em campo em: 6 abr. 2019 (fragmento 1); 27 nov. 2019 (fragmento 2); 28 jul.
2018 (fragmento 3).
83
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Hortelão 1: Ah, nunca pensei nisso. Nunca achei que estivesse fazendo um
protesto.
Pesquisador: Não?
Hortelão 1: Mas pode ser, por que não? Estou mudando esta praça, o meu
bairro. Por que não? Nesta perspectiva, isto também é ter espírito ativista.
[Fragmento 2]
Pesquisador: Você se considera ativista?
Hortelão 2: Acho que não, por que ativista?
Pesquisador: Você não acha que está mudando a cidade?
Hortelão 2: Eu? Sim! Não estou fazendo o tipo de coisa que os “coletes
amarelos” fazem. Mas é um outro tipo de ação...
Pesquisador: Então...
Hortelão 2: A gente pode ver dessa maneira...
[Fragmento 3]
Pesquisador: Você se considera ativista?
Hortelão 3: Não.
Pesquisador: Por quê não?
Hortelão 3: Não estou reivindicando nada, só estou plantando umas coisas de
que eu gosto.
Pesquisador: Plantar na cidade não é um tipo de reivindicação?
Hortelão 3: Ok, eu entendi. Eu só não quero falar que sou ativista porque não
quero me posicionar politicamente.
Pesquisador: No que se refere a um partido político?
Hortelão 3: Exatamente! Não quero me identificar com nenhum grupo. Mas fora
deste contexto, você poderia me chamar de ativista.
Concomitantemente a esta diversidade anteriormente apresentada (quanto à
organização territorial, à biodiversidade, ao perfil dos hortelões e às motivações
principais), existe, dialética e contraditoriamente, entretanto, uma uniformidade que é
decorrente da Carta Main Verte, que ata as associações ao exato cumprimento de
suas diretrizes. A formalidade jurídica e o enquadramento metodológico conferidos
pela prefeitura são os responsáveis por criar a aparente padronização do que é
esteticamente organizado e materializado nos espaços públicos da cidade, ao menos
no que se refere à percepção da paisagem pelo olhar dos citadinos.

195

É desta padronização do ato de ocupar a terra e de cultivar os vegetais,
oficializada pelo poder público, que almejam se esquivar, por exemplo, os hortelões
que veem suas ações limitadas e exageradamente orientadas, além, evidentemente,
dos adeptos da metodologia de guerrilla gardening, que refutam permissões e regras
prévias. Por outro lado, os hortelões tendem a respeitar todas as exigências do
Programa Main Verte e não o veem como inimigo, mas um importante orientador nas
relações com a prefeitura. As críticas constatadas pela pesquisa não revelam
descontentamento com o texto e os princípios do Main Verte, mas com o despreparo
ou a confusão de alguns agentes municipais no momento da renovação da convenção
que autoriza a permanência da horta no espaço público, ou, ainda, ao solicitar serviços
e ajudas complementares.
A padronização de métodos e procedimentos imposta pela municipalidade para
a materialização de uma horta comunitária estabelece uma uniformidade percebida
na paisagem, fazendo com que as iniciativas sejam facilmente identificáveis pelos
transeuntes mais atentos. Dos elementos materiais, destacam-se, por exemplo, a
presença quase constante de uma mangueira para a rega das plantas e do solo, presa
à torneira (saída de água da rede) instalada pela prefeitura (rever fotografias 45 e 46,
p. 118); o gradil, geralmente com o mesmo padrão estético em todas as áreas verdes
públicas da cidade (predominante nas cores verde-escura e preta), e os murais
metálicos padronizados (pintados de verde-escuro), onde se pregam o cartaz do Main
Verte e os demais informes institucionais (sejam eles do poder público ou das
associações responsáveis pela horta); o abrigo de ferramentas e utensílios; e a
presença da composteira instalada pela prefeitura, construída em madeira e disposta
em alguma extremidade da horta (fotografias 92, 93, 94, 95, 96 e 97).
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Fotografias 92 e 93 – Dos elementos materiais comuns

Le Potager de la Lune (mapa 1, n. 2, p. 151), no 2º arrondissement, que se localiza dentro da Praça
Jacques-Bidault, cujo gradil externo é preto e o interno, verde-escuro. À direita, detalhe do mural
padronizado (estrutura em metal) existente em todas as hortas, onde se pregam informes, tais como
os contatos da associação, os dias em que se recebe o público geral e o cartaz do Programa e da Carta
Main Verte. Em todas as áreas verdes da cidade, também há o mesmo tipo de mural, com a
regulamentação municipal referente a elas, além de cartazes informativos da prefeitura (sobre eventos
culturais, campanhas contra a proliferação de ratos, contra o despejo incorreto de restos de comida,
bitucas de cigarro etc.). Paris, França. Fotografias de novembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 94 e 95 – Dos elementos materiais comuns

Abrigos de ferramentas e utensílios em estrutura pré-fabricada de madeira (modelo mais comum nas
hortas comunitárias de Paris): à esquerda, em Les 1001 Feuilles (mapa 1, n. 3, p. 151), no 3º
arrondissement; à direita, em Le Jardin d’Abel (mapa 1, n. 42, p. 151), no 13º arrondissement. Estes
casebres também podem guardar outros objetos e materiais de uso comum, tais como livros, cadeiras,
mesas etc. Paris, França. Fotografias de agosto de 2018 (n. 94) e de junho de 2019 (n. 95). Crédito:
Gustavo Nagib.
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Fotografias 96 e 97 – Dos elementos materiais comuns

À esquerda, mangueira atarraxada em torneira e enrolada em carrinho com rodinhas para facilitar a
sua circulação dentro da horta Les 1001 Feuilles (mapa 1, n. 3, p. 151), no 3º arrondissement. À direita,
conjunto de composteiras em um dos cantos do Jardin des Habitants du 179 Rue de Charonne (mapa
1, n. 26, p. 151), no 11º arrondissement. Paris, França. Fotografias de agosto de 2018 (n. 96) e de
outubro de 2019 (n. 97). Crédito: Gustavo Nagib.

Cada horta, contudo, revela-se, no conjunto das práticas e ações cotidianas
dos hortelões, um sistema complexo e muito particular, com regras próprias e com
uma identidade bastante singular, expressa pela reunião de individualidades que
frequentam, produzem e consomem aqueles lugares (MASSEY, 1991). A aparente
similaridade visual não se confirma, por exemplo, quando se percebem as escolhas
do que é cultivado no local e as variadas maneiras possíveis de conceber os canteiros.
Há hortelões que pretendem maior produtividade de legumes, tubérculos e frutas para
se criar o momento social da colheita coletiva; outros que valorizam as flores, com
maior influência da jardinagem estética e com a intenção de atrair as abelhas e demais
polinizadores; e há aqueles que prezam pelas plantas espontâneas ou mais
resistentes ao meio urbano, como símbolo de resistência e de valorização da
biodiversidade local (2018-19, informações verbais84): I. “A colheita é um momento
muito agradável: quando se faz a partilha coletiva, todo mundo está contente...”; II.
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Informações obtidas em campo em: 3 ago. 2018 (II); 12 ago. 2018 (I); 7 abr. 2019 (III).

198

“Eu gosto das flores, suas cores e seus perfumes. As abelhas as adoram”; III. “As
plantas que exigem menos cuidados são um símbolo de resistência ao contexto
urbano e da biodiversidade urbana”.
As hortas encontram-se em diferentes lugares da cidade de Paris. Geralmente,
ocupam uma porção territorial de uma praça ou de um parque público, mas por vezes
estão dispostas nos chamados “pés de edifícios” (área verde de acesso comum, por
vezes controlado, pertencente ao imóvel e no nível das entradas principais,
normalmente no piso térreo, junto à calçada – fotografias 98 e 99), em espaços
institucionais (seja em solo, telhados ou pisos de concreto – fotografias 100 e 101),
dentro de loteamentos de uso específico (como é o caso da CIUP – fotografias 102 e
103), ou em terrenos disponíveis não utilizados para fins construtivos (fotografias 104
e 105). Por isso, também, as hortas possuem tamanhos muito diversos, podendo
ocupar áreas de 30 m2, a exemplo de Le Jardin de Bonne, no 2º arrondissement (mapa
1, n. 1, p. 151; fotografia 106), a 3 mil m2, a exemplo de Les Jardins Passagers,
localizada dentro de um parque (Parc de la Villette), no 19º arrondissement (mapa 1,
n. 107, p. 151; fotografia 107).
Fotografias 98 e 99 – Hortas comunitárias em “pés de edifícios”

À esquerda, o Jardin des Habitants du 179 Rue de Charonne (mapa 1, n. 26, p. 151), no 11º
arrondissement; à direita, o Jardin l’Univert (mapa 1, n. 77, p. 151), no 18º arrondissement: ambas
hortas localizadas nos chamados “pés de edifícios”, onde há acesso ao público em horários
especificados, quando os hortelões estão presentes. Os cultivos da horta à esquerda são realizados
diretamente no solo local (canteiros superiores, próximos ao muro) e em canteiros criados sobre o piso
concretado (canteiros mais à frente); já os da horta à direita, em estruturas de madeira suspensas e
em vasos (o piso local é de concreto). Estas áreas hortícolas enquadram-se entre as alternativas para
possuir algum acesso coletivo à terra em meio à elevada densidade da capital francesa. Paris, França.
Fotografias de outubro (n. 98) e de novembro (n. 99) de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 100 e 101 – Horta comunitária em espaço institucional

A única horta comunitária do 9º arrondissement de Paris era L’Accueillette du 9e (mapa 1, n. 11, p. 151),
localizada dentro do Espaço Municipal Paul Valeyre, onde se desenvolvem atividades culturais,
esportivas e pedagógicas. Escondida bem ao fundo do edifício (à esquerda, vê-se o muro que separa
o equipamento municipal da propriedade vizinha), ao lado de quadras poliesportivas (à direita, vê-se o
pequeno muro que separa a horta das quadras), esta horta foi instalada em longos canteiros
construídos sobre um piso predominantemente de paralelepípedo. É possível ter acesso à horta
durante o horário de funcionamento da instituição onde ela se encontra. Paris, França. Fotografias de
novembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 102 e 103 – Le Jardin du Monde e Maison Internationale

O Jardin du Monde (mapa 1, n. 57, p. 151) é a horta comunitária dentro da Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP), no 14º arrondissement. A CIUP é um loteamento de 34 ha com edifícios
de diferentes países e instituições, cuja função é hospedar estudantes, pesquisadores e professores
durante sua estadia acadêmica em Paris. O Jardin du Monde é aberto em dias e horários definidos;
divulga suas atividades via Facebook; seus voluntários são residentes da CIUP; é um espaço de
encontro de jovens de diversas nacionalidades; e possui um fluxo constante de voluntários, já que todos
são residentes temporários da CIUP. À esquerda, o Jardin du Monde, que possui: um “abrigo-estufa”
(estrutura ao fundo), onde se guardam utensílios e se cultivam plantas; e mobiliários (bancos e mesas)
para os frequentadores. À direita, o edifício central da CIUP, a Maison Internationale (Casa
Internacional), construída na década de 1930 e localizada no centro do loteamento (junto à entrada
principal), abrigando restaurantes, teatro, academia, piscina, biblioteca, delegacia de polícia etc. Paris,
França. Fotografias de novembro de 2018 (n. 103) e de maio de 2019 (n. 102). Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 104 e 105 – Hortas comunitárias em terrenos disponíveis

A Charmante Petite Campagne Urbaine e o Jardin de la Cité Aubry (mapa 1, n. 102 e n. 110, p. 151)
são hortas comunitárias materializadas em terrenos não mobilizados para fins construtivos, mais raros,
devido ao viés da densificação. A primeira (foto à esquerda), localizada em frente ao Canal de l’Ourcq,
no 19º arrondissement, possui 850 m2, cujo caminho central possibilita a circulação no extenso cultivo
consorciado em área disponibilizada pela prefeitura desde 2015. A segunda (foto à direita) localiza-se
em meio a uma antiga vila operária no 20º arrondissement, cujo terreno de 640 m2 já pertenceu a uma
fábrica e, desde 2013, a prefeitura autorizou a materialização da horta, com plantio em solo (há até
bananeiras) e em mobiliários diversos, tais como páletes e estruturas para trepadeiras; e seus muros
de fundo possuem uma série de grafites. Paris, França. Fotografias de maio (n. 104) e de outubro (n.
105) de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 106 e 107 – Le Jardin de Bonne e Les Jardins Passagers

À esquerda, o estreito Jardin de Bonne (mapa 1, n. 1, p. 151), no 2º arrondissement, que ocupa uma
pequena faixa disponível entre os muros de um edifício e a calçada, possuindo cultivos em estruturas
suspensas e inúmeros vasos. À direita, Les Jardins Passagers (mapa 1, n. 107, p. 151), dentro do Parc
(Parque) de la Villette, no 19º arrondissement, é uma grande horta que possui: cantina; canteiros
adaptados aos cadeirantes e às crianças; árvores frutíferas; flores e diversas hortaliças; um pequeno
viveiro; espaço coberto com bancos e mesas para atividades variadas; além de canteiros aquáticos (no
primeiro plano da foto). Paris, França. Fotografias de agosto de 2018 (n. 106) e de outubro (n. 107) de
2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Há uma grande variedade no número de frequentadores por horta, dependendo
das atividades realizadas e da associação à frente da iniciativa. Nem todos os
aderentes vão às hortas assiduamente e a falta de mão de obra para o trabalho
cotidiano, por vezes, é uma dificuldade a ser enfrentada pelos hortelões mais
dedicados. Como assinalou Torres (2017), o número de membros por associação
pode variar entre uma dezena e mais de cem, sendo que quando estes são muitos, a
maioria pode apoiar a iniciativa, mas não propriamente corresponder a um conjunto
de voluntários engajados.
Uma característica bastante significativa e simbólica de Paris refere-se ao
cercamento, não apenas da horta em si, mas de toda a área do espaço verde público.
Existe uma complexa organização de horários de abertura e fechamento dos espaços
verdes, cuja imensa tabela é disponibilizada no site da prefeitura, para que o público
possa consultar e se programar para visitá-los. A tabela é organizada por
arrondissement, facilitando o encontro do local procurado. Entretanto, a própria
prefeitura recomenda a verificação prévia dos horários dos parques e praças, pois,
apesar de alguns permanecerem 24 horas abertos, a maioria possui horários de
abertura e fechamento ao público, e estes ainda variam de acordo com a estação do
ano. Nos períodos de temperaturas mais baixas e menor insolação, fecham mais
cedo; no verão, quando os dias são mais longos (escurecendo às 22 horas), ocorre o
contrário. No horário de fechamento, guardas passam apitando e solicitando que os
frequentadores se retirem do local (PREFEITURA DE PARIS, 2019c).
3.3.1 Da distribuição espacial
As hortas comunitárias parisienses, apesar de espalhadas por diferentes
arrondissements e agregarem públicos distintos, ainda é perceptível relativa
concentração espacial de tais iniciativas nas porções menos centrais da cidade (mapa
1, p. 151). Primeiramente, isto se explica devido à tradicional concentração hortícola
junto às porções mais periféricas do seu território (bem como nas cidades do entorno),
que resistiram parcialmente até as primeiras décadas do século XX, onde agricultores
parisienses ainda possuíam terras e viviam na periferia próxima, e produziam,
comercializavam e figuravam entre os principais responsáveis pelo abastecimento de
alimentos frescos (hortifrúti) para a capital (GAULIN, 1987; POULOT, 2014).
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O processo de industrialização, o crescimento populacional e a expansão da
urbanização, entretanto, transformaram a grande parte daquelas antigas zonas
hortícolas em loteamentos residenciais ou industriais, deslocando o cinturão verde
para áreas periurbanas mais distantes. Consequentemente, este deslocamento dos
agricultores também disponibilizou um maior número de terrenos intra-urbanos a partir
do pós-Segunda Guerra Mundial, permitindo a delimitação de significativas áreas
verdes nos arrondissements mais distantes do centro da capital e resultando na atual
ocupação de algumas de suas parcelas para fins de hortas comunitárias no quadro
do Programa Main Verte85.
Os arrondissements com maior número de hortas comunitárias são
tradicionalmente mais populares (populações locais com menor rendimento médio
familiar e/ou com maior heterogeneidade de classes sociais); com menor
concentração de grandes museus, monumentos e atrativos turísticos, o que também
permite uma vida mais local (menos voltada às necessidades de reprodução do capital
turístico e internacional); e onde associações são impelidas a concentrar suas
atividades assistencialistas. Em 2017, Paris possuía mais de 65 mil associações de
diferentes portes e finalidades, com cerca de 660 mil associados e 112 mil
assalariados (8% dos empregos do setor privado na capital francesa). Desde a
prefeitura de Bertrand Delanoë (2001-2014), cresceu o apoio governamental às
Maisons des Associations, estruturas institucionais presentes nos arrondissements
que dão apoio logístico e organizacional às diversas associações que atuam em cada
porção do território parisiense. Portanto, o conjunto de ações cidadãs materializadas
em Paris raramente estão à margem da criação e da constituição associativa, uma
tradição de organização politico-institucional que, desde a criação do Programa Main
Verte, também tem incorporado progressivamente as hortas comunitárias no rol de
suas ações de escala local (FRANÇA, 2019a; GAIRAUD, 2017; INSEE, 2017).
Adicionalmente, muito embora os jardins ouvriers/jardins familiaux e as
tradicionais zonas de hortifrútis do entrono de Paris terem sido expressões da
agricultura urbana diferentes das hortas comunitárias aqui analisadas (e também dos
novos programas municipais para tal prática, tanto na capital francesa quanto nas
cidades do entorno), o processo histórico revela uma conexão de ordem cultural entre
as distintas categorias e iniciativas hortícolas, permitindo entender que algumas das
85

Ibid.
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atuais hortas comunitárias parisienses herdaram práticas daquelas organizações
espaciais pretéritas (inclusive na localização territorial, isto é, nos arrondissements
mais periféricos). Tal relação também se aplica às políticas públicas para a agricultura
urbana atualmente em curso em algumas das cidades do entorno, a exemplo de
Montreuil e Montrouge, que as operam no conjunto de suas ações públicas de caráter
social e ambiental, sendo a prática do passado uma referência para a prática do
presente (CABEDOCE, 1996; DEDIEU, 2016; RUSTENHOLZ, 2015; WEBER, 1998),
Já os 1º, 2º, 3º e 4º arrondissements, territorialmente menores, compõem o
chamado “centro de Paris”, que, por intermédio da lei de 28 de fevereiro de 2017,
promoveu-se uma reforma administrativa a fim de agrupá-los sob o nome de “Paris
Centre”. A medida entra em vigor após as eleições municipais de 202086 e visa à
melhoria da prestação dos serviços públicos (especialmente no que se refere ao
acesso às vagas em creches municipais, uma vez que os parisienses devem
matricular seus filhos no arrondissement onde moram), à unificação administrativa e
à eleição de um único subprefeito a estes quatro arrondissements – os atuais códigos
postais e nomenclaturas (1º, 2º, 3º e 4º arrondissements), no entanto, vão continuar
vigorando oficialmente. A prefeita Anne Hidalgo (PS) submeteu a escolha do novo
nome e do local da nova sede administrativa à consulta pública, legitimando
democraticamente a designação “Paris Centre” e o edifício da atual Subprefeitura do
3º arrondissement para sediar a nova subprefeitura após o agrupamento
administrativo e territorial (o uso que será destinado aos prédios das subprefeituras
dos 1º, 2º e 4º arrondissements também passarão por consulta pública)
(PREFEITURA DE PARIS, 2020).
A explicação precedente contribui para compreender a organização espacial
destes quatro arrondissements de maneira integrada, revelando que não é
insignificante o número de hortas comunitárias (sete ao todo; mapa 1, p. 151)
materializadas nesta porção central da cidade, repleta de edifícios da administração
pública, de importantes monumentos de valor histórico e cultural e intensamente
frequentada por turistas. O 1º arrondissement, sem nenhuma horta comunitária,
abriga o Museu do Louvre, o grande Jardin des Tuileries (um dos parques da cidade)

86

O primeiro turno foi realizado em 15 de março de 2020 e o segundo, que seria em 22 de março de
2020, foi adiado para 28 de junho de 2020 devido à pandemia do coronavírus (Coronavirus Disease
2019 – COVID-19).
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e a grande área comercial com o maior entroncamento de linhas de trem e metrô da
capital francesa em Les Halles. O Jardin des Tuileries já possui parcelas que têm sido
transformadas pelo paisagismo comestível implementado pela sua própria equipe de
jardinagem. O parque é administrado pelo Museu do Louvre, que também reelaborou
um de seus jardins em uma grande parcela destinada às abelhas e demais insetos e
polinizadores (rever fotografias 43 e 44, p. 116). No 4º arrondissement, está um dos
bairros mais turísticos, boêmios e comerciais da atualidade, o Marais, além da
Prefeitura de Paris (Hôtel de Ville). As duas ilhas do Rio Sena (Île de la Cité e Île SaintLouis) estão nestes dois arrondissements supracitados. A Catedral de Notre-Dame
situa-se na Île de la Cité, cujo jardim, em 2018, possuía espécies comestíveis e
melíferas, atraindo insetos polinizadores e passarinhos (fotografias 108 e 109).
Fotografias 108 e 109 – Jardim da Notre-Dame

Todos os anos, a Prefeitura de Paris organiza um concurso para eleger os jardins (feitos por sua equipe
de jardinagem) preferidos da população e de um corpo de jurados profissionais. Em 2018, o tema foi
“Plantas e insetos”, e a Praça João XXIII (nas fotos), junto à Catedral de Notre-Dame, no 4º
arrondissement, foi uma das participantes. Ali, em setembro de 2018, havia hortaliças (como a berinjela,
à frente do espantalho, na foto à esquerda), melíferas, hotel de insetos e casas de passarinhos (foto à
direita). Este tipo de concurso é um modo de divulgar as práticas de jardinagem e os valores a ela
atrelados pelo poder público. Paris, França. Fotografias de setembro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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O 6º arrondissement, por sua vez, não apresenta nenhuma horta comunitária.
No entanto, é onde se localiza o Jardin du Luxembourg, um dos principais parques
parisienses, com área aproximada de 25 hectares. Nele, há espécies frutíferas e o
mais antigo apiário de Paris (fotografia 110). Sua gestão é feita pelo Senado francês,
que ocupa o palácio adjacente ao Jardin du Luxembourg (ambos formam o mesmo
complexo construído a mando de Maria de Médici87, rainha da França no início do
século XVII), e possui uma equipe própria de paisagismo e jardinagem. Anualmente,
oferece-se um curso teórico e prático de jardinagem (cursado por este pesquisador
como parte do processo de pesquisa), ministrado pela equipe local, atraindo um
público eclético de profissionais liberais, vizinhos do parque, aposentados e
pesquisadores. É compreensível, portanto, que o 6º arrondissement não possua
hortas comunitárias, já que conta com este grande reduto orientado ao paisagismo, à
jardinagem e à horticultura que é o Jardin du Luxembourg (FRANÇA, 2020b).
Fotografia 110 – Apiário do Jardin du Luxembourg

O primeiro apiário-escola de Paris foi instalado no Jardin de Luxembourg, em 1856, com cerca de 20
colônias de abelhas. Em 1866, devido às reformas de Haussmann, o apiário foi removido; em 1872,
remontado no lugar que ocupa até hoje dentro do parque; e, em 1991, foi reformado. Produtivo, o mel
é vendido localmente durante o outono boreal (FRANÇA, 2020b). Na foto, caixas de abelhas
empilhadas em um abrigo cercado de árvores e, ao fundo, colmeias organizadas em círculo (elas têm
um “telhadinho” individual). Paris, França. Fotografia de setembro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

87
Maria de Médici (1575-1642) nasceu em Florença (Itália), casou-se com o rei francês Henrique IV
em 1600 e foi rainha regente da França (1610-1617) durante a menoridade de seu filho Luís XIII.
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Por fim, há algumas considerações acerca dos demais arrondissements, a
começar pelo 9º, aquele que possui o menor número de áreas verdes públicas. Este
fato dificulta a existência de hortas comunitárias, sendo que a única desta porção
territorial localizava-se dentro de um centro poliesportivo municipal (rever fotografias
100 e 101, p. 199), materializada após um grupo de habitantes ter se engajado para
transformar uma pequena quadra abandonada em uma área produtiva comum,
amparados pelo orçamento participativo (PREFEITURA DE PARIS, 2020). Já os 7º,
8º e 16º arrondissements revelam-se mais elitizadas, onde são mais evidentes ao
olhar do transeunte: ruas ou condomínios fechados; esquemas de segurança privada
ou institucional; e residências oficiais, tais como embaixadas e o Palais de l'Élysée
(Palácio do Eliseu), sede da Presidência da República; além do 8º arrondissement ser
cortado

pela

emblemática

Avenue

(Avenida)

des

Champs-Élysées.

Estas

características contribuem para que parcelas significativas daqueles arrondissements
tornem-se menos convidativas para a apropriação coletiva (e espontânea) dos
espaços públicos para fins de horticultura comunitária (fotografia 111).
Fotografia 111 – Via privada

O 16º arrondissement de Paris possui ruas e condomínios fechados, sendo uma das áreas mais
elitizadas da capital francesa. Na foto, exemplo de via privada, sem acesso livre aos pedestres e,
portanto, uma barreira material ao convívio democrático nos espaços da cidade. Paris, França.
Fotografia de junho de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Há ativista, por sua vez, que se sinta menos motivado em atuar em áreas muito
elitizadas, pois tende a agir em prol de uma causa que vislumbre maior inclusão e
diversidade social em suas ações de transformação dos espaços da cidade: “Em
bairros muito burgueses, se bem que Paris está se tornando toda aburguesada, já
existe conforto vegetal, lá é tudo bastante padronizado, mas eles já estão vivendo
bem”. Quando questionado se, por isso mesmo, não seria interessante promover uma
intervenção, no sentido de provocar a ordem vigente: “Ah, sim, tem até um slogan da
guerrilla gardening que diz: ‘cedo ou tarde vamos nos manifestar no seu bairro’. Mas
é mais provável que a gente tenha mais problemas nos bairros muito burgueses”.
Paralelamente, também se verifica que o movimento de guerrilla gardening parisiense
contabiliza um maior número de ações em arrondissements a norte e a leste da cidade
(a exemplo dos 18º, 19º e 20º), mas, segundo um de seus integrantes, a justificativa
é mais simples: “Mais perto de onde a gente mora. Poucas pessoas nos contatam
para agir em outros lugares” (2019, informações verbais88).
3.4 PERMIS DE VÉGÉTALISER: HORTICULTURA E JARDINAGEM EM MICROESPAÇOS PÚBLICOS
Desde 30 de junho de 2015, a Prefeitura de Paris permite que qualquer cidadão
possa intervir de maneira direta em microparcelas do espaço urbano, sobretudo junto
aos pés de árvores, mas também por meio da instalação de jardineiras nas esquinas
das vias, do cultivo de trepadeiras nos muros e grades, ou demais intervenções nas
grades e nos pequenos postes de proteção muito recorrentes nas calçadas da cidade
(fotografias 112, 113 e 114). O Permis de Végétaliser (Licença para Vegetalizar)
tornou-se um dos dispositivos mais publicitados pelo poder público local para
incentivar a população a ampliar a área verde urbana e a participação ativa do cidadão
comum em ações de plantio e contato direto com a terra e as plantas, ou seja, que
cada habitante possa ser um “ator da vegetalização de Paris”. (PREFEITURA DE
PARIS, 2019d).

88

Informações obtidas em conversas informais em 16 jun. 2019 e em 31 jul. de 2019.
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Fotografia 112 – Grades de proteção vegetalizadas

Grade de proteção entre a rua e a calçada, no 10º arrondissement, na qual se pendurou uma sequência
de jardineiras de geotêxtil (material de fibras sintéticas), recorrentes na paisagem parisiense para fins
de vegetalização suspensa ou sobre áreas mineralizadas (também há dois vasos do mesmo material
dispostos sobre a calçada). Paris, França. Fotografia de outubro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 113 e 114 – Pequenos postes de proteção

Os pequenos postes de proteção das áreas de circulação de pedestres são comuns na paisagem
parisiense. Nas fotos, fois tipos de intervenção: à esquerda, eles foram coloridos aleatoriamente em
rua do 7º arrondissement; à direita, em rua do 2º arrondissement, um exemplo de expansão das
microáreas de vegetalização urbana, usando-os como suporte para vasos e floreiras. Paris, França.
Fotografias de julho (n. 113) e de agosto (n. 114) de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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O referente dispositivo é o mecanismo pelo qual a prefeitura concede uma
autorização prévia ao cidadão para que ele possa agir em uma determinada área de
uma via pública, uma vez que a ação em áreas privadas não necessitaria deste tipo
de permissão (mas, sim, do proprietário do imóvel ou do terreno). Os espaços verdes
públicos também estão excluídos deste dispositivo, uma vez que as intervenções
cidadãs por intermédio da jardinagem ou da horticultura se enquadram no programa
de hortas comunitárias – Main Verte.
O Permis de Végétaliser tornou-se o mecanismo encontrado pela prefeitura
para permitir as “microintervenções verdes” no espaço urbano passíveis de serem
concedidas a uma única pessoa (público-alvo), que faz a solicitação de intervenção
diretamente junto ao poder público (o pedido também pode ser feito em nome de
associações, empresas, escolas etc.). Este procedimento jurídico-burocrático visa a
reduzir os procedimentos administrativos. Pela internet (no site da prefeitura),
preenche-se a solicitação com os dados pessoais do solicitante, o endereço onde se
localiza a parcela pretendida, o arrondissement e um pequeno descritivo do projeto
de vegetalização. Se a proposta não precisar de estudo técnico prévio, a prefeitura
promete conceder a permissão no prazo de um mês, acompanhada de um kit com
terra apropriada e sementes. O solicitante, por sua vez, é o responsável por
materializar seu projeto, não pode usar o espaço para fins de publicidade e/ou para o
exercício de qualquer atividade com fins lucrativos, deve pregar a sinalização do
Permis de Végétaliser (ANEXO F), incluir sua iniciativa no mapa colaborativo no
website da prefeitura89 e deve assinar a Carta de Vegetalização do Espaço Público
Parisiense, com a qual se compromete a cultivar plantas locais e melíferas (para
favorecer a fauna urbana), não usar pesticidas, cuidar da estética e dar manutenção
à parcela ocupada (regar, limpar a área etc.) (PREFEITURA DE PARIS, 2019d).
A posição da Prefeitura de Paris é que o Permis de Végétaliser está articulado
com a política de preservação do meio ambiente e de desenvolvimento da agricultura
urbana, por meio de uma abordagem burocrática mais simples. Tendo sido validada
a sua demanda, o cidadão adquire o direito de ocupar a microárea por três anos,
renováveis tacitamente por até doze anos. A qualquer momento, o cidadão pode

89

Onde há as ações cidadãs em curso sobre a planta de Paris. Em junho de 2019, contabilizavam-se
1.329
projetos
materializados;
em
janeiro
de
2020,
1.515.
Para
acessar:
<https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons>.
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desistir da continuidade de sua ação ou repassá-la a um terceiro que tenha interesse
em cuidar do microespaço sem custos ou multas. A fim de melhor garantir a vistoria
da cidade, incluindo as áreas abrangidas pela concessão do Permis de Végétaliser, a
prefeitura criou o DansMaRue (NaMinhaRua), um aplicativo para smartphone com o
qual qualquer cidadão pode fazer um registro fotográfico e deixar um comentário sobre
algo que lhe pareça anômalo nas ruas de Paris (referente a qualquer assunto ou
departamento municipal), ou, ainda, dar sugestões sobre a vegetalização urbana
(PREFEITURA DE PARIS, 2020).
O Permis de Végétaliser almeja, portanto, estabelecer uma relação mais rápida
e direta com a população, cujo foco é assegurar uma das metas almejadas pela atual
administração municipal no que se refere à expansão da cobertura verde parisiense.
O engajamento cidadão é estimulado pelo poder público, que passa a conseguir apoio
às suas propostas de vegetalização urbana e garante a participação ativa dos
habitantes no território. Esta medida também foi tomada por outras municipalidades
em diferentes regiões da França, como Bordeaux, Le Havre, Montpellier e
Estrasburgo, ou mesmo na Grande Paris, a exemplo das cidades de Arcueil, Montreuil
e Saint-Denis, que inserem o referente dispositivo jurídico no conjunto de seus
discursos e práticas espaciais de enfrentamento aos problemas climáticos de escala
local e como parte de seus programas em prol da agricultura urbana cidadã (não
comercial) (ALEXANDRE, 2017; BERNARD, 2018).
O referente dispositivo, contudo, não passa ileso de críticas e dúvidas sobre o
modelo de participação cidadã (e de cidade) que ele pretende estabelecer. Diferentes
atores parisienses – “guerrilheiros verdes”, ambientalistas, integrantes de hortas
comunitárias, participantes de ateliê promovido pela Maison du Jardinage (Casa da
Jardinagem)90, transeuntes e comentários deixados na da página da Prefeitura de
Paris no Facebook – proferiram posicionamentos contrários ao Permis de Végétaliser
no percurso desta pesquisa. Dentre as críticas principais, por eles conferidas (201819, informações verbais91), estão os seus posicionamentos92 de que:
a) o interesse principal nem sempre é pela jardinagem em si – “Este não é o meu
hobby” –, mas, sim, em plantar alimento na cidade e transformar um terreno

90

Participação em ateliê promovido pela Maison du Jardinage em 3 ago. 2018.
Informações obtidas em campo em setembro de 2018 e em março de 2019.
92
Todos os posicionamentos transcritos nos itens a), b), c), d) e e) apresentados logo a seguir
aparecem entre aspas.
91
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público em local de agregação social – “Por meio de uma horta, a gente reunia
muitas pessoas aqui, de diferentes origens e classes sociais” –, o que, grosso
modo, não seria contemplado mediante a individualização de pequenas
parcelas pelo Permis de Végétaliser;
b) a prefeitura passa por cima do princípio de coletividade ao produzir um contrato
possível de ser assinado somente por uma pessoa (e que responde apenas ao
seu interesse particular), e que esta última não compreende ou não precisará
incorporar o princípio de “coletivo” ao ocupar, por menor que seja, uma parcela
do espaço público, reduzindo-o a uma extensão de sua casa (DAMATTA,
1997): “É a minha vizinha que toma conta disto [aponta o olhar para um pé de
árvore muito bem ajardinado e cercado (fotografias 115 e 116), mas ela não
permite opinião, é um símbolo do individualismo, absolutamente oposto à
proposta de estabelecer vínculos sociais”;
Fotografias 115 e 116 – Permis de Végétaliser

Permis de Végétaliser em pé de árvore referente ao caso supracitado, no 12º arrondissement. À
esquerda, a área delimitada junto a uma árvore, na calçada, onde se cultivam hortaliças e flores,
observadas à direita em imagem do interior do canteiro (nota-se que há um gradil para proteger o tronco
da árvore). Paris, França. Fotografias de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

c) a iniciativa faz do indivíduo um prestador de serviço, aliviando o trabalho que
seria, a priori, de responsabilidade da municipalidade: “É inteligente, porque a
prefeitura não precisa pegar pelo serviço”, uma vez que o cidadão passa a ser
o principal responsável por uma parcela do espaço público;
d) a medida desqualifica o padrão estético da capital francesa, onde muitas
calçadas tornaram-se “feias” e “desleixadas” com as intervenções junto aos pés
de árvores. Esta crítica faz referência, sobretudo, à retirada do tradicional gradil
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junto à base das árvores para dar lugar a um Permis de Végétaliser (fotografias
117 e 118);
Fotografias 117 e 118 – Pés de árvore

Em uma mesma calçada do 12º arrondissement de Paris: à esquerda, tradicional gradil preso junto ao
pé das árvores, comum nas vias públicas da cidade; à direita, o gradil foi retirado para a materialização
de um novo Permis de Végétaliser, que, neste caso da foto, pode-se levantar a questão se estava
recebendo manutenção cotidiana (canteiro com aparência de solo pouco rico em matéria orgânica e
povoado com alguns exemplares de Alcea rosea, que dá flores cor-de-rosa e é comum no meio urbano).
Paris, França. Fotografias de julho de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

e) o Permis de Végétaliser seria um instrumento de privatização do espaço
público, reservando a um indivíduo ou a um grupo específico (associação,
empresa, escola etc.) o direito exclusivo de interferir e de manipular, de acordo
com o seu interesse próprio, uma parcela do território parisiense que, por menor
que seja, pertence a todos.
Tendo apontado as críticas precedentes, nota-se que o debate principal, em
última instância, tende a permanecer entre os princípios das ações de vegetalização
e de agricultura urbana coletivas versus individuais. Esta problematização ganha uma
dimensão ideológica no que se refere à compreensão democrática do espaço urbano
e vai de encontro à teorização do direito à cidade (HARVEY, 2014).
O coletivo de guerrilla gardening francês, por exemplo, adota um
posicionamento mais radical sobre o dispositivo adotado pela Prefeitura de Paris.
Segundo o entendimento de parte dos “guerrilheiros verdes”, deve-se tentar quebrar
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todas as formas de institucionalização concernentes ao ato de plantar, pois elas
acabam por enquadrar o nosso modo de fazer e de ser, ou seja, deve-se ir contra às
regulações que impõem condutas rígidas e padronizadas à sociedade (cartazes 1 e
2). De acordo com esta perspectiva, por sua vez, finda-se por também
institucionalizar: a ação individual ao invés da ação coletiva; o modo não espontâneo
de agir no espaço; a maneira de praticar a jardinagem; o local, a metragem e a forma
das hortas e jardins; o tempo de ocupação da área de cultivo (o dispositivo estabelece
prazos temporais de permanência nos locais concedidos à prática da jardinagem); o
modelo jurídico deste dispositivo, que passa a ser reproduzido em outras cidades; o
modo como o cidadão deve se comportar (enquadramento do comportamento); o
modo

neoliberal

de

administração

pública,

que

deposita

no

cidadão

a

responsabilidade de prestar um serviço que é de obrigação do poder público (GGF,
2018).
Cartazes 1 e 2 – Versões de sinalização: GGF e Permis de Végétaliser

PERMIS
DE VÉGÉTALISER
Accordé à

Permis numéro

RENDEZ-VOUS SUR
paris.fr/permisdevegetaliser
POUR PARTICIPER
À LA VÉGÉTALISATION DE PARIS

O coletivo GGF fez uma versão ativista (à esquerda) da sinalização do Permis de Végétaliser (à direita).
Com arte semelhante ao do original, na versão do GGF, lê-se: “Vegepiratemos por todos. Direito de
jardinar [ao invés de Permis de Végétaliser/Licença para Vegetalizar]. Concedido a todos”. Paris,
França. Crédito: GGF, 2018 (n. 1); Prefeitura de Paris, 2019d (n. 2).
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Se, por um lado, existe a ocupação individualizada de microparcelas do espaço
público, o que nos faria sugerir um modelo de “miniprivatizações” consentidas pela
prefeitura, e que vão se multiplicando com o rótulo de “política participativa” em
diferentes cidades, por outro lado, a ocupação cidadã da microárea urbana e o plantio
ali realizado seguem condicionados a regras específicas e a uma autorização prévia,
que não permite a obtenção de lucro, de vantagens e ganhos pessoais, e nenhum tipo
de atividade comercial e de publicidade no local. A cidade de Arcueil (na Grande
Paris), por exemplo, incluiu um item no texto de seu Permis de Végétaliser em que o
cidadão se engaja a não privatizar o espaço concedido, tampouco a colheita, ou seja,
o que for cultivado está passível de ser colhido (e aproveitado) por qualquer cidadão.
O termo parisiense, por sua vez, ressalta o caráter de criar vínculos sociais com a
iniciativa, favorecendo as trocas especialmente com os vizinhos (PREFEITURA DE
ARCUEIL, 2018; PREFEITURA DE PARIS, 2019d).
É verdade, entretanto, que o sucesso do programa é relativo, seja em Paris ou
em qualquer outra cidade, pois depende do engajamento pessoal do jardineiro ou
hortelão (semelhante ao que ocorre em iniciativas de guerrilla gardening ou nas
diferentes hortas comunitárias). No entanto, é justamente este o gancho com a
sociedade civil que o Permis de Végétaliser parisiense visa a consolidar: tonar o
cidadão comum ativo no processo de vegetalização urbana e de manutenção dos
espaços públicos municipais (REYNOLDS, 2009).
O poder público segue, todavia, com a legitimidade de retomar a posse da
microárea concedida sempre que julgar necessário, não havendo impedimentos
jurídicos ou burocráticos para tal. Não se pode afirmar que todas as parcelas
concedias pelo Permis de Végétaliser serão cuidadas por cidadãos egoístas ou
ciumentos, que pretendem impedir que as demais pessoas interajam com tais porções
do espaço público. As personalidades humanas e os canteiros materializados são
diversos e compõem a heterogeneidade presente no espaço (fotografias 119, 120,
121, 122, 123 e 124) (LADNER, 2011; TRACEY, 2007).
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Fotografias 119 e 120 – Permis de Végétaliser

A sequência de fotografias revela diferentes canteiros em pés de árvores, materializados por intermédio
do Permis de Végétaliser. Nas fotos acima: à esquerda, uma série deles recém-instalada, já com terra,
à espera para ser cultivada (3º arrondissement); à direita, estrutura em tábuas de madeira envolve o
pé de uma árvore já gramado e florido (20º arrondissement). Paris, França. Fotografias de março (n.
120) e de outubro (n. 119) de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 121 e 122 – Permis de Végétaliser

À esquerda, canteiro com um pequeno hotel de insetos e predomínio de tomates, na Avenue (Avenida)
de Breteuil (15º arrondissement), que possui um grande gramado ao centro onde as pessoas se reúnem
especialmente no verão. À direita, cultivo consorciado em pé de árvore, no 12º arrondissement, com
placa que informava aos transeuntes: “Usina de oxigênio. Na cidade, as plantas absorvem gás
carbônico [nitrogênio?] nitratos e partículas finas que deterioram seus pulmões. Elas concentram esses
poluentes e não são consumíveis, mas, a cada rega, elas devolvem oxigênio para você, sem o qual
toda vida humana é impossível!!! Em silêncio, elas preservam sua vida, sua saúde!” (“Usine à oxygène.
En ville les plantes absorbent gaz carbonique [azotes ?] nitrates et particules fines qui abiment vos
poumons. Elles concentrent ces polluants et ne sont pas consommables mais à chaque arrosage elles
vous restituent de l’oxygène sans le quel toute vie humaine est impossible !!! En silence elles préservent
votre vie, votre santé !”). Ambos os canteiros possuem bastante folha seca para nutrir e proteger o solo
local. Paris, França. Fotografias de julho (n. 121) e de outubro (n. 122) de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 123 e 124 – Permis de Végétaliser

Dois canteiros cuidados pela mesma pessoa, no 11º arrondissement, com placa de “sob
videovigilância” (“sous surveillance vidéo”). Este foi o mecanismo adotado pelo responsável deste
Permis de Végétaliser para evitar infortúnios, tais como o roubo de plantas e o despejo de lixo no local.
Em uma das placas penduradas, pede-se respeito às áreas vegetalizadas, e caso algum transeunte
queira conversar ou mesmo deseje alguma espécie cultivada, também estão disponibilizados o nome
e o e-mail (retocados na fotografia em respeito ao anonimato e a não divulgação de informações
pessoais) do responsável pelos canteiros. Foi a única situação em que se deparou com placas desta
natureza no decorrer da pesquisa, ilustrando mais uma variante no modo de relação entre o cidadão e
as microáreas públicas pelas quais ele se torna responsável, levantando questões sobre a eficiência
desta vigilância, se há de fato uma câmera no local, e sobretudo os limites éticos (e legais) deste tipo
de iniciativa. As formas de comunicação com as demais pessoas e as estratégias de ocupação e
manutenção dos canteiros são bastante diversas e esteticamente evidentes. Paris, França. Fotografias
de agosto de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Não se desconsidera, por fim, que o dispositivo adotado pela Prefeitura de Paris
tende a incentivar o contato da população com a terra e torna mais real a possibilidade
de engajamento do cidadão com as práticas agrícolas e de jardinagem, uma vez que
as microáreas adaptam-se à disponibilidade de tempo que a maior parte das pessoas
que vivem e trabalham na metrópole podem oferecer para tal atividade, além de
fornecer uma alternativa simples e gratuita a quem não dispõe de nenhuma porção de
terra dentro de casa para materializar sua horta ou jardim. Segundo um morador do
14º arrondissement (2019, informação verbal93): “Planto no pé da árvore da minha
93

Informação obtida em campo em ago. 2019.
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calçada, eu consigo ter tempo para isso. Agora, se o cachorro vai fazer xixi ou se as
pessoas vão pisotear, é uma questão de civilidade”.
3.5 A METRÓPOLE QUE ALMEJA PARA ALÉM DE HORTAS COMUNITÁRIAS
Em 2011, outra medida ambientalista seria tomada: o lançamento do primeiro
Plano Biodiversidade94 de Paris, que referenciava as conferências organizadas pela
ONU desde 1992 (no Rio de Janeiro), elencava uma série de benefícios sociais
trazidos pela biodiversidade urbana e apresentava metas a serem realizadas nos anos
seguintes, com algumas implementações até 2014, último ano daquela administração,
mas traçando caminhos para os dez anos subsequentes (PREFEITURA DE PARIS,
2019b).
O Plano Biodiversidade de 2011 apresentava a diversidade biológica (fauna e
flora) como um dos parâmetros para medir a qualidade de vida na cidade e afirmava
que a presença da natureza no meio urbano respondia a um objetivo de justiça social.
Desta forma, passou-se a investir e a incentivar: o recolhimento de dados e pesquisas
científicas sobre a biodiversidade urbana; a capacitação técnica para o manejo desta
biodiversidade; e o trabalho de conscientização social acerca da importância da
relação entre natureza e cidade, buscando uma transformação cultural de toda a
sociedade no trato com as plantas e com os animais, sobretudo em relação aos
insetos (construção de hotéis de insetos e instalação de colmeias). Foram elencados
serviços que a biodiversidade urbana prestaria à população, dentre eles: a melhoria
da saúde humana; a redução das ilhas de calor e da poluição atmosférica; a
valorização turística da paisagem urbana; a função pedagógica no que tange à
sensibilização de crianças e adultos acerca do meio natural; o desenvolvimento da
apicultura urbana e da função polinizadora dos insetos; a melhoria da qualidade do
solo a partir da reciclagem da matéria orgânica; a regulação do regime de chuvas e
proteção contra enchentes; e a melhoria da qualidade das águas fluviais urbanas95.
Pensado na integração da biodiversidade de Paris com o seu entorno (com
toda a região metropolitana), o Plano Biodiversidade de 2011 previa uma coerência
operacional para se materializar nas mais variadas políticas metropolitanas (dos

94
95

Plan Biodiversité.
Ibid.
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transportes à gestão da água), e ainda: responsabilizava a pressão antrópica sobre
os seres vivos e seus habitats pelo estado de fragilidade ambiental nas cidades;
chamava atenção ao comportamento de consumo dos cidadãos, almejando a redução
da pegada ecológica96; clamava pela mudança de entendimento sobre a
biodiversidade urbana, muitas vezes associada a espécies prejudiciais como ratos,
pombas e baratas; destacava a importância dos corredores ecológicos urbanos; e
ressaltava sua coerência enquanto instrumento para o planejamento urbano, indo de
encontro às metas do Plano Diretor97.
É, enfim, a partir do Plano Biodiversidade de 2011 que o poder público assume
um papel estratégico para reforçar a capacidade dos edifícios em serem a base
material de acolhimento da biodiversidade urbana. Muros e telhados passam a basear
uma nova vegetação urbana, sendo que projetos pilotos vão testar uma nova ideia: a
criação de hortas e/ou jardins e canteiros produtivos, objetivando ao aumento de sete
novos hectares de telhados verdes até 2020. Também será revista a compreensão
paisagística municipal sobre os pés das árvores, que passam a ser compreendidos
como espaços potenciais de expansão da biodiversidade: ao invés de grades ou
material construtivo, os pés das árvores serão vegetalizados ou liberados para o
desenvolvimento e reprodução das plantas espontâneas, abrindo o caminho para a
concepção, como visto anteriormente, do Permis de Végétaliser98.
Chegada a gestão de Anne Hidalgo (2014-2020), a vegetalização, a
biodiversidade e a agricultura urbana ganham especial destaque no conjunto de
políticas e programas municipais. No dia 26 de setembro de 2016, a biodiversidade
seria oficialmente proclamada “cidadã de honra” da cidade de Paris e, em 22 de março
de 2018, o Conselho Municipal aprovou o novo Plano Biodiversidade, válido até 2024
(mas que tem 2030 como horizonte), no qual foram apresentadas 30 ações
distribuídas em três diferentes eixos, conforme elencou-se na tabela 1.

96

“A pegada ecológica mede a superfície biologicamente produtiva que é necessária para satisfazer o
consumo de uma determinada população. Esta superfície compreende as terras e as águas que
produzem os recursos e absorvem os resíduos que uma população utiliza e gera através de seu
consumo” (UHDE, 2009, p.9, tradução nossa).
97
Ibid.
98
Ibid.
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Tabela 1 –

Plano Biodiversidade de Paris (2018-2024)
Temáticas

Ações

Eixo 1. A biodiversidade em uma cidade engajada: Paris, coletividade exemplar
1. Inscrever a biodiversidade nos planos
urbanísticos e ambientais da prefeitura
Planejar

2. Reforçar a integração da biodiversidade
com todas as etapas dos projetos
construtivos e de renovação da prefeitura
3. Integrar a biodiversidade na política de
compras da prefeitura

Financiar

4. Favorecer a emergência de financiamentos
inovadores para a biodiversidade
5.
Desenvolver
biodiversidade

as

profissões

da

6. Agir na escala da Bacia Parisiense
Cooperar

7. Inscrever a política municipal nas
estratégias nacionais e internacionais da
Convenção sobre Diversidade Biológica

Eixo 2. A biodiversidade por e para todos: todos os atores da biodiversidade
8. Conhecer a biodiversidade urbana
Conhecer e tornar conhecido

9. Tornar
parisiense

conhecida

a

biodiversidade

10. Conscientizar sobre a biodiversidade
através de eventos
Sensibilizar e formar

11. Conscientizar sobre a biodiversidade das
creches às universidades
12. Desenvolver programas de formação
sobre a biodiversidade e para todos
13. Apoiar as associações de promoção e de
proteção da biodiversidade

Acompanhar e implicar-se

14. Favorecer a participação dos parisienses
na reconquista e na preservação da
biodiversidade
(continua)
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Temáticas

Ações
(conclusão)
15. Acompanhar as empresas nas ações pela
biodiversidade e envolver, neste processo,
prefeitura, empresas e associações

Eixo 3. A biodiversidade por toda parte: pensar a cidade como um trunfo à biodiversidade
16. Reforçar
parisiense

a

natureza

no

território

17. Construir imóveis com biodiversidade
positiva

Construir a cidade

18. Desenvolver
biodiversidade

novos

espaços

de

19. Participar para a resiliência urbana e para
a adaptação do território às alterações
climáticas
20. Reforçar a vegetalização da cidade
21. Favorecer as espécies vegetais regionais
22. Universalizar o procedimento “zero
pesticida” e encorajar a gestão ecológica dos
espaços verdes no conjunto do território
parisiense
Gestar a cidade

23. Reforçar o lugar das
biodiversidade parisiense

árvores

na

24. Manter o meio construído em adequação
com as necessidades da fauna e da flora
25. Fazer da biodiversidade um
adquirido pelos parisienses e turistas

valor

26. Desenvolver a agricultura urbana
27. Desenvolver o conhecimento e a gestão
das espécies exóticas invasoras
Viver a cidade
28. Desenvolver planos de ação específicos
para as espécies protegidas e/ou ameaçadas
29. Fazer da biodiversidade um trunfo para a
saúde dos parisienses
30. Viver melhor com os animais na cidade
Fonte: PREFEITURA DE PARIS. Plan Biodiversité 2018-2024, 2019, p. 21, negrito nosso, tradução
nossa. Disponível em: <https://www.paris.fr/actualites/un-nouveau-plan-biodiversite-pour-paris-5594>.
Acesso em: 21 ago. 2019.
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De acordo com a tabela acima, a agricultura urbana figura entre as ações do
referido plano, a fim de enquadrar-se enquanto mecanismo que colabore para a
expansão e a conservação da biodiversidade urbana. Conforme expressou um
funcionário da Prefeitura de Paris (2019, informação verbal99): “Esta administração tem
compromissos ousados em relação à presença da natureza na cidade, a agricultura
urbana, as hortas e jardins, cada espaço verde ganha protagonismo”.
O novo plano foi elaborado ao longo de dois anos, envolvendo os diversos
atores implicados com a referida temática e permitindo que os parisienses também
pudessem apresentar as suas propostas, mediante instrumentos participativos. Entre
os pontos de especial atenção, estavam os mecanismos de recomposição da
biodiversidade em espaços construídos, cabendo lembrar que Paris é altamente
adensada e não há grande disponibilidade de terrenos disponíveis a uma considerável
produção de novas áreas verdes (ver mapa no ANEXO G). Neste sentido, a agricultura
urbana é uma das atividades perseguidas a fim de unir ações de vegetalização, de
sensibilização cidadã (caráter pedagógico) e de desenvolvimento socioeconômico
(APUR, 2019; PREFEITURA DE PARIS, 2019b).
Ao mesmo tempo, o interesse da prefeitura em dar atenção à vegetalização de
áreas construídas vai de encontro à sua ousada promessa de materializar, ao longo
do mandato de seis anos da atual administração (2014-2020), 100 hectares de áreas
verdes em telhados, fachadas e muros, dentre os quais, um terço (30 hectares),
destinado à agricultura urbana – trabalha-se com a estimativa de que a agricultura
urbana seria capaz de abastecer 10% das necessidades de alimentos frescos da
cidade de Paris (MAYOL; GANGNERON, 2019). O denominado “Objetivo 100
Hectares” teve a adesão, em 2017, de 74 parceiros que assinaram uma carta de
comprometimento com tal objetivo de vegetalização, dentre os quais listavam grandes
redes de supermercados e de hotelaria, restaurantes, casas de espetáculos, museus,
instituições de ensino e pesquisa, centros comerciais, empresas públicas de
diferentes setores e organizações como a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (PREFEITURA DE PARIS, 2019b).
A referida carta traz, em seu texto, os engajamentos:

99

Informação fornecida em entrevista exclusiva para Gustavo Nagib, em 25 jan. 2019.
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a) da prefeitura: vegetalizar os edifícios do patrimônio municipal; prestar
acompanhamento aos proprietários que desejam vegetalizar seus espaços
construtivos; publicitar a mobilização dos parisienses;
b) dos parceiros: vegetalizar suas propriedades; recensear e avaliar seus imóveis
que já foram ou podem ser vegetalizados; participar das ações e chamadas da
prefeitura concernentes ao processo de vegetalização urbana e que incluem a
agricultura urbana (fotografias 125, 126, 127 e 128);
c) e dos cidadãos comuns: promover uma vegetalização que respeite o meio
ambiente, contribuindo para a biodiversidade local e a gestão das águas, e de
uma agricultura urbana integrada ao circuito curto de produção e consumo;
desenvolver a vegetalização e a agricultura urbana sem pesticidas; e
compartilhar os conhecimentos adquiridos (MAYOL; GANGNERON, 2019).
Fotografias 125 e 126 – Horta da RATP Denfert-Rochereau

A Régie Autonome des Transports Parisiens (Empresa Autônoma dos Transportes Parisienses –
RATP) é uma empresa pública e a principal responsável pelo serviço de transporte coletivo na Grande
Paris. A RATP é uma das signatárias do “Objetivo 100 Hectares”, vegetalizando muitas de suas áreas
disponíveis, como telhados e pátios de estações férreas e rodoviárias. Nas fotos, a área externa da
estação de trens metropolitanos e metrô Denfert-Rochereau, no 14º arrondissement, que foi
transformada em horta, em julho de 2018, a partir da instalação de estruturas suspensas de madeira.
O local, que possui 300 m2, tem 24 horas de acesso livre (trata-se de uma parte da calçada), onde 32
mil pessoas transitam diariamente, e não havia impedimentos para a colheita das hortaliças, mas a
empresa informava em sinalizações dispostas nos canteiros: “A RATP não se responsabiliza por
qualquer utilização destes vegetais”. À esquerda, foto durante o verão, quando a horta foi inaugurada.
À direita, durante o outono, com as folhas que caíam das árvores adjacentes, formando uma cobertura
sobre o solo dos canteiros; em sua estrutura de madeira, intervenção com um adesivo do grafista e
militante de esquerda Gérard Paris-Clavel, onde se lê: “Rêve-toi et Marx” (“Sonha e Marx”). Paris,
França. Fotografias de julho (n. 125) e de outubro (n. 126) de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 127 e 128 – Horta da RATP Denfert-Rochereau

Este conjunto de fotos foi produzido ao longo de um ano nas respectivas estações boreais: verão (n.
125), outono (n. 126), inverno (n. 127) e primavera (n. 128). É possível ver a evolução dos canteiros
em cada período do ano. O inverno não interrompeu severamente as atividades nas hortas no decorrer
desta pesquisa, tendo sido este registro fotográfico num dos poucos dias de neve, na capital francesa,
entre 2018 e 2019. À esquerda, neve cobre o solo e a placa onde havia informações sobre as hortaliças
cultivadas; à direita, na primavera, os canteiros chamavam atenção devido ao vigor das plantas. Paris,
França. Fotografias de janeiro (n. 127) e de junho (n. 128) de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

O novo Plano Biodiversidade de Paris apresentou quatro objetivos específicos
para a ação pública em relação à agricultura urbana: promovê-la e desenvolvê-la em
sua relação com a biodiversidade urbana; maximizar o potencial de biodiversidade
nas áreas de agricultura urbana; desenvolver projetos agroecológicos e de
permacultura urbana; e desenvolver a apicultura de forma responsável. Coloca-se em
evidência o caráter multifuncional da agricultura urbana, reconhecendo suas
dimensões alimentar, ecológica, econômica, social e pedagógica. Defende-se a
atividade enquanto mecanismo de educação ambiental, para criar relações sociais,
como mecanismo para diversificação genética (mediante técnica do plantio
consorciado) e conservação da biodiversidade urbana, e para valorizar os resíduos
orgânicos e demais métodos para a fertilização natural dos solos (fungos,
compostagem de restos de podas e alimentos e uso de minhocas para a
vermicompostagem)100.
A partir de tais diretivas, o poder público criou parcerias e começou a
desenvolver mecanismos para a reprodução das práticas agrícolas no território
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Ibid.
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parisiense. Existente desde 1997, a Maison du Jardinage (Casa da Jardinagem) da
Prefeitura de Paris é um dos espaços centrais para estreitar relações pedagógicas
com a população e desenvolver propostas elencadas pelos Planos Biodiversidade,
além de ser uma das principais bases de apoio ao Programa Main Verte. Nela,
ocorrem ateliês, palestras e oficinas, além de haver salas com materiais expositivos,
biblioteca e a presença de técnicos capazes de prestar informações e orientações
adequadas sobre a prática da jardinagem e da agricultura urbana não comercial ao
grande público, ajudando a replicar as iniciativas hortícolas individuais e coletivas na
cidade. Localizada no Parque de Bercy (12º arrondissement), a equipe da Maison du
Jardinage cuida de uma estufa e de uma horta presentes no local (mapa 1, n. 33, p.
151), estando esta última aberta aos cidadãos e servindo como espaço de
experimentos e demonstrações de novas técnicas de horticultura (fotografias 129,
130, 131 e 132).
Fotografias 129 e 130 – Maison du Jardinage

Fotos do interior da Maison du Jardinage (12º arrondissement). À esquerda, a sala de aula, onde
ocorrem diferentes atividades pedagógicas, com uma grande mesa de madeira (com jardineiras) para
os alunos (ao centro); a mesa do professor e a lousa branca (ao fundo); e utensílios e equipamentos
nos diversos móveis encostados nas paredes. À direita, pequeno museu, que conta a história e expõe
objetos a respeito da horticultura e jardinagem. Paris, França. Fotografias de agosto de 2018. Crédito:
Gustavo Nagib.
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Fotografias 131 e 132 – Le Potager de la Maison du Jardinage

Na área externa da Maison du Jardinage, estão as videiras, que podem ser observadas na foto à
esquerda. A cidade começou a produzir vinho na época romana, mas foi no século XIII que Paris
passou a ter uma das maiores vinícolas da Europa. Chegado o século XIX, esta área tornou-se o maior
centro comercial de vinho do mundo, mas entrou em declínio no começo do século XX. Seus antigos
armazéns e adjacências deram lugar ao atual Parque de Bercy, cujo vinhedo continua a receber os
cuidados da prefeitura (PREFEITURA DE PARIS, 2020). À direita, a horta da Maison du Jardinage,
com seus canteiros organizados segundo os tipos de plantio ou de experimentos, com aromáticas,
legumes, flores, PANC etc. Sem abrir mão do cultivo consorciado, placas indicam as plantas existentes
em cada parcela. A foto, tirada durante a primavera boreal, exprime o momento de maior variedade de
tons e cores, com destaque à floração. Paris, França. Fotografias de julho de 2018 (n. 131) de maio de
2019 (n. 132). Crédito: Gustavo Nagib.

A fim de materializar a agricultura urbana, conforme estabelecido no novo Plano
Biodiversidade, a municipalidade ainda produz materiais informativos de boas práticas
de cultivo no espaço urbano; vem estimulado a criação de redes para a troca de
sementes e mudas provenientes da agricultura camponesa para atender as hortas
comunitárias; e considera a permacultura inovadora, uma vez que seu aporte integra
preservação ambiental, desenvolvimento social e compartilhamento de recursos,
cujas atividades humanas interagem de forma mais harmônica com os ecossistemas.
No campo da experimentação da permacultura urbana, a prefeitura financia coletivos
que a põem em prática na Ferme de Paris (Fazenda de Paris), além de oferecer cursos
de especialização e ateliês sobre a temática e de lançar editais destinados à
permacultura e à agroecologia.
A Ferme de Paris está localizada dentro do Bois de Vincennes (mapa 1, p. 151)
e remonta o século XIX, quando o agrônomo Georges Ville (1824-1897) desenvolvia,
na década de 1860, suas pesquisas sobre fertilidade dos solos durante o reinado de
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Napoleão III. Dos campos de experimentação em Vincennes, as pesquisas de Ville
contribuíram para a industrialização da agricultura francesa, rumo a um modelo de
utilização maciça de insumos químicos que atualmente tenta ser revertido, inclusive,
pela atual política municipal aqui apresentada.
Desde 1989, a Ferme de Paris desenvolve atividades pedagógicas e
ambientais ao público parisiense, e, na atualidade, inversamente à época de Ville,
trabalha pela sensibilização da população em prol da agricultura orgânica. Em seus 5
hectares de área, cultivam-se vegetais e criam-se animais tradicionais da Região
Parisiense, sem a utilização de organismos geneticamente modificados, nem de
insumos químicos (a alimentação dos animais também possui a certificação orgânica),
e realizando a rotação de culturas e a compostagem – anualmente, são produzidas
40 toneladas de composto orgânico, sendo que 24 toneladas são destinadas à
adubagem das áreas verdes públicas (fotografias 133, 134 e 135).
Fotografia 133 – Ferme de Paris

A Ferme de Paris realiza a agropecuária orgânica e a permacultura em suas dependências dentro do
Bois de Vincennes, no 12º arrondissement. Seus ambientes possuem placas explicativas e nem sempre
estão abertos para a visitação do público; os animais ficam em áreas reservadas (há equinos, bovinos,
ovinos, caprinos, suínos, coelhos e aves); ferramentas e maquinários agrícolas, em exposição,
possuem explicativos de sua funcionalidade; uma dependência central volta-se à divulgação do
“consumo responsável” (práticas antidesperdício, circuito curto de produção e consumo, compostagem
etc.) e reserva um lugar de descanso para as crianças. Na foto acima, área para demonstrações de
como e onde cultivar na cidade. Sob a designação “agricultura urbana”, há exemplos de:
reaproveitamento de banheiras e latrinas como canteiros produtivos; uso de jardineiras em materiais
maleáveis, latões e vasos em geral; cisterna que é alimentada pela água que desce do telhado. Paris,
França. Fotografia de agosto de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 134 e 135 – Ferme de Paris

À esquerda, canteiro de sálvia possui uma placa com um desenho de nariz, convidando os visitantes a
mobilizarem seu olfato para sentir o aroma da planta. À direita, porco descansa no chiqueiro; cercas
elétricas circundam as áreas reservas aos animais. Paris, França. Fotografias de agosto de 2019.
Crédito: Gustavo Nagib.

Complementarmente à Ferme de Paris, a prefeitura criou “fazendas urbanas
pedagógicas” e o Programa Ferme Mobile (Fazenda Móvel), a fim de sensibilizar a
população no que se refere à agricultura urbana e à presença de animais de criação
em áreas intra-urbanas, seja em relação aos benefícios das pequenas criações, seja
para ensinar as condições de respeito e bem-estar animal. Como já ressaltou Aubry
(2015, p.3, tradução nossa): “A última vaca deixou Paris em 1971”.
Em 2018, criou-se uma fazenda urbana pedagógica de 2 mil m2 no 13º
arrondissement e, em 2019, foi criada a segunda, com 1,5 mil m2, no 15º. Já o Ferme
Mobile possui uma programação anual (divulgada no website da prefeitura), na qual
os animais são transportados, a cada mês, a um arrondissement diferente da cidade
(às quartas-feiras ou aos sábados), onde passam o dia em uma praça ou parque
público: às quartas, os agentes municipais desenvolvem atividades com as crianças;
aos sábados, eles ficam à disposição da população em geral (fotografia 136).
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Fotografia 136 – Ferme Mobile

Ferme Mobile instalada pela prefeitura na Place (Praça) des Vosges, no 4º arrondissement. Em pleno
centro da Paris, um dos lugares mais conhecidos da cidade teve parte de seu gramado provisoriamente
cercado (as estruturas de madeira que lembram as porteiras das propriedades rurais) e ocupado por
animais de criação (na foto, aparecem ovelhas e aves). A medida pedagógica produz um impacto na
paisagem, sensibilizando o olhar e resgatando experiências que já pareciam distantes da realidade
urbana. Paris, França. Fotografia de outubro de 2018. Crédito: Roberto O’Leary.

Bem próximo à Ferme de Paris, também nas dependências do Bois de
Vincennes, se encontra a École Du Breuil (escola que leva o nome de Alphonse Du
Breuil, professor de arboricultura), criada em 1867 a partir de um decreto do Barão
Haussmann, com a finalidade de formar jardineiros no contexto de criação das novas
vias públicas ajardinadas. A escola de paisagismo e horticultura atualmente adota
práticas ecológicas e oferece cursos livres e profissionalizantes, sendo que o novo
Plano Biodiversidade estabelece a formação em permacultura. A Prefeitura de Paris
oferece, a cada semestre letivo, um conjunto de cursos para adultos nas mais diversas
áreas – línguas, informática, qualificações profissionais etc. –, sendo a questão
ambiental uma das frentes, com cursos em permacultura, identificação de espécies
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vegetais e agricultura urbana (este último é sobre horta e pomar orgânicos, teórico e
prático, anual, com 90 horas totais e custo de 290 euros).
A parceria com institutos de pesquisa e ensino superior se fez fundamental na
medida em que, para concretizar as metas estabelecidas, a prefeitura precisaria de
um conjunto de dados e suporte técnico, especialmente no que se refere à produção
segura de alimentos em solos urbanos, garantindo que a agricultura urbana
profissional – destinada ao abastecimento e à geração de renda – pudesse ser
comercializada de acordo com os parâmetros sanitários exigidos pela legislação
francesa e pela União Europeia.
Desde 2013, o poder público local tem parceria com o Institut des Sciences et
Industries du Vivant et de l'Environnement (Instituto das Ciências e Indústrias do Ser
Vivo e do Meio Ambiente) – AgroParisTech – para conduzir pesquisas conjuntas na
temática agroalimentar. Na França, existem as chamadas “cátedras de parceria”, que
têm por objetivo coproduzir conhecimento e ferramentas pedagógicas em temáticas
específicas juntamente aos setores público e privado, possibilitando o financiamento
das pesquisas acadêmicas. Em 2017, durante o Salão Internacional da Agricultura
(fotografias 137 e 138), em Paris, a parceria entre poder público e academia foi
renovada e visa à materializar um polo econômico voltado à agricultura urbana em
território parisiense (a prefeitura deseja que Paris seja uma grande incubadora da
agricultura urbana), a partir da criação de programas comuns de pesquisa e de
formação; do desenvolvimento de atividades paralelas correlatas à temática; e da
cooperação nas áreas de nutrição, economia circular101, biodiversidade urbana,
avaliação e gestão de riscos sanitários e de resíduos (AGROPARISTECH, 2017).

101

“A economia circular é um modelo de produção e de consumo que envolve a partilha, a reutilização,
a reparação e a reciclagem de materiais e produtos existentes, alargando o ciclo de vida dos mesmos.
Na prática, a economia circular implica a redução do desperdício ao mínimo. Quando um produto chega
ao fim do seu ciclo de vida, os seus materiais são mantidos dentro da economia sempre que possível,
podendo ser utilizados uma e outra vez, criando assim mais valor. A economia circular contrasta com
o modelo econômico linear baseado no princípio ‘produz–utiliza– [joga] fora’. Este modelo exige vastas
quantidades de materiais a baixo preço e de fácil acesso e muita energia.” (PARLAMENTO EUROPEU,
2018.)
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Fotografias 137 e 138 – Salão Internacional da Agricultura

O Salão Internacional da Agricultura de Paris ocorre anualmente, entre fevereiro e março, ocupando
toda a extensão do maior espaço de exposições da França, o Paris Expo Porte de Versailles, no 15º
arrondissement. Com diversas atividades simultâneas e reunindo estandes dos mais diferentes atores
da agropecuária, a agricultura urbana também está presente em palestras, eventos institucionais,
representada por associações, empresas e poder público. Contradições como propostas de agricultura
sustentável e orgânica expostas em decorações de grama sintética, o grande consumo de embalagens
descartáveis ou o discurso de bons tratos animais ao mesmo tempo em que eles se encontram
confinados em gaiolas, chamam a atenção do olhar mais crítico. À esquerda, visão de um dos
pavilhões, onde eram expostos animais de criação, tais como bovinos, ovinos e suínos; à direita,
estande da Associação Francesa da Agricultura Urbana Profissional (AFAUP). Paris, França.
Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Duas outras medidas do poder público municipal que somam-se aos objetivos
do novo Plano Biodiversidade em relação à agricultura urbana são: o Plano de
Alimentação Sustentável (para o período de 2015-2020), com o qual a prefeitura se
compromete a favorecer a agricultura orgânica mediante compras públicas para as
refeições coletivas municipais (incluindo merendas escolares); e o Plano Colmeias e
Polinizadores (de 2016), cujos trabalhos são realizados em parceria com o Ministério
da Agricultura e com o Departamento de Polícia para se elaborar um mapa de
densidade de colmeias no território parisiense, cujo propósito é a instalação de novas
caixas para abelhas, de hotéis de insetos e a criação de novas áreas de campos de
melíferas, especialmente nos telhados da cidade.
A Prefeitura de Paris entende por “alimentação sustentável” aquela pautada
pelo critério das certificações e do circuito curto, ou seja: cuja produção é certificada
como orgânica (ou de produtores em transição para o orgânico), ou com certificação
de origem e qualidade reconhecida pelo Código Rural francês, enquadradas nos
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critérios nacionais, europeus ou internacionais; e com produtos agrícolas sazonais e
locais (o limite de proximidade estabelecido é o território administrativo das cinco
regiões limítrofes à Região Parisiense). Segundo os dados públicos, a alimentação
sustentável saltou de 7%, em 2008, para 46,7% em 2018 (sendo que 40%
correspondiam a alimentos orgânicos). Almeja-se, ainda, reduzir em 20% o consumo
de carne, introduzindo, até 2020, uma refeição vegetariana por semana nos
restaurantes coletivos municipais (incluindo a merenda escolar); zerar o consumo de
transgênicos, de óleo de palma e de peixes pescados em águas profundas; e garantir
que 100% dos ovos sejam de galinhas criadas soltas (ao ar livre). A meta é que 50%
das refeições servidas pela rede municipal (creches, escolas, centros de assistência
social, casas de repouso etc.) sejam de alimentos sustentáveis até 2020; em 2019, a
prefeitura servia 30 milhões de refeições anualmente nos 1.300 estabelecimentos de
que era responsável, e era a maior compradora de orgânicos do país (PREFEITURA
DE PARIS, 2018).
Enquanto estratégias para a materialização de um sistema alimentar
sustentável, desde maio de 2018, a agricultura urbana é abordada, pela prefeitura, no
conjunto de práticas integradas a:
a) um plano de compostagem, segundo o qual foram instaladas composteiras em
bairros e áreas verdes públicas (fotografia 139); incentivou-se a compostagem
doméstica individual; desde 2016, fez com que dois terços dos mercados
alimentícios de Paris também fizessem a separação específica de seu lixo
orgânico com restos de alimentos, que são utilizados para a produção de
composto (que pode ser usado nas áreas verdes, incluindo as hortas
comunitárias) e de biogás; e, em 2017, havia começado a coleta específica dos
rejeitos alimentares em dois arrondissements pilotos (os 2º e 12º);
b) um plano antidesperdício de alimentos, que desde 2016, fez a prefeitura lançar
dois editais para associações que desejassem se equipar com equipamentos
necessários à conservação de alimentos recuperados de mercados (produtos
que não foram vendidos e seriam descartados);
c) diversificação da produção agrícola local (a agricultura urbana também passa
a assumir este papel);
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d) tentativa (até janeiro de 2020, ainda não concretizada) de se criar um selo oficial
de identificação de qualidade e de origem para os produtos oriundos da
agricultura urbana parisiense;
e) estreitar as relações entre produção e consumo mediante atividades
pedagógicas, a exemplo daquelas realizadas pela Ferme de Paris e pelo
Programa Ferme Mobile, e entre produtor e consumidor, por meio do fomento
a pontos de distribuição de alimentos em circuito curto (alimentação local)
(PREFEITURA DE PARIS, 2020).
Fotografia 139 – Composteira em área pública

A Avenue René Coty, no 14º arrondissement, possui uma larga ilha central, denominada “Allée
(Alameda) Samuel Beckett”. Em uma de suas esquinas, há canteiros hortícolas de um lado (na foto, à
esquerda) e composteiras de outro (as caixas de madeira à direita), para livre uso da população. Paris,
França. Fotografia de dezembro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

No que se refere aos mercados de proximidade, aqueles onde se estabelecem
trocas comerciais diretas entre consumidores e produtores locais (da Região
Parisiense, portanto, de grande suporte à agricultura periurbana), as chamadas
“Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne” (“Associações para a

233

Manutenção de uma Agricultura Camponesa”) – AMAP – são as suas principais
expressões. Elas surgiram no ano 2000 e consistem em uma parceria entre um grupo
de consumidores e de camponeses para a compra e venda de produtos alimentícios,
em contratos geralmente estabelecidos pelo período de um ano completo, para que,
desta maneira, os consumidores pré-financiem a produção dos camponeses e, estes,
por sua vez, se comprometam a fornecer os alimentos aos integrantes do grupo de
consumo. Este mecanismo pretende dar garantias de sustento ao modo de produção
e de vida camponesa no entorno das cidades (áreas periurbanas) e, em contrapartida,
assegurar alimentos frescos, locais, sazonais e orgânicos aos cidadãos a ele
engajados (RAIDF, 2019).
Em intervalos regulares (geralmente uma vez por semana), as cestas
montadas com uma variedade de produtos camponeses são deixadas em um lugar
pré-estabelecido denominado “local de partilha”, onde os associados da AMAP devem
ir buscá-las. Este tipo de organização tende a enfatizar: a qualidade das mercadorias
ofertadas, uma vez que os produtos são orgânicos e, na França, a agricultura
camponesa é regida pelo “princípio do respeito à natureza”, proibindo a utilização, por
exemplo, de hormônios de crescimento, organismos geneticamente modificados,
antibióticos e pesticidas; e a sua diversidade, já que as cestas podem conter frutas,
verduras, legumes, queijos, ovos, carnes, pães, mel etc. As AMAP também se
baseiam em princípios da economia solidária, tais como: a autogestão, a
transparência e a participação coletiva em seus processos organizacionais e
decisórios (por exemplo, as pessoas envolvidas devem participar das assembleias e
ajudar periodicamente na distribuição das cestas); a solidariedade em casos de
imprevistos de ordem climática que venham a afetar a produção camponesa; o
comprometimento de cada associado para garantir a perenidade das trocas entre as
partes; a garantia de preços justos aos consumidores e de remuneração justa aos
produtores; e a participação dos consumidores, ao menos uma vez por ano, em visitas
e atividades aos locais de produção (FADEAR, 2019; RAIDF, 2019).
A partir do princípio de que os insetos polinizadores estão ameaçados pelo uso
de agrotóxicos e são essenciais para garantir a reprodução e a diversidade das
espécies vegetais, o Plano Colmeias e Polinizadores (para o período de 2016 a 2020)
veio a complementar o Plano Biodiversidade, dando suporte a projetos que favoreçam
o acolhimento daqueles animais no espaço urbano, especialmente das abelhas, que
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polinizam cerca de 700 flores por dia num perímetro de três quilômetros de distância
em relação à colmeia. Segundo o recenseamento municipal de 2015, Paris contava
com cerca de 700 colmeias gestadas por apicultores particulares, associações ou pelo
poder público, tendo o referido plano o objetivo de instalar mais caixas de abelhas e
de valorizar a produção de mel (PREFEITURA DE PARIS, 2017).
Como medida de segurança pública, a instalação de colmeias deve ser
declarada ao Departamento de Polícia (presencialmente ou online), seguir os
procedimentos técnicos de instalação fornecidos pela prefeitura (por exemplo, há
orientações em relação à distância mínima de segurança entre as caixas de abelha e
as vias públicas ou propriedades vizinhas) e recomenda-se solicitar a orientação de
profissionais ou associações engajadas com a apicultura urbana. Ressalta-se, ainda,
que as abelhas já constam entre as espécies protegidas pela legislação francesa,
sendo proibida, por isso, a destruição de colmeias (mesmo em áreas urbanas), porém,
os eventuais danos que as abelhas possam vir a causar é de responsabilidade do
proprietário dos animais102.
O Plano Colmeias e Polinizadores prevê a cooperação entre poder público
local, associações, proprietários de imóveis e centros de pesquisa para a
materialização de seus objetivos, que, por sua vez, foram apresentados a partir de
quatro eixos:
a) desenvolver um ambiente favorável aos insetos, aumentando as áreas com
melíferas (para que haja a coleta de néctar e pólen), limitando as causas da
mortalidade das abelhas e instalando abrigos (caixas de abelhas e hotéis de
insetos);
b) instalar novas caixas de abelhas no território parisiense, compreendendo as
áreas das hortas comunitárias e dos edifícios públicos, lançando editais
públicos para a temática;
c) facilitar a venda de mel e produtos derivados sob o registro “Mel de Paris” e
enquadrar-se nos mecanismos de certificação da União Nacional da Apicultura
Francesa;
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d) produzir informações e sensibilizar a população sobre a temática, sendo a
Festa da Abelha e do Mel de Paris um dos exemplos para envolver a
população103.
O Conselho Municipal, em 2016, aprovou modificações no Plano Diretor de
Paris (válidas para os nove anos subsequentes) que possibilitaram acelerar a
implantação das metas da prefeitura explicitadas anteriormente em relação à sua
política voltada à vegetalização e à biodiversidade urbanas. As alterações visaram a
ajustar as normas arquitetônicas e construtivas para a expansão das áreas verdes
nos telhados, varandas e muros dos edifícios, regularizando as adaptações técnicas
e estéticas necessárias para a materialização de novas formas e procedimentos
paisagísticos (por exemplo, em relação à instalação de estruturas fixas e
equipamentos e às medições da profundidade do solo), interferindo positivamente
para as ações e estratégias de desenvolvimento da agricultura urbana em toda sua
diversidade de métodos de cultivo: em solo, hidroponia104, aquaponia105, aeroponia106,
construção de estufas etc. (PREFEITURA DE PARIS, 2020).
Dos outros métodos adotados pela prefeitura para vegetalizar a cidade de
Paris, destacam-se, ainda:
a) incentivar as hortas pedagógicas, dotando cada escola municipal com um kit
de jardinagem (jardineiras, terra, ferramentas de jardinagem, mudas de árvores
frutíferas, cisternas e composteiras com minhocas) e com o intuito de trabalhar,
com as crianças, o respeito ao meio ambiente, a paciência (a partir do tempo
de crescimento e desenvolvimento dos vegetais), a melhor compreensão sobre
o clima, o uso da água, a alimentação saudável e a biodiversidade urbana; até
julho de 2019, das 656 escolas municipais de ensino infantil e fundamental, 350
possuíam hortas pedagógicas;
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“A hidroponia é uma forma de cultivo sem solo, com ou sem substrato, em que os nutrientes são
fornecidos às plantas em um fluxo contínuo ou intermitente, [...] continuamente aerado, de solução
nutritiva” (CARRIJO; MAKISHIMA, 2000, p. 2).
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Integração entre aquicultura (criação de organismos aquáticos, tais como peixes e crustáceos) e
hidroponia. Neste sistema fechado, as plantas são fertilizadas pelos resíduos dos organismos
aquáticos, sendo uma alternativa à redução parcial ou total de insumos químicos e à reciclagem (e
economia) da água (BRŠĆAN, 2015).
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“Na aeroponia, as funções de suporte e de suprimento de água e nutrientes [...] são fornecidas pelos
‘suportes de plantas’, geralmente feitos de plástico, e por vaporizadores permanentes (nebulização) de
soluções nutricionais à base de sais minerais girando em circuito fechado por meio de uma bomba” (LE
MONDE, 2020, s.p. tradução nossa).
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b) em 2014, a prefeitura lançou uma chamada pública denominada “Du vert près
de chez moi” (“Do verde perto de casa”), cujo objetivo era mobilizar a população
a selecionar espaços próximos às suas residências que poderiam ser
vegetalizados pela prefeitura, dentre as quais 200 ideias seriam de fato
materializadas. Com colaborações cidadãs entregues diretamente nas
subprefeituras, via internet ou por telefone, o poder público recebeu 1.500
propostas e 209 acabaram sendo escolhidas pela prefeitura;
c) maciça produção de guias para instruir a população a agir corretamente no
espaço urbano (do ponto de vista técnico), seja no âmbito de suas residências
ou nos espaços públicos disponíveis, sendo exemplos os guias de horticultura
orgânica, de plantas nativas regionais, de compostagem, de vegetalização de
muros e telhados etc.;
d) criação de “ruas vegetalizadas”, ou seja, aquelas onde a circulação de
automóveis é reduzida ou proibida e a vegetação cresce nas calçadas, junto às
fachadas ou em espaços da própria via pública, tendo por objetivo, além de
expandir as áreas verdes, criar novos espaços para o convívio social. Para tal,
são plantadas mudas de árvores, cultiva-se ou se deixa brotar plantas
espontâneas sobre o calçamento (criando-se fissuras no asfalto ou entre os
paralelepípedos), abrem-se canteiros nas calçadas e vias, criam-se muros
verdes, instalam-se páletes de madeira para exercerem o papel de jardineiras,
floreiras ou canteiros (fotografias 140 e 141);
e) o oferecimento de mudas arbóreas, na qual o cidadão deve fazer o pedido
anexando uma autorização do responsável pela propriedade onde a árvore
será plantada, em seguida, os técnicos da prefeitura visitam o local e fazem o
plantio na estação adequada. A medida pode ser para plantar uma árvore nova
ou para substituir uma antiga que já morreu e/ou foi cortada (em solo, junto aos
muros ou em vasos assentados sobre estruturas concretadas). Por isso, as
espécies cedidas pela prefeitura são de tamanhos variados e adaptadas aos
terrenos, dentre as quais estão: acer campestre (Acer campestre), ulmeiro
(Ulmus),

tramazeira

calleryana)107.

107

Ibid.

(Sorbus

aucuparia)

e

pereira-de-jardim

(Pyrus

237

Fotografias 140 e 141 – Ruas vegetalizadas

As fotos são de ruas que foram vegetalizadas, em 2019, a partir da criação de um longo canteiro junto
aos pés das árvores já existentes no local, expandindo a área verde sobre o antigo solo concretado ou
asfaltado (a maior extensão dos novos canteiros ocupou antigas porções da via que eram destinadas
ao estacionamento de veículos). À esquerda, Rue Dalayrac, no 2º arrondissement; à direita, Rue de
Picardie, no 3º arrondissement, nos primeiros dias após a entrega da nova área vegetalizada, que foi
envolta com uma cerca de madeira e as folhas, caídas devido ao outono, deixadas para nutrir e proteger
a terra e as novas mudas transplantadas. Paris, França. Fotografias de outubro (n. 140) e de novembro
de 2019 (n. 141). Crédito: Gustavo Nagib.

Em consonância com a sua política ambiental e alimentar, a Prefeitura de Paris,
juntamente às cidades de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille e Nantes, anunciaram,
em 12 de setembro de 2019, a proibição do uso de pesticidas em seus respectivos
territórios. Em nome da saúde de seus habitantes, da proteção ao meio ambiente, do
patrimônio da biodiversidade e das problemáticas concernentes às alterações
climáticas da atualidade, as referidas municipalidades avançaram em relação a
legislação nacional, que desde janeiro de 2019 proibiu a venda, a posse e a utilização
de agrotóxicos por particulares. Tais cidades já haviam deixado de usar produtos
fitossanitários químicos em seus parques, jardins e propriedades e passaram, a partir
da nova diretiva municipal, a proibir o seu uso em toda a sua extensão territorial108.
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Um dos mecanismos para incentivar a população a se engajar no processo de
vegetalização da cidade, bem como para controlar e verificar o avanço das novas
áreas verdes, a prefeitura lançou, em junho de 2017, a plataforma Végétalisons Paris
(Vegetalizemos Paris). Nela, são apresentadas todas as iniciativas de horticultura ou
jardinagem em um mapa interativo disponível online, no qual qualquer pessoa pode
adicionar a sua materialização (de qualquer tipo, de um muro verde a uma horta
comunitária) e, desta forma, a prefeitura acompanha e contabiliza os avanços em
direção a sua meta de vegetalização urbana. Esta plataforma interativa também
permite a interação entre os cidadãos, onde eles solicitam ajuda e promovem trocas
entre si, escrevendo anúncios gratuitamente para solicitações concernentes a cultivo,
rega, doações de sementes e plantas, empréstimo de ferramentas e afins109.
Frente às atuais medidas municipais parisienses apresentadas anteriormente,
é possível levantar algumas ponderações que se fizeram evidentes no percurso desta
pesquisa. Primeiramente, verifica-se uma crescente integração entre as variadas
expressões e tipologias da agricultura urbana e de práticas ecológicas, mobilizando e
criando conexões entre os diversos atores da referida atividade e fomentando, no
campo da formalidade institucional ou em eventos paralelos, debates sobre a temática
a partir das mais variadas perspectivas e expectativas. De seminários, ateliês,
oficinas, hortas comunitárias, eventos institucionais ou acadêmicos etc. frequentados
ao longo desta pesquisa, um dos pontos mais debatidos foi a capitalização da
agricultura urbana e a publicidade feita sobre ela.
Desde 2017, por exemplo, a Prefeitura de Paris organiza o “BiodiversiTerre” –
junção das palavras “biodiversité” (“biodiversidade”) e “Terre” (“Terra”) –, um evento
concebido pelo artista plástico Gad Weil, que transforma temporariamente o espaço
público a partir de instalações vegetais juntamente à presença de diferentes atores
(municipalidade, empresas, associações e iniciativas cidadãs) envolvidos com as
questões ambientais. Este evento é um momento de publicidade para diferentes
ações concernentes à agricultura urbana, à alimentação sustentável e às questões
hídricas e energéticas, com destaque ao protagonismo do próprio poder público.
(fotografias 142, 143, 144, 145, 146 e 147).
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Fotografias 142, 143, 144 e 145 – “BiodiversiTerre”

Entre os dias 21 e 24 de junho de 2019, o “BiodiversiTerre” aconteceu na Place de la République (Praça
da República), limite entre os 3º, 10º e 11º arrondissements, onde foram instalados canteiros de
melíferas (foto superior à esquerda) e de plantas comestíveis sobre o piso, a fim de chamar a atenção
tanto às espécies que atraem as abelhas quanto à produção hortícola dentro da cidade. Em um dos
estandes da prefeitura (foto superior à direita), distribuíam-se mudas de borragem (Borago officinalis
L.), uma planta melífera, comestível e cujas flores azuis são esteticamente valorizadas em jardins.
Animais de criação também foram levados até o local, a exemplo dos bovinos (foto inferior à esquerda),
a fim de sensibilizar crianças e adultos sobre a temática da pecuária na cidade; e associações exibiram
frutas e legumes orgânicos provenientes da agricultura urbana em estrutura que imitava a Torre Eiffel
(foto inferior à direita). Paris, França. Fotografias de junho de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 146 e 147 – “BiodiversiTerre”

Bancos de feno compunham a paisagem temporária, servindo para a permanência dos frequentadores
no local (foto à esquerda). A automobilística francesa Renault, por sua vez, expôs dois modelos de
carros elétricos (foto à direita), revelando o interesse de grandes grupos industriais neste mercado da
“sustentabilidade urbana”. Paris, França. Fotografias de junho de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Ao mesmo tempo em que este tipo de evento tem permitido maior conexão dos
cidadãos com a biodiversidade urbana e com os ciclos da natureza (e a agricultura
urbana é um instrumento para isso), ele também revela, contraditoriamente, a
espetacularização desta temática e os interesses comerciais que recaem sobre ela.
Como afirmou Lefebvre (1969, p. 107): “a natureza entra para o valor de troca e para
a mercadoria; é comprada e vendida”.
Reside, aí, o questionamento se as novas soluções apresentadas pelo poder
público não seguem reproduzindo os mesmos princípios industrialistas ou
desenvolvimentistas do século XX, “que se revelaram inoperantes” e “prejudiciais ao
meio ambiente” (THIOLLENT, 2011, p. 125). Ou ainda, segundo Lipovetsky e Serroy
(2016, p. 261): “O capitalismo de hoje busca novas alianças entre futilidade
consumista e responsabilidade planetária. Quanto mais o capitalismo aprofunda sua
lógica artista, mais ele se reivindica e se reivindicará cidadão, ético e ‘verde’”.
Ademais, o interesse comercial em torno da produção de alimentos em áreas
intra-urbanas pode-se chocar com os anseios e as lutas ativistas, que visam à
democratização dos espaços de produção, à desvinculação em relação às grandes
empresas varejistas e ao acesso aos alimentos orgânicos e a preços justos.

241

Paralelamente, há a possibilidade de se usar novos projetos de agricultura urbana
como mecanismo para o avanço da especulação imobiliária e dos processos de
gentrificação (PADDEU, 2015). Por isso, dado o contexto, há hortelões e
pesquisadores (2019, informação verbal110) que veem muito marketing nas ações do
poder público e poucos resultados efetivos em relação a uma pauta verdadeiramente
ambientalista: I. “A prefeitura fala muito, mas o que de fato mudou? Ainda é preciso
melhor analisar”; II. “A prefeitura tem enquadrado absolutamente tudo, parece que
tudo tem que ser feito exatamente como está escrito em seus documentos, com pouca
margem para o debate”; III. “Tenho a impressão de que a prefeitura acaba fazendo
como ela quer, muitas vezes passando por cima dos apontamentos dos
pesquisadores e das associações que ela [prefeitura] diz serem seus parceiros”.
A fim de publicitar as iniciativas já existentes e tentar envolver a população à
temática emergente da agricultura urbana, a Prefeitura de Paris tem organizado,
ainda, desde 2017, uma premiação anual àqueles que cultivam em toda a Grande
Paris. Sob a denominação de “Troféus da Agricultura Urbana”, um júri formado pelo
poder público seleciona oito projetos em oito diferentes categorias para serem
laureados, na condição de que os candidatos tenham pelo menos uma iniciativa já
materializada dentro da cidade de Paris. As categorias de troféu são:
a) alimentar: entregue ao projeto com cultivos mais desenvolvidos;
b) biodiversidade: aos que reforçam a biodiversidade urbana;
c) gerador de empregos: às iniciativas perenes que geram empregos com
destaque aos postos de reinserção social;
d) inovação: aos projetos com técnicas ou modalidades operacionais inovadoras;
e) vínculo urbano-rural: aos projetos que estreitam relações entre as agriculturas
urbana e rural;
f) bairro agrícola: aos atores que melhoram a qualidade de vida local, seja via
compostagem, modelos de circuito curto de distribuição e armazenamento
inovadores de alimentos etc.;
g) replicável: aos projetos facilmente replicáveis em outras localidades;
h) grande prêmio do júri: ao projeto mais completo, ou seja, que reúna aspectos
referentes a todas as categorias anteriores (PREFEITURA DE PARIS, 2020).
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Os interessados a concorrer aos troféus, fazem suas inscrições online e as
recompensas (que não contemplam aportes monetários diretos) aos oito vencedores
são: receber um troféu; divulgação no website da prefeitura; apresentação do projeto
no estande da prefeitura no Salão Internacional de Agricultura, divulgação e apoio de
uma plataforma de financiamento participativa (MiiMOSA) via internet para tentar
angariar fundos às iniciativas ou aos projetos vencedores, a fim de possibilitar o seu
desenvolvimento ou a sua materialização111.
Por fim, um dos instrumentos mais importantes para a materialização dos
objetivos da prefeitura em consonância com os interesses da sociedade é o
Orçamento Participativo, que foi posto em prática pela atual administração logo no
primeiro ano do mandato (2014) e que reservou 5% do orçamento de investimento de
Paris entre 2014 e 2020 – aproximadamente 500 milhões de euros para o período de
seis anos do mandato – a projetos submetidos, via internet, pelos parisienses de
qualquer idade ou nacionalidade. Apenas no primeiro ano, em 2014, que a própria
prefeitura apresentou os projetos para os cidadãos votarem; desde 2015, porém, são
os habitantes de Paris (um único cidadão, um coletivo ou uma associação) que devem
submeter as propostas. Desde 2016, uma parcela do Orçamento Participativo
(aproximadamente 30% do montante anual) é destinado a projetos para os bairros
populares, onde vivem cerca de 20% da população da capital. Há, ainda, uma
distribuição de recursos destinados a projetos para toda a cidade ou especificamente
para cada arrondissement: cada habitante tem direito a votar em quatro projetos para
toda Paris e em outros quatro para o seu arrondissement de moradia ou de trabalho
(PREFEITURA DE PARIS, 2019e).
O Orçamento Participativo é organizado por chamadas anuais a partir de cinco
etapas principais:
a) submissão das propostas pela população durante os meses de janeiro e
fevereiro;
b) avaliação das propostas, pela prefeitura, entre os meses de março e maio, a
partir dos seguintes critérios:
–

relevância de interesse social (a criação de empresas de caráter
comercial e obras que respondam a interesses privados são, por
exemplo, descartadas);
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–

se a execução é de competência da administração municipal;

–

se não são exigidas maiores despesas para o funcionamento cotidiano
após a materialização do projeto;

–

e a realização de um estudo prévio de viabilidade técnica;

c) entre junho e setembro, a prefeitura faz o reagrupamento dos projetos que se
complementam (isto é, várias propostas podem ser agrupadas em uma única
grande proposição, por exemplo: em 2015, a prefeitura reuniu um conjunto de
propostas de criação de hortas comunitárias e outras áreas verdes em um único
grande projeto) e consulta as comissões públicas formadas com os
subprefeitos para, enfim, elaborar uma lista de projetos que serão submetidos
ao voto popular;
d) finalmente, em setembro, a população vota (via internet ou nas urnas dispostas
pela cidade) nos projetos de sua preferência;
e) uma vez encerrado o período de votação, os projetos mais votados pela
população são considerados “selecionados” e entram na lista e no calendário
de obras a serem realizadas pela prefeitura (o processo completo, portanto, se
desenrola por basicamente um ano)112.
A relevância do Orçamento Participativo de Paris para a agricultura urbana é
que, entre os projetos apresentados, selecionados e votados para serem
materializados, há um conjunto de hortas urbanas (comunitárias, escolares, em
edifícios de habitação social etc.), além de outras propostas que também se
relacionam à vegetalização da cidade ou a temáticas correlatas, tais como: construção
ou reforma de praças, produção de muros e telhados verdes, instalação de
composteiras, hotéis de insetos e jardineiras etc. Especificamente às hortas
comunitárias, como apresentado anteriormente, a prefeitura já possui um programa
específico a elas destinado (o Main Verte). O Orçamento Participativo, contudo, pode
ser um mecanismo de financiamento para os casos em que a existência de uma horta
dependa da realização de obras que viabilizem o local para a sua materialização
(obras de drenagem, de impermeabilização, de nivelamento do terreno, de
infraestrutura para o abastecimento de água, de retirada do concreto ou do asfalto, ou
a fixação de estruturas e suportes para as plantas). Por isso, alguns projetos
selecionados via Orçamento Participativo apresentam custos elevados, justamente
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porque envolvem procedimentos de engenharia de maior envergadura ou exigem
materiais específicos, cujos coletivos e associações locais teriam dificuldades em
captar os recursos suficientes para financiá-los.
Entre 2014 e 2018, dezenas de hortas comunitárias foram viabilizadas ou
beneficiadas com mobiliário urbano, composteiras, hotéis de insetos etc. por
intermédio do Orçamento Participativo. O caso da horta Le Nid de l'Ortolan (mapa 1,
n. 8, p. 151), no 5º arrondissement, é um dos exemplos: localizada sobre o telhado de
um ginásio esportivo, sua instalação exigiu 60 mil euros captados via Orçamento
Participativo no ano de 2015. Em 2016, a horta voltou a solicitar obras estruturais para
a construção de uma escada e de canaletas para o escoamento da água, tendo sido
novamente beneficiada por um orçamento complementar de 35 mil euros. Muitas
construções ou reformas de praças e parques, por exemplo, também acabam
beneficiando as hortas comunitárias, que passam a ser incluídas no novo projeto a
ser materializado, respondendo às propostas submetidas pela sociedade e, ao
mesmo tempo, aos anseios da prefeitura em concretizar seus objetivos para a
expansão da agricultura urbana e para a vegetalização da cidade113.
Os projetos submetidos que abordam a agricultura urbana, em alguma de suas
várias tipologias e expressões, permeiam diferentes grupos temáticos. A prefeitura
organiza as milhares de submissões recebidas de acordo com os temas: qualidade
de vida; meio ambiente; transporte e mobilidade; cultura e patrimônio; esporte;
educação e juventude; solidariedade e coesão social; limpeza; cidade inteligente e
digital; prevenção e segurança; economia e emprego; habitação e moradia. A maior
parte dos projetos submetidos pela população enquadram-se nos temas “qualidade
de vida”, “meio ambiente” e “transporte e mobilidade”, que, em 2016, representaram
cerca de 55% do total das submissões. Neste sentido, a agricultura urbana se
confirma enquanto atividade de interesse dos parisienses, cujos projetos alocam-se
predominantemente em “qualidade de vida” e “meio ambiente”, indicando, até certo
ponto, que a política conduzida pela atual administração acerca da referida temática
é de forte interesse social nos mais diversos arrondissements da cidade114.
Para aqueles que submetem projetos, a agricultura urbana se enquadra, ainda,
enquanto mecanismo de mobilização dos espaços verdes da cidade para conectar as
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pessoas, favorecendo as trocas sociais cotidianas, além de seu papel positivo para
sensibilizar adultos e crianças sobre à questão ambiental urbana (APUR, 2016).
Segundo Cabannes (2017), a agricultura urbana é uma das alternativas radicais que
o Orçamento Participativo tem fornecido a Paris, sendo este um mecanismo pelo qual
as pessoas podem contribuir com suas ideias criativas e promover a transformação
da vida cotidiana na cidade.
O Orçamento Participativo de Paris torna-se, ainda, um mecanismo pelo qual
a prefeitura também pode concretizar os Planos (Biodiversidade, de Alimentação
Sustentável etc.) por ela elaborados e adotados. Ao disponibilizar uma fatia do
orçamento de investimento para a realização de projetos submetidos pela população,
ela amplia a participação democrática e permite algum tipo de decisão direta sobre as
materializações em curso na cidade, ao mesmo tempo em que ela pode garantir que
os seus próprios projetos urbanos saiam do papel com o aval da população, tendo em
vista que é o poder público quem faz a seleção do que será posto em votação.
Adicionalmente, a prefeitura toma conhecimento dos principais anseios da população
em áreas cuja atuação é de sua responsabilidade, estruturando um possível
mecanismo de medir a satisfação da sociedade e coletando tais informações para
guiar suas futuras decisões (o que também pode ser um procedimento estratégico
visando ao período eleitoral).
3.5.1 Les Parisculteurs: agricultura urbana de objetivos ambiciosos
Dado o contexto em que a Prefeitura de Paris estabeleceu como meta
vegetalizar 100 hectares de telhados, fachadas e muros até 2020, ela vem lançando,
desde 2016, chamadas para projetos com ênfase na agricultura urbana profissional
sob a designação “Les Parisculteurs” (um trocadilho com a junção das palavras “Paris”
e “agriculteurs” [“agricultores”]: “Os Pariscultores”), que, em 2019, já estavam em sua
terceira edição. Com esta iniciativa, a prefeitura aposta em um tipo de parceria
público-privada, dado que a municipalidade disponibiliza as áreas de produção (suas
ou dos parceiros da iniciativa), e os proponentes dos projetos arcam com os custos
de implantação e manutenção de suas iniciativas, sendo permitida a obtenção de
lucro. Os interessados podem submeter projetos para um ou mais locais divulgados
pelo edital enquanto pessoas físicas, não havendo a necessidade, no momento da
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inscrição, de constituírem uma sociedade jurídica; no entanto, caso sejam escolhidos,
precisam se institucionalizar enquanto sociedade ou associação. A fim de conhecer
as áreas disponibilizadas previamente, a prefeitura organiza um calendário de visitas
coletivas aos interessados (PREFEITURA DE PARIS, 2019f).
Estabelece-se que o conjunto de referenciais para o desenvolvimento dos
projetos deve estar em consonância com: os planos municipais sobre biodiversidade,
alimentação sustentável, economia circular etc.; a não utilização de produtos
fitossanitários químicos e perigosos ao meio ambiente; o uso de materiais inovadores,
especialmente reciclados; a boa integração arquitetônico-paisagística com o entorno,
em especial com os monumentos históricos da cidade; a exigência com a boa
qualidade das plantas cultivadas e o favorecimento de espécies locais; a promoção
da integração ecológica, em benefício da biodiversidade urbana; a gestão econômica
dos recursos (água, eletricidade etc.) e o controle da poluição gerada; a preocupação
com a perenidade do projeto e do suporte físico dos edifícios, especialmente em
relação à drenagem da água115.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem entregar uma planta
em formato A0 (841 × 1.189 milímetros) com as ilustrações concernentes e um projeto
com até dez páginas a fim de explicar a sua proposta, incluindo: os procedimentos
para a sua materialização e as autorizações urbanísticas, agrícolas, técnicas e
municipais necessárias; os procedimentos adotados para a exploração da área
(acesso e circulação de pessoas no dia a dia, gestão técnica do cultivo agrícola,
possibilidade de abertura ao público etc.); os impactos ambientais, estéticos e
socioeconômicos esperados; a viabilidade econômica do projeto, no que se refere aos
investimentos, financiamentos, custos para a materialização, tempo de retorno do
investimento, número de empregos criados etc.; um calendário com o ciclos de
produção e a sazonalidade das atividades desenvolvidas; um seguro de
responsabilidade civil e de possíveis danos às estruturas do edifício ocupado116.
O júri que escolhe os projetos submetidos é composto por representantes da
Prefeitura de Paris, secretários municipais, subprefeitos, representantes de cada
grupo político do Conselho de Paris e um conjunto de especialistas. Para cada imóvel
disponibilizado pelo edital e após a seleção dos projetos, elabora-se uma convenção
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própria de ocupação, nos quais são estabelecidos itens como os procedimentos,
período de permanência, possíveis taxas a serem pagas aos proprietários e custos de
manutenção dos projetos117.
Ao lançar os editais, a prefeitura espera receber proposições de profissionais
liberais, startups118, associações etc. para a exploração econômica, por meio do
desenvolvimento

da

agricultura

urbana,

de

áreas

edificadas

previamente

selecionadas por ela. Apesar do realce comercial, também almejam-se iniciativas de
caráter pedagógico ou projetos de inclusão social. Os imóveis disponibilizados são
pertencentes ao patrimônio municipal ou aos parceiros que assinaram a carta
“Objetivo 100 Hectares” (há empresas públicas e privadas). Em sua primeira edição,
em 2016, Les Parisculteurs receberam 140 candidaturas a fim de ocupar 33 diferentes
áreas, que totalizavam 5,5 hectares. Na segunda edição, de 2017-2018, mais de 100
candidatos disputaram as 33 novas localidades disponibilizadas, contabilizando mais
9 hectares para a agricultura urbana. Finalmente, na terceira edição, em 2019, 48
candidaturas disputaram 23 novos pontos, que somavam outros 4,6 hectares de área,
porém, desta vez, a Prefeitura de Paris firmou acordo com o conjunto da Região
Metropolitana e seis dos 23 locais (2,4 hectares de área) estavam localizados em
cidades vizinhas (PREFEITURA DE PARIS, 2019f).
Um dos locais selecionados pela terceira edição de Les Parisculteurs, fora da
cidade de Paris, trata-se de um fragmento de 7 mil m2 dos denominados “Murs à
Pêches” (“Muros de Pêssegos”), em Montreuil, cidade conurbada ao 20º
arrondissement, no leste da capital francesa. No século XIX, este local era notável
pela produção hortifrúti, em especial de pêssegos, cultivados junto aos muros feitos
de pedra calcária, terra e gesso. A técnica consistia em plantar as árvores junto às
superfícies planas, fixando seus galhos com fitas em um modelo de treliças
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Segundo Blank e Dorf (2014, p. 23), “uma startup é uma organização temporária em busca de um
modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo”. Segundo Ries (2012, p. 24), “uma startup é uma
instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza”.
E segundo Oioli (2019, p. 14), é a empresa “em estágio inicial de organização da sua atividade”. A partir
de tais acepções e dos escritos dos referidos autores, tem-se que uma startup: não permanece como
tal ao longo do tempo, mas caracterizando o processo de transformação de uma ideia em negócio (fase
inicial da empresa); desenvolve produto ou serviço inovador (de conteúdo inédito no mercado), a fim
de elaborar um novo modelo de negócios (inserem-se, aí, a relevância, por exemplo, do apoio do poder
público e das instituições de pesquisa); almeja encontrar um modelo de negócio reproduzível (de maior
escala) e um crescimento exponencial (escalável); necessita recursos e recorre a capital de risco para
promover seu rápido crescimento (ou seja, há busca por investidores que aderem ao negócio mas,
quando este se valoriza, vendem a sua participação).
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desenvolvido no século XVII – as paredes protegiam as plantas do mal tempo e
armazenavam o calor do Sol. Na segunda metade do século XIX, estes muros
ocupavam um terço (300 hectares) do território de Montreuil, mas a paisagem local
mudou drasticamente no século XX, devido ao processo de urbanização. Na década
de 1990, associações solicitaram ao governo francês que ajudasse na preservação
dos remanescentes Murs à Pêches; apenas em 2003, uma área de 8,5 hectares
tornou-se protegida devido ao seu caráter pitoresco e histórico. Atualmente, a cidade
preserva 28 hectares dos Murs à Pêches (fotografias 148 e 149), classificando-os
como “zona agrícola”, e espera alavancar projetos de horticultura e agricultura urbana,
sendo que Les Parisculteurs contribuiria para este objetivo (PREFEITURA DE
MONTREUIL, 2020).
Fotografias 148 e 149 – Murs à Pêches

Trecho atual dos Murs à Pêches, onde associações e horticultores produzem no local e desenvolvem
atividades pedagógicas e eventos voltados à permacultura. Montreuil, França. Fotografias de setembro
de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Em termos evolutivos dos projetos em vias de materialização, esperava-se, até
a segunda edição de Les Parisculteurs, por uma produção anual futura de 500
toneladas de alimentos, sendo 425 toneladas de frutas e legumes, 24 toneladas de
champignon, 95 quilos de mel, 30 mil flores e 8 mil litros de cerveja. Em janeiro de
2019, quando dos anúncios da terceira edição, a prefeitura divulgou que, até aquele
momento, 16 lugares já estavam com produção regular, garantindo uma produção
equivalente à 285 toneladas de frutas, legumes, champignon e aromáticas, e um
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conjunto de 66 mil espécies (comestíveis e flores) cultivadas anualmente. Les
Parisculteurs 3 incluíram, ainda, lotes de produção em áreas subterrâneas e não
concretadas, sustentando um discurso de: empenho a favor da recuperação da
biodiversidade urbana; criação de empregos (pretendendo-se 83 novos postos de
trabalho; atualmente, a agricultura urbana parisiense emprega cerca de 1.400
pessoas); diminuição das emissões de gases de efeito estufa (graças ao circuito curto
de produção e consumo); e criação de novas áreas verdes intra-urbanas. Suas
promessas eram de ofertar mais 92 toneladas de frutas e legumes, 180 mil flores, 315
pés de lúpulo, 271 toneladas de champignon, 1 tonelada de microvegetais
(microgreens)119, 4,2 toneladas de aromáticas e 3 colmeias (PREFEITURA DE PARIS,
2019f; ROSENSTIEHL, 2018).
Les Parisculteurs estão conjugados a outras chamadas públicas para fins de
produção agrícola profissional no espaço urbano: àquelas que integram as novas
operações urbanas e à denominada “Lúpulo”. Esta última visa à expansão da
vegetalização de muros e gradis com lúpulo, que é uma espécie trepadeira e também
matéria-prima para a produção de cerveja (cuja produção local tem crescido graças
ao aumento do cultivo de lúpulo em áreas intra-urbanas de Paris); no que se refere às
operação urbanas, por sua vez, há a apropriação da agricultura urbana – pelo poder
público, pelos escritórios de urbanismo, arquitetura e paisagismo, e pelas
empreendedoras e construtoras – como elemento de inovação aos processos de
produção e reforma urbanas atualmente em curso (PREFEITURA DE PARIS, 2019f).
A título de síntese, tem-se, enfim, que o motor de implantação de Les
Parisculteurs começa em 2014 com a eleição de Anne Hidalgo, cujo governo
estabelece a meta de criar 30 hectares de agricultura urbana em Paris até 2020. Para
tal, a prefeitura primeiramente mobiliza proprietários de imóveis, além do seu próprio
patrimônio imobiliário, para encontrar espaços e disponibilizá-los aos atores da
agricultura urbana que queiram submeter projetos. Técnicos a serviço da prefeitura
visitam e analisam cada lugar disponibilizado em termos de acesso, incidência solar,
condições e qualidades materiais locais etc. A segunda etapa consiste em divulgar os
119

“Microgreens são semelhantes aos brotos. Microgreens são plantas imaturas, produzidas plantando
as sementes de vegetais e ervas em solo raso [ou mediante hidroponia] e colhendo-as depois que
apenas as duas primeiras folhas são totalmente desenvolvidas. Em termos botânicos, as duas
primeiras folhas são os cotilédones (ou folhas embrionárias) da planta. Folhas subsequentes são as
primeiras folhas verdadeiras. Semelhantes aos brotos, os microgreens têm maior valor nutricional que
as sementes” (FALCON, 2013, p.1, tradução nossa).
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lugares previamente selecionados e lançar a chamada para a submissão de projetos,
realizando visitas aos locais e recebendo as candidaturas. A terceira etapa é a seleção
dos projetos pelo júri; nos casos onde os imóveis não são de propriedade da
prefeitura, o presidente do corpo jurado é o proprietário do estabelecimento em
questão, que terá a palavra final sobre a escolha do melhor projeto para aquele local.
Este processo demora cerca de nove meses, mas a materialização dos projetos são
muito variáveis, dependendo de cada caso específico. Os papeis desempenhados
pela prefeitura são basicamente propor lugares, facilitar e acompanhar a
implementação da agricultura urbana em Paris120.
Em relação ao orçamento municipal, anunciou-se, para o período referente ao
atual mandato (2014-2020), 8 milhões de euros à agricultura urbana. Para Les
Parisculteurs, a prefeitura financia todo o processo de realização das chamadas
públicas (as visitas técnicas, as análises de cada candidatura etc.), ou seja, o que se
refere a uma prestação “intelectual” para a materialização dos projetos, e ainda realiza
as obras de adaptação dos espaços disponibilizados que sejam em imóveis do
patrimônio municipal (creches, escolas, ginásios esportivos etc.), que, em 2017, já
somavam investimentos de mais de 2,5 milhões de euros (CAREZ, 2017).
Os proponentes dos projetos, caso sejam selecionados, devem arcar, por sua
vez, com os custos de implantação e fazer com que as suas iniciativas tenham
autonomia. A prefeitura disponibiliza o solo urbano para o desenvolvimento da
agricultura urbana, mas não arca com o funcionamento do projeto em si, por isso,
espera-se que cada proponente desenvolva seus planos para garantir a autonomia de
suas iniciativas. A prefeitura divulga, contudo, uma relação de possíveis instituições e
órgãos que oferecem subvenções a estes tipos de projeto, e não coloca a
produtividade ou o lucro como focos de sua política, mas que as iniciativas estejam
bem adaptadas aos usuários e ocupantes dos imóveis onde elas se instalam, além de
enfatizar que há todo tipo de projeto selecionado, dos mais simples aos mais
complexos, sejam eles voltados às atividades pedagógicas (fotografia 150) ou à
exploração econômica (fotografias 151 e 152).
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Fotografia 150 – La Traversine

O projeto da horta pedagógica La Traversine, sobre o telhado de 300 m2 de uma escola municipal
(École Élémentaire de Bercy) no 12º arrondissement, foi selecionado na primeira edição de Les
Parisculteurs e não está voltado à exploração econômica. A associação responsável baseou-se em
experiências com horticultura na África Meridional; defende estabelecer o intercâmbio cultural por meio
de atividades extracurriculares com as crianças; e visa a um modelo agrícola que faça economia de
água, energia e materiais. Foram instalados piso e canteiros de madeira, sustentados por estruturas
metálicas, e a produção é diversa, com espécies frutíferas, melíferas, legumes e cerais (a exemplo do
milho, no canto esquerdo da foto). Paris, França. Fotografia de julho de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 151 e 152 – Agripolis

A startup Agripolis também teve projeto contemplado pela primeira edição de Les Parisculteurs,
ocupando 800 m2 do telhado do ginásio e da piscina municipais La Cour des Lions, no 11º
arrondissement. Sobre piso de concreto, as estruturas estavam sendo montadas para que se iniciasse,
após o inverno boreal, a produção de frutas e hortaliças mediante técnica da aeroponia. Trata-se de
um projeto voltado à exploração econômica da agricultura urbana, cuja produção é comercializada em
mercados parisienses. Paris, França. Fotografias de março de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Das críticas dirigidas a Les Parisculteurs que foram recolhidas por esta
pesquisa, mediante depoimentos coletados e participações em eventos de diferentes
naturezas (seminários, ateliês, congressos, palestras etc.), destacou-se a falta de
apoio da prefeitura após a implementação dos projetos, sendo que estes permanecem
com o desafio de garantir a sua perenidade (2019, informação verbal121): “A prefeitura
incentiva, faz a publicidade, mas e depois? Há quais garantias para a perpetuação
disso?”. Entretanto, além de ser clara a posição do poder público em relação ao que
ele pode garantir aos que submetem propostas, é preciso enfatizar que a prefeitura
oferece as áreas para a materialização dos projetos. Considerando que o preço médio
do metro quadrado em Paris é de 10 mil euros (CNGP, 2019), este apoio, mesmo que
ainda venha a enfrentar críticas, não é irrelevante do ponto de vista econômico.
Segundo um assalariado de uma das startups que teve projeto selecionado por Les
Parisculteurs (2019, informação verbal122): “É verdade que estamos prestando um
serviço ambiental para a cidade, mas qual outra atividade econômica teria à sua
disposição o solo caro e disputado de Paris assim?”.
Concomitantemente, desde 2014, nota-se um crescimento do número de
empresas atuantes no setor, geralmente comandadas por jovens profissionais, que,
neste caso, o sucesso econômico de cada uma delas é difícil de prever, dado o seu
pouco tempo de existência e o ainda desconhecimento das futuras políticas e auxílios
públicos nesta nova frente econômica para as cidades. Ao mesmo tempo em que
existe uma relação entre o desenvolvimento da agricultura urbana e a geração de
novas frentes de trabalho, ainda há uma série de regulamentações que precisam ser
discutidas e adaptadas para uma atividade que vem sendo institucionalizada mais
recentemente.
O agricultor urbano não é um camponês ou um agricultor rural, assim como as
frentes de investimento iniciais para a produção de alimentos na cidade são diferentes,
especialmente no que se refere aos procedimentos técnicos e ao desenvolvimento de
novas tecnologias adaptadas às áreas intra-urbanas. Tendo em mente a lógica
espacial das metrópoles contemporâneas, existem desafios para a legitimação da
referida atividade no que tange às regulamentações específicas e à sua real
compreensão nos planos urbanístico e cultural. Segundo um agricultor urbano,
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Informação obtida em campo em 21 mar. 2019.
Informação obtida em campo em 14 mar. 2019.
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funcionário de uma nova startup parisiense (2019, informação verbal123): “A gente tem
que entender que a agricultura dentro da cidade é outra coisa. Nós somos da cidade.
É algo que [o Estado] precisa melhor enquadrar. Acho que a prefeitura também vive
este dilema”.
A Associação Francesa da Agricultura Urbana Profissional (AFAUP), fundada
em 2016, é um exemplo de resposta ao crescimento da força econômica da referida
atividade, agrupando, em 2019, 80 aderentes (iniciativas do setor), 47 hectares de
culturas e 1,6 mil assalariados (AFAUP, 2019). Quanto às startups, sua multiplicação
não se relaciona exclusivamente à agricultura urbana. A própria prefeitura divulga em
seu website que Paris é a capital europeia mais atrativa para aquele modelo de
negócio, contabilizando mais de 3 mil delas em seu território. O poder público local
desenvolveu dispositivos de apoio à inovação e a este tipo de empresa, almejando
fazer da capital francesa um polo mundial com mais de 10 mil startups. Desde 2014,
foram criados 15 mil empregos vinculados a esta política de apoio às empresas
inovadoras; estruturou-se a primeira rede de incubadoras de startups da Europa
(Agência Paris&Co), reunindo mais de 500 delas (nacionais e estrangeiras); e
concedeu-se financiamento e acompanhamento de gestão às novas iniciativas. Em
2019, Paris possuía o maior campus de startups do mundo, a Station F, um imóvel de
34 mil m2, com 600 salas e que abrigava mais de mil startups e 3 mil empreendedores
(PREFEITURA DE PARIS, 2020; STATION F, 2020).
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Informação obtida em campo em 14 fev. 2019.
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4 SÃO PAULO: EM BUSCA DA METRÓPOLE AGROECOLÓGICA
O município de São Paulo está localizado em uma porção da macroestrutura
geomorfológica denominada “Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste”, a 750
metros acima do nível do mar, junto à bacia do Alto Tietê, com três volumosos rios –
Tietê (principal), Pinheiros e Tamanduateí –, e a um conjunto de sub-bacias, que
formam uma complexa rede hidrográfica sobre as quais a cidade foi produzida
concomitante ao processo de tamponamento de diversos cursos d’água e à poluição
causada pela insuficiente rede de saneamento básico (GOUVEIA, 2016; ROSS,
2005).
O sistema de colinas que asilou o organismo urbano de São Paulo
influiu profundamente na forma de expansão e no arranjo geral das ruas,
avenidas e radiais da metrópole. Preferidas para a localização de “habitat”
urbano, através de todas as épocas da história da cidade, as colinas de São
Paulo caracterizam sobremodo a paisagem metropolitana. A elas se devem,
por outro lado, soluções urbanísticas especiais, tais como as nossas
tradicionais ladeiras e escadarias, os grandes viadutos, galerias e túneis.
Pode-se dizer que toda a suntuosidade urbanística que tão bem caracteriza
a paisagem do centro da cidade de São Paulo está ligada às condições de
detalhe do relevo das colinas regionais. (AB’SÁBER, 2007, p. 14-15.)

Com área de 1.521,11 km2, a capital paulista contabilizava, segundo a
“Projeção da população: revisão 2018” do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), 12.176.866 habitantes; possuía a densidade demográfica de
8.005,25 hab./km2; e fazia parte de uma região metropolitana com 21.571.281
habitantes – a maior do Brasil e do continente americano, e a quarta maior
aglomeração urbana do mundo (ONU, 2019). Quanto ao recorte espacial principal
desta pesquisa concernente a tal metrópole, o Centro Expandido da cidade de São
Paulo é delimitado pelo chamado “minianel viário”, formado pelas marginais Tietê e
Pinheiros, as avenidas Bandeirantes, Afonso d'Escragnolle Taunay, Presidente
Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo, Salim
Farah Maluf e o Complexo Viário Maria Maluf. Possui área de 189,6 km2, reunindo
sete subprefeituras (Sé, Mooca, Vila Prudente, Ipiranga, Vila Mariana, Pinheiros e
Lapa), população de 2.425.380 habitantes e densidade demográfica de 11.544,6
hab./km2. Esta porção territorial apresenta a maior concentração de serviços,
comércios, empregos formais e equipamentos culturais e de lazer da cidade de São
Paulo. Nela, concentra-se, ainda, a população de maior renda média, os mais
elevados índices de desenvolvimento humano municipal (IDHM) e a maior
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disponibilidade de infraestruturas e serviços públicos. Desde 1997, de segunda à
sexta-feira, é nesta área onde vigora a restrição municipal à circulação de veículos
automotores, a Operação Horário de Pico, coloquialmente denominada de “rodízio”
(CET, 2019; IBGE, 2018; PNUD, 2014a124; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2019a).
O Centro Expandido de São Paulo, mesmo possuindo população relativa ainda
maior em relação ao município em sua totalidade, apresenta praticamente a metade
da densidade demográfica parisiense. Esta característica, aliada aos processos de
ocupação e parcelamento do solo urbano, fazem com que, em São Paulo, a
distribuição dos estabelecimentos comerciais e de serviços seja mais concentrada em
determinados bairros, especialmente na área correspondente ao Centro Expandido.
Não é incomum que, na capital paulista, haja bairros predominantemente comerciais
e bairros predominantemente residenciais, evidenciando a monofuncionalidade e,
portanto, resultando em menor integração de usos mistos do espaço urbano quando
comparado à capital francesa. Isto, por sua vez, também tende a elevar o tempo gasto
diariamente com os deslocamentos, especialmente se realizados a pé. Embora a
topografia acidentada de São Paulo revele outro contraste com Paris, a construção de
ciclovias e a demarcação de faixas exclusivas para bicicletas (ciclofaixas) cresceram
significativamente nos últimos anos, destacadamente durante a administração do exprefeito Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores – PT) – expansão de 400 km
entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016 (ACIOLY; DAVIDSON, 1998; AZEVEDO,
1958; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016b).
Em 2017, São Paulo possuía 16,6 m2 de área verde por habitante: apesar do
valor mais expressivo que Paris, as áreas verdes paulistanas são mal distribuídas no
território municipal (RSBCJS, 2019). Conforme Furlan (2004, p. 270):
É preciso lembrar também que as estatísticas baseadas em médias
sempre escondem a criticidade da situação que atinge os moradores da
cidade na escala local. Por exemplo, a cidade é desigual na distribuição dos
remanescentes de cobertura vegetal original ou mesmo nas manchas que
foram implantadas em forma de praças, parques e verde viário. Quando se
somam áreas verdes que não necessariamente representam espaços
destinados a utilização humana, os dados podem mascarar ainda mais a
verdadeira situação socioambiental da localidade. É o caso, por exemplo, do
verde viário e canteiros ajardinados, que cumprem importante função
ecológica na cidade, mas não constituem espaços urbanos ao ar livre
adequados a caminhadas, passeios, descanso, práticas esportivas em geral.
Em 48% do município, há uma carência significativa de vegetação e também
de espaços livres de construção com esta funcionalidade.
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A década de 1920 representou o início de uma era no que se referia a pensar
a cidade de São Paulo a partir do conceito rodoviarista, que teria grande destaque a
partir da primeira administração do prefeito Prestes Maia125, entre 1938 e 1945, com o
modelo viário radio-concêntrico do seu Plano de Avenidas126, e que viria a consolidar
o padrão urbanístico predominante até os dias atuais. Um grande conjunto de obras
viárias acompanharam a expansão do número de automóveis e combinava-se à
consolidação do parque industrial automobilístico nacional, na década de 1950, cuja
centralidade se deu na Grande São Paulo (AZEVEDO, 1958; ROLNIK, 2014).
O modelo rodoviarista que pautou o planejamento urbano paulistano ajudou a
sustentar: o caráter fetichista da mercadoria “automóvel”; a supervalorização do
transporte individual em detrimento do coletivo; a construção de grandes avenidas em
fundos de vale e o aproveitamento construtivo no relevo aplainado das áreas de
várzea, a exemplo das avenidas Nove de Julho (sobre o Córrego do Saracura
Grande), 23 de Maio (sobre o Ribeirão do Itororó), Aricanduva (junto ao Rio
Aricanduva), do Estado (junto ao Rio Tamanduateí) e das marginais Pinheiros e Tietê;
a canalização e a retificação de cursos d’água; a excessiva impermeabilização do solo
urbano (asfalto e concreto); o agravamento das enchentes, das emissões de
poluentes e das ilhas de calor; a reconfiguração de bairros (e da vida cotidiana de
seus residentes), cortados e desestruturados pela rede rodoviária expressa; e a
exagerada expansão horizontal, que sacrificou mananciais, removeu porções ainda
maiores de matas nativas, avançou sobre a zona rural, destinou as áreas mais
distantes do centro às populações mais pobres, sendo, estas, muitas vezes obrigadas
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Nome completo: Francisco Prestes Maia.
“Modelo radio-concêntrico de sistema viário, no qual a porção central da cidade estaria no ‘Perímetro
de Irradiação’, atravessado pelo ‘Sistema Y’ (para unir as Zonas Norte e Sul), mas que também
trabalhava com a lógica da expansão horizontal ilimitada da cidade e que teve grande influência para
a configuração espacial da metrópole atual” (NAGIB, 2016, p. 117). “O Perímetro de Irradiação
compreende um anel de largas avenidas, de 33 a 45 metros de largura, que envolve a área central: a
oeste, pela[s] avenida[s] Ipiranga e [...] São Luís; ao norte, pelas ruas Senador Queirós e Mercúrio; a
leste, pela Rua Santa Rosa; e, ao sul, pelo trecho inicial da Avenida Rangel Pestana, Praça Clóvis
Bevilácqua e João Mendes, Viaduto Dona Paulina, Rua Maria Paula e viadutos Nove de Julho e Jacareí.
[...] Já a segunda parte do plano – o ‘Sistema Y’, apenas atingiu parcialmente a estrutura do centro, no
trecho correspondente à Praça da Bandeira (antigo Piques) e ao Parque Anhangabaú. Com o objetivo
de facilitar o escoamento de um tráfego intenso, alargaram-se essas vias públicas: o Vale do
Anhangabaú passou a contar com quatro vias simples e uma dupla, fazendo-se em nível inferior a
travessia da Avenida São João e abrindo-se, no rumo da Luz, a ampla Avenida Anhangabaú; a Praça
da Bandeira, onde confluem os dois braços do Y, passou a abranger não só o antigo Piques, mas
também o Largo do Riachuelo, dali partindo [...] a[s] larga[s] avenida[s] Nove de Julho [e 23 de Maio –
originalmente, Avenida Itororó]”. (AZEVEDO, 1958, p. 149-150).
126

257

a se submeterem à insegura e conflituosa situação das ocupações irregulares
(BASSANI, 2012; FURLAN, 2004; SCHUTZER, 2012).
A agricultura urbana, dado o contexto paulistano, apresenta-se enquanto
atividade estratégica para bloquear a contínua expansão horizontal da cidade,
especialmente sobre as áreas de mananciais e de Mata Atlântica do extremo sul do
município (especialmente nos distritos de Parelheiros e Marsilac, nas áreas de
proteção ambiental – APAs – Capivari-Mono e Bororé-Colônia), na tentativa de evitar
o processo de ocupação irregular ocorrido, por exemplo, junto às represas Billings e
Guarapiranga, que afetou, consequentemente, a qualidade da água para o
abastecimento humano e as atividades agrícolas da região. Nos extremos leste e
oeste, verifica-se a consolidação do processo de conurbação com as cidades do
entorno – muito embora, no extremo leste, ainda haja áreas disponíveis e destinadas
à agricultura urbana, porém a paisagem predominante já se revela bastante
urbanizada, diferentemente do extremo sul (fotografias 153 e 154) (NAGIB, 2018;
NAKAMURA, 2017).
Fotografia 153 – Agricultura urbana na zona leste

Horticulta voltada à comercialização e à geração de renda em São Mateus (zona leste). Os canteiros
de alface da Horta São Rafael, na foto, contrastam com a paisagem urbanizada e com poucas áreas
verdes do entorno. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de setembro de 2017. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografia 154 – Agricultura urbana no extremo sul

No extremo sul do município de São Paulo, o cultivo de hortaliças (em primeiro plano) e os
remanescentes de Mata Atlântica (ao fundo) caracterizam a paisagem periurbana. Na foto, a produção
orgânica do Sítio Oyama, em Parelheiros, em dia de visita do seu público consumidor. São Paulo-SP,
Brasil. Fotografia de agosto de 2016. Crédito: Angélica Campos Nakamura.

Na zona norte, por sua vez, a Serra da Cantareira diferencia o quadro
geomorfológico local, tendo contribuído para inibir o veloz espraiamento da cidade. A
reserva florestal desta porção do município, apesar de constantemente pressionada
pelo mercado imobiliário e pelos loteamentos clandestinos, também restringe o
processo de ocupação humana, delimitando uma área de 7.916,52 hectares para o
Parque Estadual da Cantareira (desde 1994, declarado parte da Reserva da Biosfera
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo pela UNESCO), que adentram em porções
territoriais dos municípios de São Paulo, Caieiras, Mairiporã e Guarulhos. Apesar da
proteção dos mananciais da região ser considerada estratégica para o abastecimento
de água da capital paulista desde o início do século XX, tem-se verificado, ali, a
constante combinação entre especulação imobiliária, presença de residências de alto
padrão e favelas em áreas de vertente (LANGENBUCH, 1971; NAGIB, 2018).
Em 31 de julho de 2014, o ex-prefeito Fernando Haddad sancionou o novo
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei n. 16.050/14), o qual recriou
a zona rural, inserindo-a sob a denominação de “Macroáreas de Contenção Urbana e
Uso Sustentável e de Preservação de Ecossistemas Naturais”, contabilizando 399 km2
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(26,2% do território municipal), onde tornou-se vedado o parcelamento do solo para
fins urbanos. Além desta alteração visar à conservação ambiental e a uma nova
tentativa, na esfera legal, de bloquear a expansão horizontal da cidade, ela pretende
incentivar a aproximação entre produtores e consumidores de alimentos, fomentar a
transição para a agricultura orgânica e agroecológica no município e estabelecer
relações diretas com as esferas do poder federal, na esperança de ampliar os
incentivos públicos aos agricultores do município (concentrados especialmente no
extremo sul), e de regularizar a questão fundiária daqueles que não possuem a
titularidade de suas propriedades. As hortas urbanas, por sua vez, são citadas duas
vezes no texto do novo Plano Diretor: como uma das ações prioritárias no sistema de
equipamentos urbanos e sociais, a fim de promover a educação ambiental e a
segurança alimentar; e enquanto uma das possíveis propostas que um Plano de
Bairro pode conter (“implantação de hortas urbanas”), sendo este um instrumento de
planejamento municipal a ser elaborado pelas associações de bairro, pelas
subprefeituras e com os conselhos participativos (MIKETEN, 2013; PREFEITURA DE
SÃO PAULO, 2014a).
O poder público municipal possui, ainda, o Departamento de Agricultura (desde
2019, pertencente à Secretaria Municipal das Subprefeituras – Decreto n. 58.596 de
7 de janeiro de 2019), cuja função é promover o desenvolvimento rural e sustentável
e a segurança alimentar e nutricional na capital paulista. Seu corpo técnico deve
fornecer assistência aos agricultores, cujas bases operacionais são as duas Casas de
Agricultura Ecológica (CAE) criadas na administração de Gilberto Kassab (Partido
Social Democrático – PSD)127, sendo que uma delas se localiza em Parelheiros (na
zona sul)128, região com aproximadamente 400 agricultores; e a outra, em São Mateus
(zona leste)129, onde há cerca de 80 agricultores (PAAOCSP, 2013a; PREFEITURA
DE SÃO PAULO, 2006130).
Em Parelheiros, a CAE foca sua atuação no apoio à tradicional agricultura da
região, baseada em pequenas propriedades e que se destaca pela horticultura, cuja
produção é comercializada em feiras e mercados da capital. Nos últimos anos, cresce
a produção orgânica e agroecológica, com especial destaque à Cooperativa
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Gilberto Kassab foi prefeito de 2006 a 2013.
Criação via Decreto n. 47.280 de 16 de maio de 2006 (inaugurada em 2008).
129
Criação via Decreto n. 51.801 de 21 de setembro de 2010 (inaugurada em 2011).
130
Id., 2018
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Agroecológica dos Produtores Rurais e de Água Limpa da Região Sul de São Paulo
(COOPERAPAS). Já em São Mateus e no conjunto da zona leste, a produção é
realizada em áreas de linhão (sob linhas de transmissão de energia) da Enel (a
empresa responsável pela distribuição de energia na capital); em trecho da Adutora
Rio Claro, da SABESP; e em porções territoriais que resistiram à urbanização, sendo
que tais atividades agrícolas figuram entre as possibilidades de complementação de
renda a uma população socialmente mais vulnerável (fotografias 155, 156 e 157). A
agricultura agroecológica é presente nesta região, com destaque aos 40 produtores
da Associação de Agricultores da Zona Leste (AAZL)131.
Fotografias 155 e 156 – Agricultura urbana em São Mateus

Policultura sob linhão, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. A produção orgânica e
agroecológica é comercializada localmente e em alguns mercados ou feiras da capital paulista. As fotos
mostram a faixa de terra correspondente à passagem das linhas de transmissão de energia e à
produção agrícola compondo a paisagem urbana. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de setembro de
2017. Crédito: Gustavo Nagib.

131

Ibid.

261

Fotografia 157 – Agricultura urbana em São Mateus

Horticultura praticada em um dos trechos da Adutora Rio Claro, da SABESP, em São Mateus (zona
leste). Nesta área, paralela à Avenida Sapopemba e próxima ao Terminal Metropolitano São Mateus,
pequenos produtores possuem parcelas individualizadas, cuja produção é voltada ao autoconsumo e
à pequena comercialização realizada no próprio local. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de janeiro de
2017. Crédito: Gustavo Nagib.

As hortas comunitárias, no entanto, nunca estiveram no foco de interesse do
poder municipal, tendo sido tratadas de forma transversal em políticas e programas
públicos concernentes à diversidade de práticas da agricultura urbana. Na cidade de
São Paulo, as primeiras materializações daquele tipo de iniciativa hortícola datam da
década de 2010 e ganharam destaque a partir de articulações cidadãs não
institucionalizadas, especialmente a partir do surgimento da rede dos Hortelões
Urbanos e da Horta das Corujas (a primeira horta comunitária da cidade), que
impulsionaram, por sua vez, transformações na maneira como os diversos atores
compreendem este tipo de organização espacial no conjunto de expressões da
agricultura urbana (NAGIB, 2016).
Atualmente, portanto, a Prefeitura de São Paulo poderia, no campo de suas
atribuições e possibilidades jurídico-institucionais: promover o desenvolvimento da

262

zona rural, estimulando a agricultura familiar e orgânica; desenvolver programas
educativos e de capacitação para o manejo sustentável dos recursos naturais
(destacadamente dos recursos hídricos); apoiar e incentivar a agricultura urbana nos
espaços livres, incluindo iniciativas como as hortas comunitárias; converter a
agricultura familiar do município para a produção orgânica e agroecológica; fortalecer
as CAE, dotando-as de recursos e infraestruturas suficientes; firmar convênios com o
governo federal referentes aos programas e às políticas voltadas à agricultura familiar
e agroecológica (NAGIB, 2016; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014a).
4.1 DO PROCESSO HISTÓRICO
A agricultura urbana vivenciou, no âmbito local, uma primeira onda de apoio
político-institucional na década de 1980, quando André Franco Montoro (à época, do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB) esteve à frente do Governo do
Estado de São Paulo (1983-1987). Dado o contexto de descentralização da merenda
escolar, que passou à esfera municipal, a então primeira-dama Lucy Montoro132
engajou-se na materialização de hortas urbanas em terrenos públicos disponíveis
(tendo feito, inclusive, uma horta no Palácio dos Bandeirantes, edifício-sede do
governo estadual e residência oficial do governador) no intuito da atividade auxiliar no
combate à fome e à educação nutricional, incorporando seu caráter pedagógico
quando localizadas em escolas públicas. Apesar de alguns municípios do estado
terem perenizado suas realizações iniciadas na década de 1980, foi neste século XXI
que a Prefeitura de São Paulo se voltou mais efetivamente à questão da agricultura
urbana, quando, em 2004, ela foi institucionalizada durante a administração de Marta
Suplicy133 (à época, do PT), que promulgou a Lei n. 13.727/04 e criou o Programa de
Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP). Este programa veio a definir a
agricultura urbana como “toda a atividade destinada ao cultivo de hortaliças, legumes,
plantas medicinais, plantas frutíferas e flores, bem como a criação de animais de
pequeno porte, piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para o
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Nome completo: Lucy Pestana Silva Montoro.
Nome completo: Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy. Prefeita de São Paulo de 2001 a
2005.
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consumo humano no âmbito do município” (NAGIB, 2018; OLIVEIRA, 2017;
PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2004).
Após sucessivas transições governamentais e a falta de prioridade dada ao
PROAURP, não lhe destinando recursos suficientes (ausência de orçamento fixo), viuse o enfraquecimento do programa, apesar da lei que assegura a sua existência
formal até o momento presente. Contudo, a agricultura urbana voltaria à pauta do
poder público local em 2009, na administração de Gilberto Kassab, por outras duas
vias facilitadoras de seu desenvolvimento:
a) o Programa Escola Estufa Lucy Montoro;
b) e o Programa Agricultura Limpa.
A criação do Programa Escola Estufa Lucy Montoro (Decreto n. 50.741 de
16 de julho de 2009), que direcionou esforços para estimular o cultivo de plantas
alimentícias, aromáticas e ornamentais para incrementar a renda da população
envolvida e melhorar a qualidade de sua alimentação. Parcerias entre subprefeituras
e organizações sem fins lucrativos permitiram a instalação de mais de 30 escolasestufa. Muito embora o novo Plano Diretor, aprovado na gestão seguinte de Fernando
Haddad, faça referência ao referido programa, elencando-o entre as ações no sistema
de equipamentos urbanos e sociais, associando as escolas-estufa à promoção da
segurança alimentar e nutricional e ao fortalecimento das iniciativas de hortas
comunitárias e urbanas, a gestão Haddad extinguiu a Secretaria de Participação e
Parceria, até então responsável pelo programa, tendo a Secretaria do Trabalho
incorporado tal atribuição. Porém, já com outra organização administrativa e sem
verbas suficientes, sobreviveram apenas as escolas-estufa mantidas graças ao
engajamento comunitário local, sob um regime praticamente extraoficial (OLIVEIRA,
2017; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014a).
Oficializou-se, em 2010, o Programa Agricultura Limpa, tendo como foco as
áreas de mananciais da zona sul do município. A fim de evitar a contínua expansão
horizontal da cidade via ocupações irregulares e de proteger os recursos hídricos da
região, o objetivo do programa era evitar a transformação das terras agrícolas do
município em novos loteamentos residenciais e incentivar os agricultores a adotarem
práticas agroecológicas com o intuito de reduzir a contaminação das águas e do solo
pelo uso de agrotóxicos. Estimulou-se, assim, a prática da compostagem como
método alternativo à adubação química; desenvolveu-se um protocolo de boas
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práticas agrícolas e ambientais, para orientar os agricultores a produzirem orgânicos,
além de associar a produção orgânica ao aumento da renda (possibilidade de
comercialização a preços mais elevados no mercado paulistano); vislumbrava
transformar São Paulo em referência na América Latina graças à existência de uma
agricultura exclusivamente orgânica no município (meta não concretizada até o início
de 2020); e, enfim, associou a produção limpa de alimentos (sem uso de insumos
químicos) à produção de água limpa para a metrópole. Foi deste contexto, o
surgimento da única cooperativa agrícola atualmente existente na capital paulista – a
COOPERAPAS –, que reúne pequenos produtores orgânicos e tem, em seu nome, a
terminologia “água limpa”, em referência ao serviço prestado a favor da proteção dos
mananciais do extremo sul do município, onde estão localizadas as pequenas
propriedades de seus integrantes (NAKAMURA, 2017; PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2010a).
Chegada a administração de Fernando Haddad, em 2013, novas mudanças
institucionais afetaram diretamente a agricultura urbana em São Paulo. Por um lado,
houve a paralisação de muitas escolas-estufa e o programa caiu no ostracismo. Por
outro lado, dois importantes carros-chefes do referido governo foram o novo Plano
Diretor Estratégico, que recriou a zona rural no município (cujas consequências foram
apresentadas anteriormente), e houve a reestruturação da política de segurança
alimentar e nutricional, pretendendo, conforme Oliveira (2017), fortalecer a produção
e o acesso a uma alimentação saudável.
Em 2013, foi sancionada a Lei n. 15.920/13, que estabeleceu os componentes
municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e os
compromissos necessários para a garantia do Direito Humano à Alimentação
Adequada e Saudável, em conformidade com a Lei Federal n. 11.346/06. Naquele
contexto, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSANSP) – criado em 2001 e oficializado pelo Decreto n. 42.862 de 13 de fevereiro 2003
(governo Marta Suplicy) – foi fundamental enquanto espaço de caráter consultivo, uma
vez que ele promoveu a integração de três setores: poder público, sociedade civil
organizada e instituições ou entidades que atuam na área da segurança alimentar e
nutricional (sejam igrejas, cooperativas, sindicatos, organizações não governamentais
etc.). Foram promovidas conferências participativas em todas as regiões da cidade
com significativo envolvimento popular e ativista. Este processo de construção e
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atuação política em prol da alimentação saudável resultou, em 2016, na Política
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Decreto n. 57.007 de 20 de maio de
2016, do então prefeito Fernando Haddad) e na consequente elaboração do 1º Plano
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, diretamente associado às práticas de
agricultura urbana e da agroecologia, contribuindo, enfim, para alavancar o
engajamento de diferentes atores em torno da produção e comercialização de
orgânicos. O surgimento e/ou o aumento numérico de feiras orgânicas, mercados
orgânicos de economia solidária, hortas comunitárias e a retomada dos trabalhos da
COOPERAPAS (visando ao seu crescimento e fortalecimento produtivo) fizeram parte
deste processo político (OLIVEIRA, 2017; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013134).
Ao longo dos anos de governo Haddad, houve maior influência da Plataforma
de Apoio à Agricultura Orgânica na Cidade de São Paulo (PAAOCSP), que se formara
em setembro de 2012 (nos últimos meses da administração Kassab). Tendo por
finalidade articular entidades e movimentos da sociedade civil em prol da agricultura
orgânica no município de São Paulo, a PAAOCSP conseguiu adesões de candidatos
a vereador e também buscou pelo apoio formal daqueles que concorriam ao
Executivo: à época, apenas Fernando Haddad (PT) e Soninha Francine135 (Partido
Popular Socialista – PPS –, atual Cidadania) assinaram a adesão à PAAOCSP. No
transcorrer do governo Haddad, a PAAOCSP teve papel fundamental para o sucesso
da inclusão da agricultura orgânica no novo Plano Diretor e, em 2015, de uma das
grandes vitórias das entidades e ativistas ligados a ela: a aprovação da Lei n.
16.140/15. Esta conquista legislativa passou a obrigar as escolas municipais a
incluírem alimentos orgânicos ou de base agroecológica na merenda e a priorizar a
aquisição deste tipo de alimento diretamente da agricultura familiar, além de garantir
a prioridade na aquisição da produção familiar do município de São Paulo sobre os
provenientes de outras localidades (PAAOCSP, 2013b; PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2015a; SALVADORI FILHO, 2015).
O período referente ao governo de Haddad revelou, portanto, grandes
transformações paradigmáticas no que se refere à agricultura urbana e orgânica na
cidade de São Paulo. Um amplo conjunto de atores envolveu-se ativamente com a
temática frente às possibilidades abertas pela elaboração do novo Plano Diretor
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Id., 2019b
Nome completo: Sonia Francine Gaspar Marmo.
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Estratégico e, também, dada à prioridade do governo de trazer o direito à alimentação
ao conjunto de ações públicas. Neste último sentido, verificou-se a institucionalização
e a materialização de iniciativas que vincularam o direito à cidade ao direito à
alimentação, despertando e dialeticamente amplificando a atuação de diferentes
grupos e frentes ativistas em prol da causa, incluindo aqueles ligados às hortas
comunitárias, que começavam a se desenvolver como parte integrante do espaço
urbano paulistano.
A derrota de Fernando Haddad na tentativa de reeleição em 2016 e a chegada
ao poder municipal de um novo quadro político-administrativo atingiria novamente os
rumos da agricultura urbana na esfera do poder local. Uma das medidas anunciadas,
em 2017, pelo então novo prefeito João Doria136 (Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB) foi a introdução da farinata, um composto alimentar (uma espécie
de farinha processada) produzido a partir de alimentos próximos da data de validade,
na merenda escolar. Com a justificativa de combater a desnutrição, o então prefeito
associou o granulado alimentar a um produto “abençoado” e fez referências religiosas
na ocasião de seu lançamento público. Sem ter consultado o CAISAN, recebendo
críticas do Conselho Regional de Nutricionistas, tendo sido o produto comparado à
“ração humana” e após um conjunto de críticas, protestos e reivindicações ativistas, a
Prefeitura de São Paulo desistiu de distribuir a farinata ainda em 2017. Em
contrapartida, lançou-se, na mesma ocasião, a plataforma de acesso online e o
aplicativo para smartphone “Prato Aberto”, desenvolvido em parceria com a UNESCO,
possibilitando que os cidadãos acompanhem o cardápio das merendas municipais,
selecionando a escola em um mapa interativo da cidade (PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2019c; SANTIAGO, 2017; ZYLBERKAN, 2017).
João Doria, entretanto, deixou a prefeitura em abril de 2018 para concorrer ao
governo do estado de São Paulo, assumindo seu vice Bruno Covas137 (PSDB). Em
meio às consequentes alterações administrativas promovidas pela nova gestão e
dentre as frentes difusas de atuação de ativistas e entidades ligadas à agricultura
urbana, destacava-se, até dezembro de 2019, a articulação em torno do processo de
revisão do PROAURP, aproveitando o contexto de reorganização das secretarias
municipais na tentativa de dar um novo fôlego institucional ao referido programa (em

136
137

Nome completo: João Agripino da Costa Doria Junior.
Nome completo: Bruno Covas Lopes.
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2019, a Prefeitura de São Paulo começou a chamar diversos atores envolvidos com
a agricultura urbana, inclusive da academia, para começar a reescrever o programa).
Paralelamente, também se notou maior visibilidade a outras iniciativas, tais
como:
a) o Projeto Ligue os Pontos;
b) e a intersecção entre o Programa Operação Trabalho (POT) e o Projeto Hortas
e Viveiros da Comunidade.
O Ligue os Pontos desenvolve-se dentro da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano. Este projeto conta com o apoio de outras secretarias e
órgãos municipais, tendo sido consequência do prêmio “Mayors Challenge”, oferecido
pela Bloomberg Philanthropies, que a cidade de São Paulo ganhou em 2016, ainda
sob a gestão Haddad. Aquela organização filantrópica premiou iniciativas latinoamericanas que mostraram inovações em matéria de desenvolvimento sustentável,
sendo que a capital paulista recebeu o principal prêmio, no valor de 5 milhões de
dólares para ajudar a agricultura do extremo sul do município (PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2019d).
O projeto em curso visa à ampliação da renda dos agricultores da zona rural
sul (com destaque a Parelheiros), após o novo Plano Diretor ter reestabelecido a zona
rural em São Paulo – em sua totalidade, ela possui 40 mil habitantes, dos quais 84%
das famílias têm renda de até dois salários mínimos mensais. Os três pontos
publicitados pelo projeto foram: o fortalecimento da agricultura familiar por meio da
Assistência

Técnica

e

Extensão

Rural

(ATER)

a

todos

os

produtores

(independentemente de suas produções); a ênfase na cadeia produtiva, através do
fortalecimento dos mecanismos de comercialização dos produtos agrícolas locais; a
coleta de dados sobre a zona rural sul de São Paulo (c. 23% do território municipal),
a fim de contribuir para futuros programas e políticas públicas138.
Até outubro de 2018, após levantamentos parciais sobre a agricultura praticada
e os agricultores presentes naquela região, o projeto tinha como resultados a
contratação e o início das atividades de cadastro dos agricultores, a ser realizado pelo
Centro Brasileiro de Análises e Planejamento (CEBRAP), e havia dado início ao
processo de contratação para cartografar a região. Até maio de 2019, foram
cadastradas 427 unidades de produção agrícola (UPA) na zona rural sul (169 no
138

Ibid.
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Grajaú, 170 em Parelheiros e 88 em Marsilac), cujas informações foram divulgadas
pela prefeitura e pelo Projeto Ligue os Pontos no infográfico disponível no ANEXO
H139.
Apesar do IBGE (2017) apontar a existência de 550 estabelecimentos
agropecuários em todo o município, salienta-se que, até dezembro de 2019, ainda
não havia plena exatidão acerca do número total de agricultores paulistanos, sendo
que os primeiros dados que vêm sendo divulgados por meio do Projeto Ligue os
Pontos são um importante passo rumo a uma mensuração mais precisa a respeito da
agricultura urbana em São Paulo.
O POT, por sua vez, foi instituído pela Lei n. 13.178 de 17 de setembro de 2001
(e nova redação pela Lei n. 13.689 de 19 de dezembro de 2003), é executado pela
atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e tem por objetivo
atender maiores de 18 anos, desempregados e possuidores de renda de até meio
salário mínimo via auxílio mensal de aproximadamente 1.050 reais, mediante trabalho
de seis horas diárias durante cinco dias da semana. Dentre os projetos da prefeitura,
inclui-se o Projeto Hortas e Viveiros da Comunidade, voltado à formação de
agentes multiplicadores locais para a materialização da agricultura urbana de base
agroecológica, visando à transformação do espaço urbano e à segurança alimentar
comunitária (em parceria com o COSAN). Para tal, já se ofereceu curso
multidisciplinar com conteúdos de pedologia, horticultura, alimentação saudável,
noções de venda e licença ambiental (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017140).
Nos últimos três anos, o programa atuou em iniciativas hortícolas presentes
em: territórios indígenas da capital; áreas de atuação de membros da AAZL; espaços
institucionais e associativos, tais como escolas e centros religiosos; e áreas de
atuação de organizações sem fins lucrativos. Em 2016, 155 pessoas participaram do
curso oferecido pelo projeto e 130 delas, beneficiadas pelo POT; em 2018, 97 pessoas
foram selecionadas pelo POT e passaram a ser incluídas instalações de hortas em
conjuntos habitacionais da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
(COHAB). A partir da identificação prévia de iniciativas de agricultura urbana na cidade
de São Paulo, a prefeitura pode selecionar as pessoas nelas envolvidas e, então,
estabelecer quantos e quais cidadãos serão beneficiados pelo POT, havendo

139
140

Ibid.
Id., 2019e; Id., 2019f.
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consulta, por parte dos agentes municipais, às lideranças locais e/ou responsáveis
diretos pelas iniciativas de agricultura urbana (existe uma espacialização no critério
de seleção das pessoas contempladas pelo programa) (COHAB, 2018; PREFEITURA
DE SÃO PAULO, 2017141).
Dado o contexto de profundas desigualdades espaciais, é evidente que as
expressões de agricultura urbana em São Paulo ganhem diferentes atenções por
parte do poder público e sejam materializadas, pelos atores locais, de maneiras e com
propósitos distintos. A agricultura urbana como ativismo, expressa no conjunto de
hortas comunitárias intra-urbanas (mapa 2, na página seguinte), pertence a um
contexto recente de organização social, política e espacial na capital paulista, o qual
apresentaremos a seguir.

141

Id., 2019e; Id., 2019f.

Mapa 2 – CENTRO EXPANDIDO DE SÃO PAULO: HORTAS COMUNITÁRIAS SELECIONADAS (2016-2019)
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4.2 O ESPAÇO POLÍTICO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS PAULISTANAS
Na cidade de São Paulo, as hortas comunitárias são fruto, primeiramente, do
engajamento cidadão, e não decorrem do encaminhamento de políticas ou programas
públicos. As iniciativas cartografadas (mapa 2, na página anterior) são, portanto,
materializações que não se originaram de um projeto urbanístico ou paisagístico
oficial, mas, sim, das redes e coletivos constituídos por cidadãos comuns que partiram
para a prática costurando novas relações e formas de diálogo no seio da sociedade
civil e também com o poder público local. Neste sentido, trata-se de arranjos e modos
de intervenção cujos processos originam-se de iniciativas cidadãs (“bottom-up”), e não
das autoridades públicas (HURARD, 2011).
Deve-se à constituição da rede dos Hortelões Urbanos, em julho de 2011, o
processo embrionário de materialização das hortas comunitárias. Diferentemente de
qualquer outro tipo de organização social precedente, a referida rede colocou em
contato direto um conjunto de interessados em discutir, inicialmente, a produção de
alimentos de escala doméstica na cidade de São Paulo, mas já influenciados por
experiências internacionais onde hortas comunitárias eram parte integrante dos
espaços públicos urbanos.
A rede dos Hortelões Urbanos, como já apresentado por Nagib (2016),
desenvolveu-se a partir de cursos sobre sustentabilidade urbana ministrados por
Claudia Visoni e Tatiana Achcar, ambas jornalistas, que criaram um “grupo público”
(de livre acesso), na rede social Facebook, para a troca de experiências e informações
relacionadas à agricultura urbana de “fundo de quintal” e de base comunitária. Tal
iniciativa vislumbrava criar uma rede de contato entre as pessoas que participavam
de seus workshops, mas também ampliá-la a fim de conectar interessados sobre a
temática que não necessariamente se conheciam (tanto de São Paulo quanto de
outras localidades do Brasil e do mundo). Tendo em vista a experiência trazida por
Achcar de viagens ao exterior, especialmente de sua passagem por San Francisco
(EUA), onde a municipalidade disponibilizava infraestruturas próprias às iniciativas
hortícolas de base comunitária, pretendia-se debater o tema em São Paulo e
apresentá-lo sob uma nova perspectiva:
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Quando surgiu a ideia de criar o grupo, fui em busca de nomes que
remetessem à horta e não a sítio ou à agricultura. Acho horta singelo. E então
encontrei essa palavra da língua portuguesa, mas usada em Portugal. Ela
soou tão bem, e nos acolheu tão bem... e hoje somos tantos. (ACHCAR,
2015, informação pessoal142.)

Visoni, por sua vez, que já tinha começado a plantar alimentos em sua casa,
nutria a rede com informações e conectava simpatizantes da causa, começou a se
tornar uma referência, em São Paulo, para o ativismo em prol da agricultura urbana.
Em maio de 2012, o grupo ainda incipiente no Facebook agendou um encontro
presencial em uma padaria no bairro da Vila Madalena (zona oeste), cujo intuito era
criar grupos de trabalho que pudessem partir para a atuação direta no espaço urbano.
À época, alguns membros da rede já traziam referências dos movimentos de guerrilla
gardening de outras partes do mundo, almejando partir para a prática em espaços
públicos (NAGIB, 2016).
Tendo por princípio o estabelecimento de relações horizontais (não
hierarquizadas), os Hortelões Urbanos chegaram a almejar a constituição de um
movimento ativista que lutasse pela materialização de hortas comunitárias em São
Paulo. Seus membros iniciais chegaram a redigir um manifesto (ANEXO I), mas a
adesão maciça de novos membros via internet e a sua popularização em escala
nacional (e até internacional) diluiu tal propósito, uma vez que seria praticamente
impossível representar, politicamente, todos seus aderentes sem uma estrutura
formalmente organizada. Desta maneira, os Hortelões Urbanos firmaram-se enquanto
rede de troca de informações online sobre a produção de alimentos na cidade e a
designação “hortelão urbano” passou a ser empregada para designar
[...] uma modalidade de agricultor urbano, mais precisamente, para identificar
o cidadão que não é agricultor de profissão (nem que exerça esta atividade
como sua principal fonte de renda), ativista ou não, mas que usa o espaço
urbano para produzir alimentos (seja o espaço público ou privado, seja em
escala doméstica ou comunitária). [...] A página dos Hortelões Urbanos, no
Facebook, é bastante heterogênea. Frequentada por pessoas de diversas
partes do Brasil e do mundo, com as mais variadas idades e bastante difícil
de identificar um perfil ideológico e socioeconômico predominante, as
discussões ali presentes são basicamente sobre o manejo e os cuidados
necessários no cultivo doméstico das mais variadas espécies de plantas
(alimentícias ou não). A grande parte das postagens não apresenta conteúdo
politizado, nem pretende criar discussões de caráter político-ideológico,
porém, esporadicamente, há publicações informando sobre algum ato ou
manifestação, pedindo ajuda na divulgação ou coleta de assinaturas para um
abaixo-assinado ou petição, entre outros casos particulares. (NAGIB, 2016,
p. 211-212.)
142
ACHCAR, T. Mensagem publicada no grupo “Hortelões Urbanos”, na rede social Facebook, em 15
abr. 2015.
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Dos poucos encontros iniciais do grupo ativista paulistano, surgiu a ideia de
criar a primeira horta comunitária em praça pública na cidade. Claudia Visoni, então,
encabeçou a iniciativa que teria lugar na Praça Dolores Ibárruri, no bairro da Vila
Beatriz, vizinho à Vila Madalena e ao Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital
paulista. Como a praça era próxima à residência de parte dos envolvidos com os
primórdios dos Hortelões Urbanos e ainda contava com características hidrográficas
especiais, logo pareceu o local ideal para materializar a primeira ação inspirada na
metodologia da guerrilla gardening.
A referida praça é cortada pelo Córrego das Corujas, que nasce na vertente
leste do espigão onde se encontra a Rua Heitor Penteado e ruma em direção ao Rio
Pinheiros, onde deságua. Especificamente no trecho junto à praça, o curso d’água flui
a céu aberto e foi beneficiado, em 2007, pelo Programa Córrego Limpo da SABESP
e da Prefeitura de São Paulo, que o despoluiu neste trecho aberto de 200 metros
(antes e depois da praça, ele é tamponado, ou seja, corre em galerias subterrâneas).
Por este motivo, a Praça Dolores Ibárruri é popularmente conhecida como “Praça das
Corujas”, e a horta ali materializada pelos hortelões ativistas, em 2012, foi batizada de
“Horta das Corujas (NAGIB, 2016).
Esta primeira horta comunitária do Centro Expandido de São Paulo muito
deveu-se à articulação entre Claudia Visoni e Madalena Buzzo, então conselheira do
Conselho Municipal do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de
Paz de Pinheiros (CADES-PI) e uma das lideranças do bairro que possuía diálogo
direto com a Subprefeitura de Pinheiros e com os moradores do entorno da praça. Foi
Buzzo quem levou a ideia dos hortelões para o então subprefeito de Pinheiros, que,
por sua vez, não apresentou severas resistências à iniciativa, garantindo legitimidade
ao feito desde que os ativistas não fossem alvo de uma grande oposição da
vizinhança. A Horta das Corujas teve, portanto, seu processo de materialização
pautado pelo hibridismo de dois métodos distintos, mas que se complementaram:
Visoni, que estava mais desacreditada do poder público e preferia, na ocasião,
trabalhar com métodos de guerrilla gardening, pôde costurar a realização da ação
junto com Buzzo, que estava familiarizada com os procedimentos das instâncias
oficiais do município (NAGIB, 2016).
O sucesso da ação, após a sua materialização pelos hortelões, confirmou-se
com uma festa de inauguração, em setembro de 2012, tendo a subprefeitura cedido
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a mão de obra para fazer o cercamento da área que a horta ocupou no conjunto
territorial da praça pública. Sem que haja o trancamento do local, a cerca delimita o
território hortícola de 800 m2, que permanece 24 horas aberto a quem quiser
frequentá-lo. Atualmente, não há individualização de canteiros, permitindo a qualquer
cidadão plantar e colher no local. O pioneirismo da ação teria repercussão na mídia
impressa (a exemplo de reportagem no jornal O Estado de S. Paulo, que cobriu a festa
de inauguração – ANEXO J), inspiraria novas materializações pela cidade e exigiria
uma nova postura do poder público (NAGIB, 2016).
Já no ano seguinte, em 2013, o então vereador Nabil Bonduki143 (PT)
apresentaria o Substitutivo ao Projeto de Lei n. 289/13, que dispunha sobre a gestão
participativa das praças do município de São Paulo, aprovado pelos vereadores em
maio de 2015 e promulgado pelo ex-prefeito Fernando Haddad em junho do mesmo
ano (Lei n. 16.212/15). Apesar de não haver, até a atualidade, uma regulamentação
específica às hortas comunitárias, nem uma política ou um programa municipal próprio
à questão, a referida lei, pela primeira vez, incluiu as hortas comunitárias orgânicas
de caráter educativo entre os possíveis equipamentos e mobiliários urbanos
integrantes das praças públicas paulistanas, dispondo ainda que:
a) as propostas de instalação de hortas devem ser encaminhadas às
subprefeituras;
b) as unidades de áreas verdes deverão expedir manifestação sobre as condições
de solo, irrigação, insolação e topografia;
c) uma vez autorizada a horta, as subprefeituras devem apoiar a sua
materialização;
d) as praças com hortas comunitárias também poderão ter composteiras;
e) os voluntários da horta deverão informar os demais frequentadores como
manejar a composteira;
f) o poder público deve elaborar cartilha para implantação, manutenção e reforma
de praças com orientações às hortas comunitárias orgânicas (NAGIB, 2016;
PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015b).
A revisão da lei sobre a gestão participativa das praças foi resultado de
reuniões e audiências públicas, nas quais houve envolvimento de diferentes coletivos
e grupos ativistas, dentre as quais, hortelões urbanos, que foram fundamentais para
143

Nome completo: Nabil Georges Bonduki.
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que houvesse a inclusão das hortas comunitárias orgânicas no novo dispositivo legal.
À época, Bonduki escreveu em artigo à imprensa:
[...] as iniciativas dos paulistanos para a ocupação cidadã das praças têm
aumentado. Movimentos e coletivos como os Hortelões Urbanos, Movimento
Boa Praça, Ocupe e Abrace Praça da Nascente Iquiririm, Rios e Ruas, entre
outros, vêm trazendo vida às praças paulistanas e contribuindo para a
requalificação desses espaços públicos, trazendo de volta um conceito
básico da cidadania que andava meio esquecido: o significado da palavra
público – que quer dizer de todos, e não de ninguém. (BONDUKI, 2015, s.p.)

Os Hortelões Urbanos (em letras maiúsculas), apesar de não comporem um
movimento organizado e de não assinarem reivindicações ou petições em nome de
seus membros, agregam milhares de hortelões urbanos (em letras minúsculas), ou
seja, cidadãos comuns de diversas partes do Brasil e do mundo, que, por sua vez,
podem trocar experiências entre si, tirar dúvidas e encontrar, no espaço virtual, os
meios de diálogo necessários para suas presentes e futuras materializações (a rede
possuía, até 1º de fevereiro de 2020, 81.337 membros no Facebook). Mesmo
proibindo qualquer espécie de publicidade e posicionamento político-partidário em sua
página no Facebook, além de não se tratar de uma organização que promova
qualquer tipo de atividade, os Hortelões Urbanos estão associados ao imaginário
coletivo enquanto grupo de apoio à agricultura urbana de base agroecológica,
permacultural ou orgânica. Por isso, é um mecanismo pelo qual ativistas de diferentes
regiões podem se conectar e identificar uns aos outros, facilitando suas estratégias
de ação e levando-os a trocarem posteriores mensagens privadas, além de ser um
canal para pedir ajuda e apoio estratégico, isto é, uma ferramenta que não deixa de
ser propulsora da prática de ciberativismo (ativismo realizado pela internet).
No que se refere à extensão de sua influência política, é difícil, todavia,
desvincular os Hortelões Urbanos de uma perspectiva mais personalista: Claudia
Visoni assume um papel de liderança, seja enquanto uma das moderadoras do grupo
pelo Facebook (divide esta função com outros companheiros), seja pelo
reconhecimento público de que ela é a sua fundadora (sua imagem está diretamente
atrelada aos Hortelões Urbanos). Não é irrelevante, portanto, a capacidade que a rede
permitiu à ativista de publicitar suas ações, opiniões e experiências, mesmo que por
outras plataformas. Em todas as hortas do Centro Expandido de São Paulo,
selecionadas por esta pesquisa (mapa 2, p. 270), quando perguntado a algum de seus
voluntários se conhecia demais experiências ou pessoas envolvidas com hortas
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comunitárias na cidade, em 100% das respostas Claudia Visoni e os Hortelões
Urbanos foram citados.
A trajetória de Visoni, a partir dos cursos ministrados com Achcar e da criação
dos Hortelões Urbanos no Facebook, de certa forma se confunde e, ao mesmo tempo,
serve como narrativa para compreender os processos que resultaram nas hortas
comunitárias paulistanas, revelando uma constante evolução na maneira de atuação
e no entendimento das pessoas acerca da agricultura urbana como ativismo na cidade
de São Paulo. A organização em rede que deu origem aos Hortelões Urbanos revelouse uma ferramenta de suporte, primeiramente, à materialização da Horta das Corujas
e, em seguida, do processo de consolidação das ações ativistas junto à formalidade
do poder.
Segundo depoimentos de hortelões paulistanos, a estratégia ativista, em São
Paulo, pautou-se por atuar nas brechas do sistema oficial, seja pela atuação sem
prévia autorização (metodologia da guerrilla gardening), seja pela ocupação dos
poucos espaços disponíveis à participação direta do cidadão, a exemplo dos
conselhos participativos. Desta maneira, dava-se visibilidade às suas materializações
ou conquistava-se certo apoio do poder público para viabilizar suas ações. Os
CADES, por exemplo, foram espaços importantes de concentração de diferentes
grupos ativistas da causa ambiental – pela manutenção e democratização do uso das
praças públicas; pela arborização urbana; pela mobilidade limpa (especialmente o
ciclismo e o pedestrianismo); pela não pulverização de inseticidas como método de
combater mosquitos; pela conservação das águas urbanas (especialmente das
nascentes e dos cursos d’água); e pela agricultura urbana (sobretudo pelas hortas
comunitárias).
Para além de conselhos participativos, geralmente sem caráter deliberativo (a
exemplo dos CADES regionais que são apenas consultivos), a estratégia seria seguir
avançando neste processo de ocupação das instâncias de poder a fim de alocar as
pautas ativistas nas atuais legislaturas. Com este propósito, em 2018, saiu vitoriosa
das eleições estaduais, a primeira experiência paulista de candidatura coletiva.
Apresentando-se como um “movimento suprapartidário”, a chamada “Bancada
Ativista” reuniu nove ativistas de diferentes frentes em uma chapa representada
oficialmente nas urnas por Mônica Seixas144 (Partido Socialismo e Liberdade – PSOL).
144

Nome completo: Mônica Cristina Seixas Bonfim.
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não reconhece mandatos coletivos e a lei não
autoriza candidaturas independentes (sem filiação partidária), por isso, é preciso que
uma pessoa e um partido político sejam definidos para disputar as eleições e, em caso
de vitória, assumam o mandato. No entanto, o referido modelo é fruto de um acordo
prévio que faz o candidato eleito compartilhar seu mandato com os “codeputados”
integrantes da chapa coletiva, podendo estes, estarem filiados à mesma ou a outra
legenda que foi apresentada às urnas. Em defesa da agricultura urbana, Claudia
Visoni, que se filiou à Rede Sustentabilidade (REDE), compôs a Bancada Ativista,
eleita para os próximos anos de mandato (até 31 de dezembro de 2022) na
Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). Após a posse, Visoni posta
frequentemente vídeos feitos por ela mesma no gabinete dos codeputados e divulga
as ações do mandato coletivo nas redes sociais, marcadamente no Facebook e no
Instagram. Com a decisão de sua filiação partidária e de sua cocandidatura, revelase, enfim, uma nova postura de atuação (de dentro da esfera institucional do poder),
além de comprovar a consolidação de sua influência e apoio político entre uma parcela
da população, cada vez mais mobilizada, em prol da agricultura urbana (BOCCHINI,
2018).
A fim de fortalecer politicamente as iniciativas de hortas comunitárias da capital,
de trocar experiências e de prestar ajuda mútua, em março de 2018, surgiu a União
de Hortas Comunitárias de São Paulo (UHCSP) – composta pelas hortas
cartografadas (mapa 2, p. 270), com exceção das de números 12 e 14. O coletivo
reúne representantes das iniciativas que consideram hortas comunitárias aquelas
que:
a) não usam insumos químicos e agrotóxicos;
b) respeitam a natureza e seguem os princípios da agroecologia e da
permacultura;
c) o uso do espaço, o trabalho nele realizado, a sua gestão e a colheita são
realizados de forma coletiva, colaborativa e inclusiva;
d) promovem atividades de educação ambiental gratuitas e abertas ao público;
e) compartilham a colheita livremente entre os voluntários e a comunidade local
(UHCSP, 2020).
Este coletivo de hortas não constitui uma organização associativa formal, com
estatuto e sede administrativa. Mantém-se no mesmo esquema organizacional típico
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da rede da agricultura urbana como ativismo em São Paulo, promovendo eventos e
realizando ações no espaço urbano sem possuir um estatuto ou uma lógica
burocrática formal de funcionamento. Seus integrantes, que são hortelões, fazem
reuniões mensais para discutir a respeito dos caminhos possíveis de atuação em prol
das hortas comunitárias paulistanas, traçando estratégias de comunicação para lidar
com o poder público e com o conjunto da sociedade civil, nas mais diversas frentes
de atuação: em conselhos participativos, na ALESP, na produção de pesquisa
científica, junto a instituições de apoio à causa etc. As reuniões costumam ser em
lugares mais centrais da cidade, facilitando e democratizando o deslocamento de seus
integrantes, que vêm de todas as zonas (norte, sul, leste e oeste) de São Paulo, e têm
lugar em alguma sala ou escritório disponibilizado por um de seus participantes ou
mesmo em espaços de livre acesso (a exemplo das unidades do Serviço Social do
Comércio – SESC).
Esta informalidade na maneira de conduzir a rede ativista em prol das hortas
comunitárias de São Paulo permite uma maleabilidade maior nas tomadas de decisão
e facilita o entrosamento entre os diferentes hortelões, que não disputam cargos ou
postos de maior importância (como nas tradicionais organizações de estrutura
hierarquizada). Ao final das reuniões da UHCSP, por exemplo, é de praxe os hortelões
irem a um bar para descontraírem e terem, juntos, um momento de lazer;
confraternização, esta, que também possibilita o estreitamento dos laços afetivos e o
surgimento de novas ideias a serem trabalhadas coletivamente. Por outro lado, esta
metodologia de atuação torna-se muito mais uma incubadora de ideias e um centro
de debate coletivo do que um polo para o real sustento e garantia de perenidade das
hortas. A falta de apoio estatal às hortas comunitárias deve-se, em parte, a própria
ausência de uma organização que as represente formalmente.
As pessoas que geralmente conduzem as reuniões são as mesmas cuja
presença se faz obrigatória para o avanço das tomadas de decisão do grupo como
um todo. Foram estas lideranças que também escabeçaram a criação de cada horta
comunitária de São Paulo que se perenizou no tempo e no espaço, ou que trabalham
em alguma frente (pesquisa, artes, poder público, setor privado etc.) para o avanço
da legitimação e das ações do coletivo. O lançamento oficial da UHCSP deu-se em
um passeio ciclístico, que partiu da Horta da Saúde (mapa 2, n. 13, p. 270), na zona
sul da capital, e terminou no Largo da Batata, na zona oeste, junto à iniciativa do
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coletivo Batatas Jardineiras (mapa 2, n. 10, p. 270; fotografia 158). Este tipo de evento
é um exemplo de ação da UHCSP, que, a partir do custo zero de investimento e sem
a necessidade de apoio formal do poder público para a sua realização, chama a
atenção para as iniciativas hortícolas, fomenta a participação cidadã em torno da
causa e fortalece a rede de atuação entre os próprios ativistas das diversas hortas,
que se veem obrigados a trabalhar juntos em prol de uma atividade coletiva. No se
refere ao seu papel de sensibilização e afirmação junto aos cidadãos, outros exemplos
que podem ser citados são: em maio de 2018, na inauguração do SESC Avenida
Paulista, que conta com uma mini horta na cobertura do edifício, a UHCSP foi
convidada pela entidade a ter um estande para divulgar e explicar ao público suas
ações por São Paulo, dando dicas de como iniciar uma horta, onde materializá-la,
quais vegetais cultivar etc. (fotografia 159); na mesma ocasião, integrantes da UHCSP
instalaram um totem na Horta do Ciclista (mapa 2, n. 1, p. 270), na Avenida Paulista,
indicando a direção e a distância (em km) às demais hortas comunitárias e iniciativas
hortícolas da capital (fotografia 160).
Fotografia 158 – Hortelões e ciclistas no Largo da Batata

No dia 4 de março de 2018, o lançamento público da UHCSP foi um passeio ciclístico que percorreu
seis iniciativas hortícolas da capital (Saúde, CCSP, Ciclista, FMUSP, Corujas e Batatas Jardineiras –
mapa 2, n. 13; 2; 1; 5; 8; 10; p. 270), percorrendo da Horta da Saúde (zona sul) ao Largo da Batata,
em Pinheiros (zona oeste). Com duração de seis horas (das 10h às 16h), o evento combinou a
agricultura urbana como ativismo e o cicloativismo. Na foto, os participantes do “Pedal das Hortas”
chegavam ao destino final, o Largo da Batata, e conversavam sobre os canteiros agroecológicos do
local. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de março de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 159 e 160 – SESC Avenida Paulista e totem da Horta do Ciclista

Fotos do dia 1º de maio de 2018, na ocasião da inauguração do SESC Avenida Paulista (zona central),
que instalou canteiros de verduras e temperos na cobertura do edifício (à esquerda) e contou com a
presença da UHCSP para explicar sobre as iniciativas existentes na capital; e da instalação do totem
na Horta do Ciclista (à direita), também na Avenida Paulista (mapa 2, n. 1, p. 270), orientando os
transeuntes sobre a localização e a distância das experiências comunitárias. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografias de maio de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

A UHCSP acabou ocupando um lugar que que já foi pretendido pelos Hortelões
Urbanos, aquele de centralizar o conjunto de ações e de atores envolvidos
diretamente com as hortas comunitárias de São Paulo (o crescimento exponencial da
rede inviabilizou esta funcionalidade aos Hortelões). A UHCSP, no momento de seu
lançamento público nas redes sociais, divulgou um manifesto, basicamente o mesmo
já elaborado pelos Hortelões Urbanos anos atrás (ANEXO K). A criação da UHCSP
preenche, então, a lacuna de colocar os principais ativistas em torno de uma mesa de
discussões para refletirem, mensalmente, sobre suas ações e coordenarem,
coletivamente, suas próximas estratégias. Ao mesmo tempo, a UHCSP passa a
centralizar as buscas feitas por outras pessoas e instituições sobre as hortas
comunitárias de São Paulo, trata-se de um novo meio de contato direto com as
iniciativas hortícolas que se perenizaram (ela assume o papel de “coletivo oficial” das
hortas comunitárias paulistanas). A UHCSP ainda mantém um grupo de WhatsApp,
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no qual participam diversos atores da agricultura urbana de São Paulo, sejam eles
pertencentes ou não às hortas comunitárias (há representantes de associações de
agricultores, de movimentos sociais, integrantes de coletivos de agricultura urbana da
periferia da cidade e de instituições de pesquisa e ensino).
A cada encontro da UHCSP, faz-se a ata da reunião, registrando a data, os
participantes, os informes e os pontos debatidos. Para o melhor entendimento da
dinâmica, seguem alguns tópicos de suas pautas de discussão:
a) festa de aniversário de alguma horta comunitária;
b) projetos municipais de reforma de praças que possuem hortas;
c) resolução de todos os tipos de problemas cotidianos (sanitários, em relação à
água, manejo do composto orgânico, roubo de mudas etc.);
d) o diálogo com os moradores de rua;
e) a ausência de banheiros públicos em São Paulo;
f) criação de campanhas para soltar nas redes sociais a fim de provocar o poder
público e mobilizar a opinião pública;
g) balanço do que foi discutido nos CADES regionais e do mandato coletivo do
qual Visoni é codeputada;
h) aproximação com os demais ativismos, organizações não governamentais e
movimentos sociais, a exemplo de feiras e mercados solidários de produtos
orgânicos, coletivos de agricultura urbana da periferia de São Paulo e do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST);
i) agendamento de mutirões coletivos e oficinas em geral (sobre alimentação,
PANC, novas práticas de manejo etc.);
j) divulgação de novas pesquisas científicas, artigos e notícias sobre a temática;
k) divulgação de eventos em geral;
l) organização para responder a chamadas públicas e editais abertos, bem como
para a captação de insumos e materiais distribuídos pela prefeitura ou por
organizações não governamentais.
4.2.1 Da guerrilla gardening paulistana
Em São Paulo, não há um coletivo organizado de notória repercussão local que
se autointitule “guerrilla gardening” e que planeje ações periódicas pela cidade apenas
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com este propósito específico, diferentemente de Paris, onde há um certo
conhecimento público sobre um grupo de ativistas jardineiros e hortelões que se
apropriaram deste termo e fazem uso particularmente desta metodologia de
intervenção (lembrando que eles possuem, inclusive, um website, onde também
divulgam informações, elencam princípios, expressam opiniões etc.).
Mesmo sem menção direta à guerrilla gardening, pode-se reconhecê-la
enquanto um dos métodos de atuação dos hortelões paulistanos para a materialização
de boa parte das hortas comunitárias da cidade, a começar por Corujas e Ciclista
(mapa 2, n. 1 e n. 8, p. 270), as duas primeiras a surgirem, em 2012. Isto porque o
processo de ocupação de espaços públicos de livre acesso (sobretudo praças
municipais), para fins de horticultura, muitas vezes foram conduzidos sem prévia
autorização do poder municipal. A legitimação das hortas foi conquistada devido à
participação cotidiana dos hortelões com elas implicados, ou seja, a partir da
resistência cidadã para garantir que estes espaços de cultivo coletivo se tornassem
iniciativas que não fossem efêmeras.
Uma outra perspectiva trazida por alguns relatos de hortelões refere-se à
associação, no Brasil, da palavra “guerrilha” (e a denominação de “guerrilheiro”) aos
movimentos armados de esquerda que lutaram contra a Ditadura Militar (1964-1985).
Neste sentido, a utilização daquela terminologia também acabou sendo evitada (2017,
informações verbais145): I. “Fizemos na guerrilha, é guerrilla gardening, mas muita
gente não sabe o que é isso, nunca ouviu falar, aí já pode associar à guerrilha
armada...”; II. “Se você fala ‘guerrilha’ pras pessoas, na imprensa, já ganha outra
conotação e...”; III. “Remete a uma época que a gente sabe tudo o que aconteceu”.
Embora não exista um grupo de ativistas que use o rótulo “guerrilla gardening”,
o modus operandi, em São Paulo, muito se baseia em “primeiro faz e depois negocia,
ou, a gente tenta negociar, se não der, a gente faz mesmo assim” (2018, informação
verbal146). Isto se deve à inexistência de uma regulamentação específica para as
hortas, fazendo com que não haja diretrizes que indiquem qual deve ser a conduta
dos agentes municipais, resultando em um jogo de convencimento por meio de
conversas informais e/ou de opiniões particularizadas, isto é, os agentes públicos que

145
146

Informações obtidas em campo em ago. e set. de 2017.
Informação obtida em campo 9 mar. de 2018.
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gostam de horta tendem a se alinhar à proposta, os que não gostam da ideia,
geralmente atrapalham a sua existência.
A metodologia de guerrilla gardening tem, ainda, uma importância no que se
refere à ocupação do solo urbano. Em muitos casos, não haveria a possibilidade de
materializar hortas se não fosse por uma certa ousadia dos hortelões de não ficarem
esperando, indefinidamente, por um posicionamento por parte do poder público. Neste
sentido, a guerrilla gardening, nos moldes paulistanos, tornou-se uma estratégia
fundamental para dar o pontapé inicial ao processo de diálogo junto à municipalidade,
aos vizinhos e aos demais atores envolvidos com a iniciativa (TRACEY, 2007).
4.3 AS HORTAS COMUNITÁRIAS PAULISTANAS: O DESAFIO DA LEGITIMAÇÃO IDENTITÁRIA?
A pesquisa empírica, na cidade de São Paulo, apesar de seguir os mesmos
procedimentos metodológicos, possui uma particularidade em relação ao percurso
parisiense: na capital paulista, ela é fruto de um processo que começou em 2013.
Primeiramente, realizamos um denso estudo de caso da Horta das Corujas, que
resultou em uma dissertação de mestrado. Nesta tese, a pesquisa ganha amplitude,
assim como a consolidação da expressão ativista da agricultura urbana ao longo
destes anos, cujas materializações não só aumentaram numericamente, mas
consolidaram um novo paradigma de horticultura urbana, bastante heterogêneo e
particular da maior cidade do Hemisfério Sul. Tal como no capítulo anterior, serão
destacados:
a) organização territorial;
b) biodiversidade;
c) perfil dos hortelões;
d) motivações principais.
Quanto à organização territorial, o plantio ocorre predominantemente em
áreas com disponibilidade de solo, com exceção da Horta da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo – FMUSP – (mapa 2, n. 5, p. 270; fotografia 161), onde
prevaleciam as grandes bombonas e caixas de isopor que se espraiam por um imenso
pátio de concreto. Posteriormente, dada à sua expansão, a referida horta também
ocupou uma área lateral em solo (fotografia 162); ao mesmo tempo, as demais hortas,
em geral, também possuem estruturas suspensas, a fim de expandir a área de plantio
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e/ou adaptar os canteiros para outros usos (por exemplo, torná-los à altura das mãos,
consorciar outros vegetais e modelar esteticamente o espaço).
Fotografias 161 e 162 – Horta da FMUSP

A diversidade de espécies e formas de plantio está presente nas hortas comunitárias, a exemplo da
FMUSP: à esquerda, cultivo em caixas de isopor, sendo que algumas se encontram sobre páletes de
madeira, diferenciando o acesso às mãos dos hortelões; à direita, porção com disponibilidade de solo,
junto ao muro da faculdade, onde há reservatórios de água e espécies como a cana-de-açúcar, em
primeiro plano, e o chuchu, a trepadeira que faz a cobertura de uma parte do espaço. São Paulo-SP,
Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

A Prefeitura de São Paulo não fornece nenhum tipo de insumo e material às
hortas, mesmo porque, não há um programa específico para atender a tais demandas.
No entanto, devido ao engajamento de muitos hortelões em conselhos participativos
e após as rodadas de negociações informais com o poder local, as subprefeituras e
os departamentos municipais podem vir a ceder materiais excedentes que não serão
usados para os serviços públicos gerais, mas nunca fornecidos de maneira
formalizada e regular. A responsabilidade e a organização dos espaços de plantio são
inteiramente de responsabilidade dos hortelões, que se desdobram entre si para
conseguir doações ou para comprar o que é necessário. Era corriqueira a busca por
esterco no Jockey Club de São Paulo ou no Parque da Água Branca (onde há cavalos)
para enriquecer o composto de base vegetal produzido nas próprias hortas, cujas
composteiras, quando há, são feitas e geridas pelos voluntários (contendo apenas
restos de poda).
Em relação a presença de composteiras em praça pública, a única exceção era
a Horta das Corujas, onde Madalena Buzzo, após a reforma pela qual a Praça Dolores

285

Ibárruri passou (2008-2010), antes mesmo da materialização da horta, solicitou à
subprefeitura e conseguiu implementar a primeira composteira em praça pública da
cidade de São Paulo – à época, a proposta de Buzzo era dar um destino mais
adequado às folhas, galhos e restos de vegetais provenientes do serviço de poda e
jardinagem realizado na praça pela própria prefeitura (NAGIB, 2016).
Desde o início de 2018, no entanto, um novo movimento em torno da
compostagem comunitária em praças públicas foi iniciado pelo Coletivo das Vilas
Beatriz, Ida e Jataí (CVBIJ), três bairros vizinhos, pertencentes à Subprefeitura de
Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O engajamento de seus moradores com as
questões socioambientais locais resulta em repercussão de escala municipal, dentre
as quais, vinham se destacando, até o final de 2019, a recente implantação de
composteiras em quatro praças diferentes: Gastão Cruls, Rainha da Paz, Waldir
Azevedo e das Corujas. Nesta última, não se trata da composteira já existente dentro
da horta, mas de uma nova, localizada em outra extensão da praça (ao lado da área
delimitada pela horta – fotografia 163).
Fotografia 163 – Composteira do CVBIJ

Atrás das placas e da árvore, a composteira do CVBIJ, na Praça Dolores Ibárruri (Vila Beatriz, zona
oeste), numa área ao lado da Horta das Corujas. As sinalizações informam: faz-se a manutenção
quinzenalmente, aos domingos de manhã, cujas datas estão divulgadas nas placas e no Facebook;
chama-se “manejo” o momento de “alimentá-la” com resíduos orgânicos; é preciso manter a limpeza e
não jogar fezes e urina de animais de estimação; levar resíduos orgânicos e folhas secas em dia de
manejo coletivo. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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As composteiras comunitárias são gestadas integralmente pelos habitantes dos
referidos bairros e têm uma dinâmica muito semelhante à das hortas comunitárias:
tornam-se pontos de agregação social em torno de uma causa ambiental comum, no
caso, dar um destino adequado ao lixo orgânico doméstico. Todos os domingos de
manhã, há mutirões e encontros para depositar os resíduos domésticos (carnes e
comidas gordurosas não podem ser despejadas; estão liberados legumes, frutas,
verduras, casca de ovo, pó de café e chá).
As composteiras seguem o modelo desenvolvido pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) de “compostagem termofílica em leiras estáticas com aeração
passiva”, ou seja, trata-se de um processo de decomposição da matéria orgânica que
gera calor (temperaturas entre 45˚C e 70˚C), cujas leiras estáticas (montes de
resíduos e outros materiais onde ocorre a compostagem) não necessitam
revolvimentos e a aeração ocorre por convecção normal (o ar quente escapa pelo topo
da leira e o ar frio entra pela sua base permeável). A receita para este modelo de
compostagem é acrescentar, a cada parte de resíduo orgânico, duas partes de
material seco (folhas, palha, restos de podas), apresentando as vantagens de não
produzir cheiro desagradável e não atrair insetos e demais animais, já que o
revestimento da camada superior da composteira é feito de material seco –
basicamente palha (BRASIL, 2017).
Este procedimento apresenta custo zero aos envolvidos com a causa, pois sua
estrutura é 100% feita de troncos, galhos e folhas (de palmeiras, por exemplo) e não
exige nenhuma manutenção especial, basta esperar que o composto orgânico fique
pronto e possa ser usado para a fertilização do solo, a exemplo das próprias hortas
comunitárias existentes. Este coletivo de “ativistas da compostagem” redigiu texto
explicativo da iniciativa, reuniu assinaturas de apoio por meio de abaixo-assinados
junto aos moradores dos três bairros, entregou o documento à Subprefeitura de
Pinheiros e, por fim, fez as composteiras: “O método é o mesmo, ir fazendo, porque
se esperar da prefeitura... [a subprefeitura] não ajuda e não atrapalha, nunca deram
nada” (2019, informação verbal147).
Até maio de 2019, a compostagem comunitária do CVBIJ tinha distribuído
gratuitamente cerca de 350 kg de composto orgânico (por exemplo, a hortas
comunitárias e até mesmo a produtores da AAZL) e, entre janeiro e maio de 2019,
147
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acumulado cerca de 2.250 kg de resíduos orgânicos dos moradores dos bairros.
Dados os resultados e com a consequente repercussão positiva da iniciativa, que
começa a ser replicada em outros locais da cidade e por outros coletivos (a exemplo
da nova composteira do Instituto Biológico, na Vila Mariana, zona sul), a Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) convidou, em 2019, o CVBIJ a apresentar o
seu modelo de compostagem comunitária, a fim de inspirar possíveis projetos e
encaminhamentos futuros da prefeitura. Ressalta-se, ainda, que o interesse atual do
poder público pela iniciativa muito se deve à existência do Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo (PGIRS) de 2014. O PGIRS apontou
que 51% dos resíduos domiciliares são matéria orgânica e, por isso, passíveis de
compostagem. E se esta fosse realizada, aliviaria os aterros sanitários, produziria
material de fertilização para os solos do município a custos módicos mediante baixa
intensidade tecnológica. O PGIRS ainda faz menção de apoio aos Hortelões Urbanos
e o manejo diferenciado dos resíduos orgânicos pelas hortas urbanas. Em 2015,
Haddad inaugurou o primeiro pátio de compostagem de São Paulo, na Lapa (zona
oeste); até 2019, a cidade já possuía cinco pátios ao todo (Lapa, Sé, Mooca, São
Mateus e Ermelino Matarazzo), que utilizam os restos de podas realizadas pela
prefeitura como material seco e compostam os resíduos orgânicos das feiras da
cidade (até 2019, 20% deste material estava sendo compostado), e fazem uso do
mesmo método desenvolvido pela UFSC (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014b148).
A questão hídrica é outro grande desafio para a existência das hortas
comunitárias em São Paulo. Como não é autorizada a ligação de água da SABESP
em praças públicas, este é um importante elemento da organização espacial, uma vez
que os hortelões precisam encontrar suas maneiras para manter a plantas vivas. Há
casos em que as hortas estão em espaços institucionais (públicos ou privados), a
exemplo do Centro Cultural São Paulo (CCSP), da FMUSP e do Goethe-Institut (mapa
2, n. 2, 5 e 6, p. 270) e, desta forma, o acesso à água é previamente facilitado, já que
existem ligações oficiais à rede de abastecimento, permitindo a instalação de
mangueiras e demais sistemas de irrigação (apesar de que se costuma priorizar a
economia de água potável da rede mediante instalação de cisternas).
Nas hortas em praças e demais áreas públicas onde não há o controle oficial
da circulação de pessoas, os hortelões precisam instalar cisternas para a captação da
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água da chuva (fotografia 164), cacimbas para o armazenamento da água do lençol
freático (fotografia 165), ou até mesmo transportar a água de suas residências. Outra
solução é a adaptação aos ciclos naturais, em que, na estação seca, apenas as
espécies mais resistentes à carência hídrica sobrevivem. Esta medida é possível
porque a produtividade é colocada em segundo plano, revelando mais um modelo de
experimentação biológica e pedagógica. Os voluntários da Horta da City Lapa (mapa
2, n. 11, p. 270), por exemplo, chegaram a levar água de suas casas para realizar as
regas cotidianas. Para que o trajeto não fosse tão penoso, um carrinho foi adaptado
para transportar regadores, galões e garrafas d’água (fotografia 166). Mas devido ao
peso excessivo, os hortelões acabaram mudando de estratégia e deixaram as plantas
viverem de acordo com o regime de chuvas da capital paulista: nos períodos de seca
(no inverno austral), apenas as espécies mais resistentes sobrevivem. A alternativa
encontrada localmente não exclui os demais trabalhos de manutenção, mas
apresentam uma saída bem-sucedida (em um contexto específico) para vencer o
obstáculo da ausência de uma fonte de água permanente no local, além de provocar
a reflexão e aprimorar o conhecimento comunitário sobre a resistência das plantas em
momentos de estresse hídrico (fotografia 167).
Fotografias 164 e 165 – Cisternas e cacimba

À esquerda, cisternas da Horta da Saúde (mapa 2, n. 13, p. 270), na zona sul, viabilizam as regas
cotidianas. À direita, cacimba da Horta das Corujas (mapa 2, n. 8, p. 270), na zona oeste, junto a uma
nascente existente no terreno: a água corre em canaleta de telha até a cacimba, que possui hidrófilas
e peixinhos lebistes (Pœcilia reticulata). São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de agosto de 2017 (n. 164)
de outubro de 2017 (n. 165). Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 166 e 167 – Alternativas à falta d’água

À esquerda, em 2014, carrinho de feira adaptado para levar água até a Horta da City Lapa (zona oeste).
Em 2017, tal prática já tinha sido substituída pelo cultivo de plantas perenes resistentes à seca (o plantio
de espécies mais sensíveis se dava na primavera austral). À direita, notam-se folhas e galhos secos
cobrindo o solo, uma prática que evita a perda de água por evaporação. Na placa marrom, lia-se: “Horta
Comunitária City Lapa. Aqui cultivamos PANC – plantas alimentícias não convencionais. E também
ornamentais, medicinais, melíferas”. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de julho de 2014 (n. 166) e de
maio de 2018 (n. 167). Crédito: Neide Rigo (n. 166) e Gustavo Nagib (n. 167).

A batalha para que haja saída de água tratada nas praças públicas também é
uma luta ativista, que mobiliza grande parte dos hortelões. Esta discussão tem
ganhado maior amplitude dadas as reivindicações em prol da existência de banheiros
públicos na cidade. Hortelões ativistas estavam, em julho de 2019, num processo de
ampliação do debate sobre a instalação de banheiros secos em praças e
pressionando vereadores para o envio de projetos a fim de que a cidade possa
fornecer este serviço à população. Em Paris, por exemplo, os banheiros públicos
existem desde o século XIX e, desde então, são um tema de relevância para as
administrações públicas, adentrando à esfera das políticas de limpeza urbana
(justamente para evitar que as ruas e calçadas se tornem banheiros a céu aberto) e
dos direitos sociais: “o direito a urinar” (fotografias 168 e 169) (DAMON, 2010).

290

Fotografias 168 e 169 – Banheiro e mictório públicos

À esquerda, padrão de banheiro público e gratuito instalado nas ruas de Paris (foto do 4º
arrondissement): trata-se de uma cabine unissex de uso individual com privada e torneira, que é lavada
automaticamente por dentro (higienizada) a cada utilização, além de ser acessível a cadeirantes e
possuir um mapa das proximidades emoldurado com vidro do lado externo. À direita, mictório público
instalado junto ao muro (o gradil na cor preta, à frente, é para estacionar bicicletas) em rua do 10º
arrondissement, nos arredores da movimentada Place de la République (Praça da República).
Constantemente, a prefeitura faz campanhas para conscientizar, sobretudo o público masculino, a não
urinar nas ruas. Estes modelos abertos foram instalados nos pontos mais movimentados e cobra-se
multa de 68 euros a quem desrespeitar a lei, mas a questão ainda é um problema não solucionado na
capital francesa, apesar da grande oferta de banheiros e mictórios públicos e gratuitos. Paris, França.
Fotografias de julho (n. 169) e de setembro (n. 168) de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

No que se refere à demarcação física dos canteiros, as hortas, localizadas em
espaços públicos, respeitam a democratização de seu espaço interno, não havendo
parcelas individualizadas, possibilitando que todos os hortelões possam plantar e
colher em todo o conjunto territorial cultivável. No entanto, algumas hortas já
demarcaram canteiros para melhor administrar a porção a que cada voluntário se
dedica, facilitando o manejo cotidiano. Por vezes, estas delimitações geram
desentendimentos, especialmente quando a informação não é compartilhada por
todos os usuários do espaço. Um procedimento mais corriqueiro é identificar os
canteiros com o processo em curso: se são espécies que acabaram de ser
replantadas, se se deve esperar para interferir, se já estão prontas para a colheita ou,
ainda, se se trata de uma parcela reservada a alguma escola da vizinhança
(fotografias 170 e 171). Porém, a comunicação mais eficiente costuma ser: “O
desapego, tem que treinar o desapego, afinal é uma horta aberta para todo mundo”
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(2018, informação verbal149). Não existem listas de espera para fazer parte de uma
horta comunitária em São Paulo, aos interessados, basta engajar-se com a iniciativa
e começar a frequentar os mutirões ou encontros periódicos (variáveis de acordo com
a horta, geralmente, uma vez por semana; há, ainda, hortas que organizavam ateliês
mensais, a exemplo da Horta da Saúde, contribuindo para a sua função pedagógica).
O meio de comunicação mais fácil é o Facebook, onde as hortas possuem páginas
próprias para postar suas atividades e trocar informações entre voluntários e demais
interessados.
Fotografias 170 e 171 – Sinalizações pedagógicas

À esquerda, canteiro na Horta do CCSP (mapa 2, n. 2, p. 270) com sinalização aos frequentadores:
“Pergunte antes de colher. Você pode levar a planta errada”. À direita, plaquinha na Horta das Corujas
(mapa 2, n. 8, p. 270) informa a data em que foram realizados os plantios (20 de outubro [de 2019]) e
os meses a esperar para a colheita de cada espécie: couve, cebolinha, brócolis e girassol, após três
meses; berinjela, tomate e milho, após quatro meses. Estas formas de comunicação pretendem garantir
o real aproveitamento (e compartilhamento) do que é cultivado. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de
dezembro de 2019 (n. 171) e de março de 2020 (n. 170). Crédito: Gustavo Nagib.

Das 14 hortas aqui selecionadas (mapa 2, p. 270), sete delas estão em espaços
de uso (de alguma maneira) controlado:
a) Horta do CCSP;
b) Horta das Flores;
c) Horta do Parque Linear Zilda Arns;
d) Horta da FMUSP;
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e) Horta do Goethe-Institut;
f) Horta da Saúde;
g) Horta do Centro Educacional Unificado (CEU) Casa Blanca.
A Horta do CCSP (mapa 2, n. 2, p. 270) localiza-se no telhado verde do
respectivo centro cultural e, portanto, seu acesso restringe-se aos horários de
funcionamento do equipamento municipal.
O espaço público ocupado pela Horta das Flores (mapa 2, n. 3, p. 270;
fotografias 172 e 173) tem uma história mais complexa. O terreno municipal de 7 mil
m2, delimitado pela Radial Leste (Avenida Alcântara Machado) e pela Rua Bresser,
desde 2004 oficialmente denominado “Praça Alfredo Di Cunto”, é um dos poucos
espaços públicos vegetalizados do bairro da Mooca (zona leste), de passado industrial
e com grande deficit de áreas verdes. Em 2008, passou a funcionar, ali, uma escola
de jardinagem para capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social a
ingressarem no mercado de trabalho, e, ao longo dos anos seguintes, a praça também
foi usada pela Subprefeitura da Mooca para a produção de adubo orgânico (destinado
às áreas verdes da região), para a instalação de um viveiro e para a realização de
cursos municipais (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2010b150; SPINELLI, 2011).
Em 2011, a área verde foi alvo de uma polêmica, quando a administração
Kassab quis trocá-la com o mercado imobiliário, que levantaria prédios no local e, em
contrapartida, compraria terrenos em áreas mais pobres da cidade e construiria
creches para a prefeitura. O plano, que, segundo o então governo, visava à expansão
do número de vagas em creches municipais, foi alvo de grande oposição dos
moradores da Mooca e fez a prefeitura recuar. Naquele mesmo ano, o local passou a
ser uma das bases do Programa Escola Estufa Lucy Montoro, descontinuado no
governo seguinte. Em 2015, enfim, hortelões ocuparam o espaço e materializaram a
Horta das Flores, com mutirões periódicos divulgados em sua página no Facebook151.
Toda esta contextualização para entender que este espaço não é uma praça
pública tal como as demais da cidade, pois sempre recebeu atividades e funções
diversas, tendo sido cercado pela prefeitura e, seu acesso, controlado. Foi, então, que
um pequeno grupo de quatro hortelões mais ativos negociaram com a Subprefeitura
da Mooca para poderem fazer cópias da chave e terem sua entrada liberada, e,
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consequentemente, se responsabilizaram pelas atividades ali desenvolvidas. Em
2019, além dos afazeres cotidianos com a horta (que envolvem cerca de 30 pessoas
nos mutirões mensais), abre-se o espaço às instituições de ensino e associações da
vizinhança, e chegou-se a especular uma possível reativação da escola estufa pelo
poder público, iniciativa que não vingou até 2020, quando, novamente, a prefeitura
voltou a negociar a área para a realização de projeto imobiliário, desta vez, de um
conjunto habitacional da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo –
COHAB. Em março de 2020, ativistas e hortelões começaram, então, uma campanha
na internet pela permanência da Horta das Flores e a conservação da área verde onde
ela se encontra, que possui cerca de 200 árvores catalogadas. Até aquele momento,
a estratégia consistia em gravar vídeos de apoio à iniciativa comunitária; recolher
assinaturas para um abaixo-assinado; ter o apoio da rede de UHCSP; ir à imprensa;
e negociar possíveis alternativas junto à Subprefeitura da Mooca (PREFEITURA DE
SÃO PAULO, 2010b152; SPINELLI, 2011).
Fotografias 172 e 173 – Horta das Flores

No começo de 2020, planejava-se a construção de moradia social no terreno onde se localiza a Horta
das Flores, na Mooca (zona leste). Porém, outros lotes disponíveis e imóveis ociosos eram alternativas
para contemplar as políticas de habitação e, ao mesmo tempo, conservar a área verde, que em seu
conjunto possuía: um pequeno estacionamento; uma área construída com escritório e banheiro;
porções sombreadas devido ao conjunto de árvores altas, especialmente junto ao gradil que
acompanhava a Radial Leste (foto à esquerda); um jardim de bromélias; e a horta comunitária,
distribuída em diferentes parcelas do terreno, com destaque à área principal sob a cobertura vermelha
(foto à direita). São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de janeiro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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A Horta do Parque Linear Zilda Arns (mapa 2, n. 4, p. 270; fotografias 174,
175 e 176) também é uma exceção. Ela se localiza em uma porção do respectivo
parque, na zona leste, que possui 7,5 km de extensão total, que foi feito junto à
Adutora Rio Claro da SABESP e inaugurado em 2010, fruto de uma parceria entre a
companhia de saneamento e a Prefeitura de São Paulo. O projeto foi elaborado pela
Escola da Cidade e já contava com áreas destinadas a hortas e viveiros. Nestas áreas,
que são gradeadas e possuem seguranças terceirizados 24 horas por dia, há
infraestrutura completa (sanitários, água tratada, energia elétrica etc.). Como o espaço
estava sem uso, os ativistas do Coletivo Dente de Leão conseguiram uma autorização
verbal da prefeitura para materializarem a horta comunitária. Os seguranças do local
fazem o controle de entrada e saída dos frequentadores, mas os hortelões assíduos
também assumem a responsabilidade pelas atividades que desenvolvem na horta,
que vão desde os cuidados cotidianos às oficinas pedagógicas (SABESP, 2010).
Fotografia 174 – Horta do Parque Linear Zilda Arns

A foto mostra alguns canteiros da Horta do Parque Linear Zilda Arns, na zona leste, onde também se
valoriza o cultivo consorciado (incluindo PANC) e possui uma cobertura (em preto) que abrange
parcialmente a área de cultivo e uma saída de água (torneira). Ao fundo, a instalação que serve de
abrigo aos seguranças. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de janeiro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 175 e 176 – Horta do Parque Linear Zilda Arns

À esquerda, bananal (ao fundo) materializado pelos hortelões em uma das laterais da horta; à direita,
vista do gradil (junto à ciclovia) do lado externo, que delimita a área da horta dentro do Parque Linear
Zilda Arns. O coletivo local também já promoveu atividades no parque, a exemplo de oficinas de PANC,
montando uma tenda onde havia maior circulação de pessoas (próximo a entrada de um supermercado,
chamando a atenção para a alimentação cotidiana), e de circuitos ciclísticos, a fim de estimular o uso
da bicicleta (e a prática esportiva) e de estreitar os vínculos comunitários. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografias de janeiro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

A Horta da FMUSP (mapa 2, n. 5, p. 270) tem acesso monitorado devido à sua
localização no terreno da faculdade, que possui uma guarita e seguranças que fazem
o controle da entrada de professores, funcionários, estudantes e visitantes. Quando
dito que a visita é à horta, a entrada é liberada, desde que seja nos horários normais
de atividades da instituição.
A Horta do Goethe-Institut (mapa 2, n. 6, p. 270; fotografias 177, 178 e 179)
é a única desta seleção que não está localizada em terreno público. Porém, a entrada
no instituto de língua e cultura alemã é livre, desde que também respeitado o seu
horário de funcionamento. A horta ocupa o quintal do edifício e pode ser incluída em
atividades promovidas pela instituição, mas seus voluntários não possuem,
necessariamente, vínculos formais com o Goethe, de forma semelhante ao que ocorre
nas hortas da FMUSP e do CCSP.
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Fotografia 177 – Horta do Goethe-Institut

Atividade cultural sendo realizada no quintal do Goethe-Institut, onde há um tablado e bancos para
acolher os visitantes, e em meio à horta. Em área de declive, o terraceamento permitiu criar duas
extensões planas para facilitar a circulação, e uma escadaria conecta o prédio do instituto à horta. Os
cultivos se dão em áreas fragmentadas e caracterizam o paisagismo local (árvores altas fazem
sombreamento parcial). São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de fevereiro de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 178 e 179 – Horta do Goethe-Institut

À esquerda, a escadaria que liga o prédio do instituto à horta; em um de seus patamares, está o abrigo
de ferramentas e utensílios (ver fotografia 3, p. 43). À direita, um dos canteiros de cultivo consorciado.
São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de fevereiro de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.
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A Horta da Saúde (mapa 2, n. 13, p. 270; fotografia 180) é fruto de uma
ocupação cidadã em um terreno abandonado de 415 m2 correspondente a um
prolongamento da Rua das Uvaias, no bairro da Saúde (zona sul). O coletivo de
hortelões conseguiu autorização da Subprefeitura da Vila Mariana para que a horta
fosse cercada, com o argumento de melhor protegê-la de depredações. Os seus
voluntário e vizinhos, que usam a área para transitarem de uma via a outra, possuem
a chave de seus portões (um em cada extremidade do terreno); os demais
frequentadores devem aparecer em horários de mutirões ou quando algum voluntário
estiver presente (este modelo de organização é o que mais se assemelha ao das
hortas parisienses).
Fotografia 180 – Horta da Saúde

A Horta da Saúde, na zona sul, localiza-se em um prolongamento da Rua das Uvaias que dá acesso à
Travessa Mauro, cujo corredor (à esquerda), que margeia a área de cultivo, liga os dois portões (um
em cada extremidade do terreno) e serve de passagem aos moradores do entrono. São Paulo-SP,
Brasil. Fotografia de agosto de 2017. Crédito: Gustavo Nagib.
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A Horta do CEU Casa Blanca (mapa 2, n. 14, p. 270), na zona sul, tem acesso
livre desde que respeitado o horário de funcionamento da instituição de ensino e
cultura. O CEU possui uma entrada principal com guarita e seguranças, mas não havia
controle de identificação para ter acesso às suas áreas de lazer, esporte e cultura.
No que se refere à biodiversidade, a grande parte das hortas comunitárias
paulistanas cultivam segundo os princípios da agroecologia e da permacultura.
Mesmo quando nem todos os conhecimentos sejam amplamente dominados pelos
hortelões, aqueles termos fazem parte de seu vocabulário para explicar os métodos
de cultivo de que fazem uso, e há um esforço constante em realizar atividades,
geralmente nos fins de semana, nos quais são trazidos especialistas (da própria
comunidade ou mesmo experts) para palestrar e ministrar oficinas, na tentativa de
ampliar o conhecimento (com enfoque na parte prática) sobre as referidas temáticas.
Os canteiros misturam as espécies, segundo o método do plantio consorciado,
e costumam conter placas explicativas de fins pedagógicos, na tentativa de romper
com críticas por vezes recorrentes: “No começo, tinha vizinho que ligava para a
prefeitura vir capinar a área, achavam que era mato, mas era o feijão guandu, o milho
e o gergelim que a gente plantava para ajudar na fertilização o solo” (2019, informação
verbal153). As flores são menos frequentes em São Paulo, mas foram ganhando
espaço nos últimos anos graças às campanhas dos ativistas em prol das abelhas
nativas sem ferrão: “Desde o começo, falava para plantar umas espécies que
atraíssem as abelhinhas, a ideia não é justamente misturar tudo?” (2017, informação
verbal154). Um dos grandes diferenciais das hortas paulistanas é a atenção (e a
publicidade) dada às PANC: em termos quantitativos, Ranieri (2015) contabilizou 65
espécies apenas na Horta das Corujas. Em todas as hortas, este termo é empregado
com pleno conhecimento de causa e são sempre ressaltados os benefícios e as
utilidades daquelas espécies: “É o melhor método de cultivar comida boa quando se
tem pouco tempo para cuidar de uma horta, ideal para ser replicado na cidade” (2018,
informação verbal155). Diferentemente de Paris, a grande parte das hortas possuía
caixas de abelhas nativas sem ferrão (inofensivas) – sendo que, na maioria das vezes,
fruto do trabalho da iniciativa SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão –, mas não se
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verificou, em nenhuma delas, os chamados hotéis de insetos, dado que, no Brasil, as
condições climáticas não exigem este tipo de método, tendo em vista o inverno pouco
rigoroso de São Paulo quando comparado ao da capital francesa.
Sobre o perfil dos hortelões: “Gosto de ver como cada horta da cidade tem
uma atmosfera completamente diferente da outra” (2018, informação verbal156). Este
depoimento já revela o perfil heterogêneo das hortas paulistanas, não apenas em
relação às percepções da paisagem, mas também do conjunto de atores que as
materializaram. Participam das hortas pessoas de diferentes faixas de renda e
profissões. O grupo amostral, em São Paulo, foi um pouco maior em relação a Paris,
com informação coletada de 20 pessoas, que aceitaram fornecê-la com base no
anonimato, sendo, pelo menos, uma pessoa de cada horta cartografada. Seguindo os
intervalos de classe do Critério Brasil157 (BRASIL, 2012), houve autodeclarações
desde a mais baixa (E – renda média familiar mensal de R$ 536), até a mais alta
classe (A1 – renda média familiar mensal de R$ 14.521). Tal como em Paris, não
houve a pretensão de fazer uma pesquisa quantitativa com este propósito específico,
mas de obtermos indicadores de como há grande heterogeneidade do público (em
termos socioeconômicos) que se engaja com as hortas comunitárias. É verdade que
não há pesquisas oficiais – nem em São Paulo, nem em Paris –, com grandes
amostragens, especificamente sobre as faixas de renda, que abarque todo o conjunto
de hortas comunitárias das duas cidades, sendo, esta, uma possibilidade de
levantamento quantitativo a ser realizado por governos e universidades nos próximos
anos.
Como o próprio termo sugere, as hortas comunitárias findam por reunir, em
suas atividades cotidianas, a comunidade do entorno, em especial os hortelões mais
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Informação obtida em campo em 4 mar. 2018.
Segundo o Critério Brasil (BRASIL, 2012), foram considerados os seguintes intervalos de classes
econômicas no Brasil:
A1. Renda média familiar mensal de R$ 14.521;
A2. Renda média familiar mensal de R$ 9.457;
B1. Renda média familiar mensal de R$ 4.963;
B2. Renda média familiar mensal de R$ 2.882;
C1. Renda média familiar mensal de R$ 1.731;
C2. Renda média familiar mensal de R$ 1.150;
D. Renda média familiar mensal de R$ 850;
E. Renda média familiar mensal de R$ 536;
Nota-se que a metodologia é em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor renda: de A1
(maior renda) até E (menor renda). Tem-se, ainda, que os valores (em reais) são mensais.
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engajados que dispenderam mais tempo de trabalho para a sua materialização e
posterior manutenção. Entretanto, em São Paulo, a rede do UHCSP e o próprio
entrosamento entre os hortelões de diferentes regiões da cidade fazem com que haja
intercâmbios frequentes entre as iniciativas, especialmente quando são realizadas
oficinas ou nas comemorações de aniversário das hortas. É verdade, no entanto, que
o contato cotidiano entre pessoas de classes sociais muito diferentes é esporádico,
uma vez que as hortas reproduzem a realidade dos bairros onde estão inseridas
(sejam bairros ricos ou pobres). Como São Paulo é muito desigual e a segregação
espacial é uma de suas características mais perversas, dificilmente a vida cotidiana
dos bairros revela convívios caracterizados pela heterogeneidade de classes
(ROLNIK, 2014).
As hortas em praças e terrenos públicos abertos 24 horas por dia tendem a
permitir maior democratização do espaço, uma vez que, mesmo que muitas pessoas
que passem por ali não sejam hortelões permanentes, nem ativistas da causa,
acabam fazendo uso do espaço, colhendo ou plantando alguma espécie vegetal,
trocando informações com algum voluntário, ou mesmo apenas usando o espaço
como lugar de descanso temporário, sendo muito difícil precisar quem são todas as
pessoas que estabelecem algum tipo de relação com as hortas. A Horta das Corujas
e a Horta da City Lapa são bons exemplos neste sentido. Em relação à primeira, temse que, apesar de localizada em um bairro com elevados índices socioeconômicos, o
fato da horta permanecer sempre aberta e de estar em uma grande praça pública com
2 mil m2, muitos de seus frequentadores também são trabalhadores do entorno, e não
apenas moradores do bairro. Devido à fama da horta, muitas pessoas dos mais
diferentes bairros da cidade também fazem visitas esporádicas, dando uma
movimentação constante de pessoas ao local. Já a Horta da City Lapa (mapa 2, n. 11,
p. 270) é um local de passagem daqueles que desembarcam na Estação Domingos
de Morais (Linha 8 – Diamante da CPTM) chamando a atenção de muitos transeuntes
que reconhecem espécies aromáticas e temperos, interagindo com o espaço público
de uma maneira muito espontânea. A nutricionista Neide Rigo, que deu início à horta
em 2014, tem o costume de deixar sementes das mais variadas espécies vegetais à
disposição para os transeuntes levarem, estimulando trocas desconhecidas e
estreitando as relações de afeto com o lugar (há transeuntes que findam por também
deixar sementes ou mudas).
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A Horta do CCSP, por sua vez, mesmo não permanecendo aberta 24 horas por
dia, beneficia-se com o fato de estar na cobertura do maior equipamento cultural da
cidade, um local de passagem e de permanência de pessoas dos mais diferentes
perfis. Como a horta está localizada logo na porta de acesso (e saída) do telhado
verde – predominantemente coberto por um gramado onde as pessoas vão tomar sol,
apreciar a vista da cidade e desfrutar de seu tempo livre –, dificilmente ela passa
desapercebida, uma vez que sua miscelânea de plantas cria um contraste na
paisagem uniforme do restante da área (fotografias 181 e 182).
Fotografias 181 e 182 – Horta do CCSP

O contraste na paisagem: na foto à esquerda, área gramada no telhado do CCSP; na foto à direita, a
horta, que ocupa um espaço adjacente. O gramado cumpre sua função de estimular tanto a circulação
quanto a permanência de onde se contempla a vista do vale do Ribeirão do Itororó (atual Avenida 23
de Maio, na zona central). Entretanto, a horta revela uma exuberância de diversidade vegetal (a
exemplo das altas bananeiras), difícil de passar desapercebida no conjunto da paisagem local. São
Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.
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Um dos grandes desafios das hortas comunitárias de São Paulo tem relação
com um dos maiores problemas sociais urbanos da atualidade: a carência de
habitação social. A ineficiência do poder público em atender às demandas
constitucionais do direito à moradia repercute em momentos de tensões em muitas
das iniciativas de agricultura urbana, que têm suas áreas como alternativa ao
estabelecimento de residência temporária, ou mesmo como banheiro público, a uma
parte da população sem-teto. No caso das hortas que não permanecem sempre
abertas ou em espaços institucionais, este não é um ponto da pauta cotidiana, mas,
especialmente na Horta do Ciclista, na Avenida Paulista, esta é uma questão
emblemática.
Desde a sua materialização, em 2012, é preciso que haja o diálogo, por parte
dos hortelões, com a população sem-teto local. Até 2016, Paloma, ex-moradora da
Praça do Ciclista, foi uma das voluntárias mais importantes para a garantia dos bons
tratos com a horta, evitando maiores despejos de lixo ou que a área se transformasse
em banheiro público. Algumas das espécies cultivadas no local eram reivindicadas
pelos sem-teto, a exemplo do boldo, cujo chá é conhecido por suas propriedades
fitoterápicas benéficas ao fígado e atendia à demanda daqueles que tinham
problemas com o alcoolismo. Em 2016, após o desaparecimento de Paloma e a
expulsão promovida pela prefeitura de muitos usuários de crack da região da Luz
(zona central), a Horta do Ciclista viveu momentos de grande desafio para sua
perpetuidade, enfim garantida pelo incessante trabalho de poucos ativistas que
resistem na garantia de uma “vitrine hortícola” dotada de especial valor simbólico por
estar localizada na avenida da “identidade geopolítica” do capital industrial (LEMOS,
2004, p. 109; NAGIB, 2018).
O local ainda é um dos principais pontos de encontro de cicloativistas – o
logradouro público chama-se oficialmente “Praça do Ciclista” –, e convive com o
intenso tráfego diuturno de pedestres e veículos (a horta é vizinha a um ponto de
ônibus). A escolha dos vegetais atualmente ali cultivados prioriza espécies mais
resistentes ao meio urbano e segue o princípio agroflorestal, criando diferentes
estratos (contando, necessariamente, com espécies arbóreas) e permitindo maior
adensamento vegetativo (fotografia 183) (MACEDO, 2013).
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Fotografia 183 – Horta do Ciclista

A Horta do Ciclista ocupa um canteiro circular na Avenida Paulista (zona central), onde se encontra
uma estátua de Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez (1750-1816), uma homenagem ao militar
venezuelano que participou do processo de independência de seu país. O pé de café da horta também
se sobressai na paisagem; na foto, à direita, ele estava carregado de frutos ainda verdes. O advogado
Luciano Caparroz, cujo escritório é ali vizinho, era um dos principais hortelões a encabeçar a luta
cotidiana para garantir a manutenção e perenidade da horta. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de
dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Não se deve associar automaticamente, portanto, a presença de uma horta
comunitária ao cercamento de áreas urbanas para evitar ocupações da população
sem-teto, mesmo porque, há casos de hortas constantemente abertas e casos em
que há horários específicos de frequentação. No que se refere ao espaço público, o
cercamento é um mecanismo que costuma ser adotado independentemente do
equipamento existente no território, seja em Paris, seja em São Paulo, visando à
proteção do patrimônio em sociedades caracterizadas por relações desiguais, e tendo
em vista tanto a ineficiência do Estado capitalista em responder às suas obrigações
de garantia mínima da dignidade humana quanto a especulação imobiliária, que
impede a democratização do solo urbano por conta de interesses rentistas (HARVEY,
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2014). Ademais, o cercamento pode ser “um meio político transitório na busca de um
objetivo político comum”158.
Em relação aos posicionamentos político-ideológicos – constatados mediante
depoimentos nos 14 casos selecionados (mapa 2, p. 270) e mediante observação e
conversas em campo com dezenas de hortelões –, tal como em Paris, houve
convergência de ideias: todos os depoimentos, independentemente de opiniões
partidárias, mostraram-se sensibilizados com questões de ordem ambientalista, seja
em relação à importância de áreas verdes na cidade, da permacultura e da
agroecologia; à ampliação da biodiversidade urbana (destaque às abelhas nativas
sem ferrão e às PANC); à reconexão dos cidadãos com a natureza; ao destino do lixo
orgânico (a questão da compostagem); à problemática da água em São Paulo; à
sensibilização alimentar (novamente destaque às PANC); ou à problemática do
aquecimento global e das ilhas de calor em meio urbano. Os pontos levantados pelos
hortelões paulistanos foram os mesmos dos hortelões parisienses, no entanto, em
São Paulo adicionam-se às preocupações com as crises hídricas (os hortelões
manifestaram-se sobre a importância do armazenamento da água da chuva e da
recuperação de nascentes em meio urbano), além das frequentes citações sobre a
utilidade e a importância de se valorizar as PANC, e da preservação das abelhas
nativas sem ferrão.
No que se refere às preferências políticas, registrou-se alguns depoimentos e
opiniões de diferentes hortelões e em situações diversas (nas próprias hortas, em
reuniões e eventos, em conversas informais), mas não se pode dizer que exista um
perfil político-partidário específico para cada um dos 14 casos cartografados (201618, informações pessoais159): I. “Sou de esquerda em relação às ideias, mas não me
identifico com nenhum partido político”; II. “Sempre votei na esquerda para evitar um
mal maior”; III. “Acho que nesse momento atual do Brasil [2018], nunca fui tão de
esquerda [risos]”; IV. “Aqui a maior parte das pessoas era mais anti-PT, mas eu
também acho que a horta ajudou as pessoas a pensarem mais sobre os problemas
sociais. Eu sei que tem gente que não fala mais o que falava antes”; V. “Acho que as
pessoas da cidade precisam se reconectar com a natureza, compreender os povos
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Ibid., p. 155.
Informações obtidas em campo em: out. de 2016 (I; II; VIII; IX; X); 30 ago. 2017 (IV); 16 jan. 2018
(VII); 21 jan. 2018 (VI); 9 mar. 2018 (III); 23 mar. 2018 (V);
159
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indígenas, enfim...”; VI. “Aqui tem de tudo, de todas as opiniões políticas e religiões,
a gente não entra nessas discussões”; VII. “Ajudei a Marta a se eleger. Graças às
nossas lutas que temos as coisas aqui”; VIII. “Eu venho de um núcleo mais PSDB,
mas este mundo das hortas me fez mudar a maneira de ver muitas coisas,
especialmente a relação com as pessoas. Hoje, eu não voto mais num PSDB”; IX. “O
Haddad não foi bom para o meio ambiente, nenhum governo foi”; X. “A única prefeitura
que tinha alguma abertura para o diálogo era a do PT”.
Assim como em Paris, a faixa etária dos hortelões é variada, muito embora
também não foi constatada a presença de jovens entre 12 e 18 anos, a não ser em
oficinas e festividades específicas oferecidas ao longo do ano e na condição de
acompanhantes de seus pais ou familiares. As esporádicas atividades escolares
presenciadas ao longo da pesquisa coincidiram com visitas de crianças de até 10
anos, acompanhadas de seus professores; ou com grupos de universitários e
pesquisadores (brasileiros e/ou estrangeiros). A presença de idosos não é tão
marcante, e, por isso, eles são bastante conhecidos pelos demais frequentadores
assíduos, à exceção da Horta do CEU Casa Blanca, que era tocada
predominantemente por um grupo da terceira idade do bairro, que apreciava mexer
na terra: “A gente veio da roça, a maioria de outros estados, a gente gosta disso”
(2018, informação pessoal160). Apesar de termos constatado pessoas das mais
variadas faixas etárias e profissões, o público feminino entre 40 e 60 anos se faz
predominante, constatação, esta, fruto da observação em campo e do relato dos
próprios hortelões. Tal qual em Paris, enfim, os hortelões paulistanos também
possuem as mais diversas profissões (professores, médicos, artistas, estudantes,
pesquisadores, engenheiros, gestores ambientais, advogados etc.), e, portanto,
também não é possível estabelecer uma relação entre campo de atuação profissional
e afinidade com a horticultura comunitária urbana.
Por fim, concernente às motivações principais, foram apontadas: a
reconexão com a natureza; o apreço pessoal pelo contato direto com a terra, o ato de
plantar comida (mesmo que ela não seja consumida, o prazer de cultivar “plantas
úteis”, ou seja, para além de uma finalidade ornamental), ou a possibilidade de voltar
a praticar a agricultura de alguma forma (daqueles que, no passado, viveram no meio
rural ou no interior, onde as casas tinham quintais ou jardins maiores); o lazer; a
160

Informação obtida em campo em 16 jan. 2018.
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possibilidade de liberar o estresse do dia a dia urbano e encontrar-se num lugar mais
tranquilo e silencioso da cidade, especialmente nos fins de semana; a vontade de
vegetalizar a cidade ou de revitalizar os espaços públicos; a possibilidade de colocar
o filho em contato com a terra e as plantas no meio urbano; a melhor compreensão
dos ciclos da natureza; o conhecimento sobre a origem dos alimentos; a possibilidade
de socializar com os vizinhos, de fazer novos amigos e de comer e beber
coletivamente; a vontade de transformar o espaço urbano de maneira ativa; exercer
uma função pedagógica em relação à ocupação do espaço público e ao plantio de
espécies comestíveis; e a autodenominação de “ativista”.
As motivações são basicamente as mesmas das apontadas pelos hortelões
parisienses, mostrando que há equivalência de motivação, assim como de discurso,
neste tipo de intervenção cidadã no espaço urbano. As principais diferenças entre os
depoimentos e manifestações entre Paris e São Paulo é que, na capital paulista,
aparecem muito enfaticamente os fatos de se plantar “comida” (ou “espécies
comestíveis”) na cidade e de “cuidar” ou “(re)ocupar” os espaços púbicos, uma vez
que: em Paris, a pesquisa empírica constatou ser culturalmente mais consolidada a
prática de se fazer hortas ou jardins com plantas comestíveis dentro da cidade e para
o usufruto da coletividade (não apenas uma prática individual, restrita à esfera
doméstica), logo, soa-se menos estranha a relação entre produção de alimentos e
cidade, não obstante toda construção cultural dos princípios de modernidade que
também separou muito claramente o “mundo urbano” do “mundo rural” (BRAND,
2015); em Paris, o espaço público também é a principal base territorial para a
materialização das hortas comunitárias, mas, geralmente, ele é bem cuidado pela
municipalidade, sendo um ambiente seguro e amplamente frequentado pelos
cidadãos; em São Paulo, por sua vez, o espaço público ainda é percebido e vivido
como o espaço da insegurança e do abandono, e, por isso, neste caso, passa a ser
reivindicado pela coletividade enquanto espaço de convivência e bem-estar
(JACBOS, 2013).
Quando se compara a Paris, a autodenominação “ativista” é mais espontânea
entre os hortelões paulistanos. Em todas as hortas selecionadas de São Paulo, as
pessoas mais implicadas em sua manutenção se definiram como “ativistas”
espontaneamente ou quando lhes foi feita esta pergunta (2016-18, informações
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verbais161): I. “Sim, ativista, é, sim! É o que a gente faz aqui”; II. “Sem dúvida
desempenhamos um papel ativista”; III. “É um tipo de ativismo, sim!”. Em todos os
casos, a mobilização a fim de materializar uma horta e dar novo uso e sentido ao
espaço urbano foi claramente posto como mérito dos próprios hortelões e, não, como
uma iniciativa que partiu do poder público ou que que contou com o seu apoio formal.
Simultaneamente ao que foi apresentado quanto à organização territorial, à
biodiversidade, ao perfil dos hortelões e às motivações principais, pode-se atribuir, às
hortas comunitárias paulistanas, a particularidade de “negação à ideia de projeto”.
Esta interpretação decorre da inexistência de um modelo previamente concebido que
venha a enquadrar ou exigir que as hortas sigam diretrizes pré-estabelecidas
(REYNOLDS, 2009) e de que o “projeto” é mais político que arquitetônico: I. “Isso aqui
era coisa de arquiteto. Arquiteto que gosta de fazer projeto e não entende nada de
horta. Nesse espaço tinha, aqui, pedrisco no chão, uma aridez só”; II. “No começo até
ia uma menina que era arquiteta, dava um monte de palpite, mas depois ela viu que
a coisa não saía exatamente como no projeto e sumiu”; III. “A gente foi falar na
prefeitura, eles queriam um projetinho da horta pra analisar, mas aí depois eles
começaram a entender melhor que não tinha muito tempo”; IV. “Eles ficam
incomodados que dá pra ver as bananeiras lá de baixo; a gente acha isso lindo”; V.
“Assim como as plantas, assim como as PANC, a coisa é espontânea, não dá para
colocar muita regra” (2018, informações verbais162).
Uma vez que as hortas se perenizaram e contam com considerável apoio da
comunidade local, a municipalidade se torna uma facilitadora informal, que não tende
a atrapalhar quando percebe que existe um grupo significativo de cidadãos engajados
com a causa, mas, ao mesmo tempo, não fornece nenhuma ajuda material (trata-se
de uma postura ambígua adotada pelo poder público). Deste cenário, é possível
identificar, no espaço urbano transformado pelos hortelões, uma mistura de práticas
e

comportamentos

menos

previamente

planejados

e

mais

adaptados

às

circunstâncias do momento presente, ao mesmo tempo, menos uniformizados, porém
mais vulneráveis às mudanças de governo (a exemplo da necessidade em se
recomeçarem as conversas em busca da legitimidade informal a cada novo
subprefeito que assume o cargo).
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Informações obtidas em campo em: out. 2016 (I); 21 jan. 2018 (III); 14 jun. 2018 (II).
Informações obtidas em campo em: 21 jan. 2018 (I); 9 mar. 2018 (II; IV; V); set. 2018 (III).
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Paralelamente, existem as hortas localizadas em espaços institucionais, que, a
priori, não dependem do diálogo direto com o poder público, uma vez que respondem
às próprias instituições onde estão baseadas. Não obstante, elas também não faziam
parte do projeto paisagístico original, tendo surgido de mobilizações que envolveram
funcionários engajados com a agricultura urbana e/ou pessoas externas interessadas
em materializar uma horta comunitária. Portanto, foi igualmente necessário negociar
a existência de tais hortas com o corpo diretivo responsável pelo local onde elas estão,
que, por sua vez, não dispunha de modelos prontos que indicassem como fazer uma
horta (é verdade que, por vezes, tais tratativas foram mais fáceis e encontraram um
lugar de diálogo comum tendo em vista os princípios que regiam a administração das
instituições em questão).
A Horta do CCSP é um bom caso ilustrativo. Materializada por integrantes da
rede dos Hortelões Urbanos, em 2013, ela foi fruto de um processo de negociações
com a respectiva instituição que durou cerca de seis meses. Estabeleceu-se que a
autorização de permanência da horta deve ser renovada a cada ano mediante entrega
do relatório com as atividades ali desenvolvidas. No entanto, a estética da horta foi
uma questão levantada pelo corpo administrativo do centro cultural, que questionou o
uso da cobertura de um edifício de reconhecido valor arquitetônico (assinado por
Eurico Prado Lopes e Luiz Telles) para fins de horticultura (algo que não constava no
projeto original). Em 2016, uma reforma inviabilizou o livre acesso dos hortelões ao
telhado verde, tornando-se um dos episódios mais críticos do relacionamento entre as
partes, pois a existência da horta foi comprometida (muitas espécies morreram) e só
não se deslegitimou o papel que ela desempenhava no conjunto do equipamento
cultural graças à mobilização ativista e à posterior recuperação do espaço hortícola.
Passados quase sete anos de existência da iniciativa, há voluntários que ainda
demonstraram não estarem totalmente convencidos sobre a importância dada ao seu
trabalho por uma parte do corpo administrativo do CCSP, especialmente quando se
levanta a questão da intervenção estética pela qual o projeto original passou (NAGIB,
2018).
A Horta da FMUSP, por sua vez, também sofreu momentos de insegurança
logo após a sua materialização, quando vislumbrava-se fazer uma obra no pátio onde
a horta se estabeleceu: a obra estava no “projeto”; a horta, não. Esta tensão só se
findou com a desistência do projeto construtivo em razão da crise financeira que
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assolou a universidade. Em razão dos benefícios trazidos pela horta – tais como o
estreitamento das relações entre docentes, funcionários (incluindo os terceirizados) e
alunos; as pesquisas científicas nela (ou com ela) desenvolvidas; e a relevante
biodiversidade criada em um pátio anteriormente árido –, hoje, ela é considerada um
“patrimônio da faculdade”.
Tendo em vista este modus operandi das hortas comunitárias de São Paulo,
que surgem em meio a uma informalidade jurídica e/ou institucional, sem contar,
necessariamente, com uma formação associativa entre os hortelões, pode-se verificar
uma insegurança de sua legitimidade. Mas, dialeticamente, uma vez descoladas de
amarras legalmente instituídas e de um conjunto de regras prévias que ditam como
elas devem ser orquestradas cotidianamente, finda-se por materializar uma
espontaneidade cidadã que é bastante particular da realidade paulistana.
Constatou-se que há, inclusive, uma resistência por parte de muitos hortelões
ativistas em constituir associações, tratando-se de uma consciente negação dos
entraves burocráticos e eximindo-os, consequentemente, de responsabilidades
jurídicas. Em meio a esta espécie de confusão operacional, há, por um lado, maior
liberdade de ação e condução das atividades dos hortelões, mas, por outro, reforçase uma crise de legitimação identitária: I. “Não sei a melhor maneira de atuar agora...
será que estamos fazendo certo?”; II. “Agora acho que é o momento de integrar o
sistema para mudar o sistema”; III. “Tem a bagunça boa da agroecologia e tem a
bagunça das relações humanas” (2018, informações verbais163).
4.3.1 Da distribuição espacial
As hortas comunitárias paulistanas estão concentradas no Centro Expandido
da cidade e, mais precisamente, na zona oeste da capital (mapa 2, p. 270). Acerca
desta característica espacial e da distribuição do conjunto de hortas cartografadas, é
relevante apontar que as primeiras iniciativas a se materializarem estão relacionadas
ao surgimento e estruturação da rede dos Hortelões Urbanos, que reuniu um grupo
de ativistas e interessados pela causa para refletir sobre a possibilidade de ocupação
dos espaços públicos da cidade para fins de horticultura comunitária. A primeira
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Informações obtidas em: 22 jan. 2018 (I); 1º maio 2018 (III); 14 jun. 2018 (II).
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reunião da rede aconteceu em 2011, na padaria Villa Grano164, no bairro da Vila
Madalena, na zona oeste da capital. Este núcleo inicial de pessoas interessadas em
discutir e agir em prol desta tipologia específica da agricultura urbana era composto
especialmente por residentes da zona oeste de São Paulo – as casas de alguns
hortelões, moradores da região, chegaram a sediar alguns de seus encontros
posteriores (NAGIB, 2016).
Segundo depoimentos, conversas informais e levantamentos realizados em
campo, constatou-se que todas as hortas comunitárias da zona oeste tiveram seu
processo de materialização conduzido por hortelões que já possuíam algum tipo de
engajamento prévio com as questões socioambientais, seja profissionalmente, ou
porque já atuavam em prol de alguma causa específica. Foram citados envolvimentos
concernentes à: arborização urbana; reocupação e zeladoria de praças públicas;
recuperação de nascentes urbanas; justiça alimentar e alimentação saudável;
conservação e preservação ambiental.
Existe, também, um entendimento por parte dos próprios envolvidos com as
hortas comunitárias estudadas de que a zona oeste congrega habitantes que têm
maior envolvimento com os espaços públicos e verdes da cidade (tal percepção foi
apreendida de conversas e depoimentos tanto em hortas da própria zona oeste quanto
de outras regiões da cidade). Esta constatação não é fruto de uma pesquisa
direcionada, apenas revela como a zona oeste da cidade está no imaginário de
paulistanos de diferentes bairros e classes sociais (2018-19, informações verbais165):
I. “Era importante descentralizar um pouco da zona oeste e ir fazer hortas em outros
lados”; II. “Apoiei o pessoal a ocupar outros CADES, para replicar as ideias em outras
partes da cidade”.
Parte deste imaginário social sobre a zona oeste, volta-se ainda mais
especificamente para o bairro da Vila Madalena, que ganha a centralidade das
atenções quando o debate é o pioneirismo e/ou o ativismo voltado à questão
ambiental urbana. Para além do discurso mercadológico de sustentabilidade, que se
alastra por todas as regiões da cidade enquanto estratégia comercial dos novos
empreendimentos imobiliários, o processo histórico revela que moradores da Vila
Madalena já atrelavam, na década de 1970, a ideia de “ecologia urbana” em suas
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Padaria 24 horas, localizada na Rua Wisard, n. 500.
Informações obtidas por telefone ou conversas informais em: 4 mar. 2018 (I) e set. 2019 (II).
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manifestações e práticas cotidianas, muito em consonância com a ideologia dos
movimentos contraculturais em que se inspiravam. Foi quando o bairro também
ganhou a fama de “alternativo” e “hippie”, junto à chegada dos estudantes da
Universidade de São Paulo, que, à época, ainda encontravam aluguéis baratos para
se alojarem mais próximos da Cidade Universitária, localizada no Butantã (RIBEIRO,
2014; SQUEFF, 2002).
A materialização da Horta das Corujas também serviu para incentivar o
aparecimento de outras hortas, mostrando-se possível este tipo de ativismo nos
espaços da cidade (sejam eles institucionais ou de livre acesso, tais como as praças).
A maior parte dos interessados por esta expressão da agricultura urbana chegaram a
frequentar as Corujas em algum momento, seja antes ou durante o processo de
materialização das demais iniciativas com as quais se engajaram. Os pioneiros das
hortas Madalena, Ciclista, CCSP, Flores, FMUSP, Goethe-Institut, Nascente, Batatas
Jardineiras, City Lapa e Saúde tiveram algum envolvimento com a Horta das Corujas:
participando de mutirões e aprendendo como organizar uma horta semelhante; para
se familiarizar com a terra; como voluntário fixo; ou apenas para ministrar oficinas
mediante convites esporádicos. Logo, a Horta das Corujas foi uma primeira base real
(ou um laboratório experimental) a quem quis participar e aprender sobre a dinâmica
de uma horta comunitária em meio urbano.
A zona norte é a única onde não foi mapeada uma horta comunitária. Isto não
significa que não existam experiências desta natureza na região, mas esta pesquisa
não identificou iniciativas compatíveis com os aspectos necessários para estabelecer
as comparações aqui almejadas ao longo do percurso investigativo. Duas iniciativas
muito importantes para o movimento dos ativistas em prol da agricultura urbana na
zona norte são o Hortão da Casa Verde e a É Hora da Horta. Seus integrantes fazem
parte da rede da UHCSP ou estão engajados com a causa ativista da agricultura
urbana nos mais diversos aspectos, sobretudo no que se refere ao seu papel de
articulação política em prol da horticultura urbana na zona norte e à participação em
eventos, feiras, oficinas e atividades nas mais diversas hortas comunitárias da cidade.
Ambas as iniciativas, entretanto, possuíam caráter comercial e baseavam-se em área
de linhão da Enel, tais como outras experiências existentes na cidade.
Apesar da concentração de hortas comunitárias no Centro Expandido, três
experiências encontram-se fora desta porção da cidade. A Horta do Parque Linear
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Zilda Arns faz parte da UHCSP, sendo que seus pioneiros participam de atividades
conjuntas realizadas pela rede e integram suas discussões em reuniões, grupo de
WhatsApp etc. As outras duas hortas cartografadas (Nova Esperança e do CEU Casa
Blanca) não têm relações diretas com a rede da UHCSP. Tais iniciativas foram
estudadas e compuseram o conjunto de hortas comunitárias selecionadas porque
possuem uma organização cotidiana com características semelhantes às demais e,
sobretudo, porque também tiveram seus respectivos processos de materialização
firmados no ativismo de suas pioneiras, que será apresentado mais adiante.
Todas as hortas cartografadas findam por estar, de alguma maneira,
conectadas por uma rede de articulação em prol da agricultura urbana em São Paulo,
seja pela UHCSP, pelos pesquisadores que as estudam, ou mesmo por agentes
municipais engajados com a causa. Em áreas mais centrais ou periféricas, cada horta
tem algum conhecimento do que se passa em alguma outra, graças às redes sociais,
que facilitam a comunicação (e a publicidade de suas atividades cotidianas) e ao
conjunto de atores que visam a integrar as iniciativas de diferentes tipologias e
expressões sob o grande guarda-chuva da “agricultura urbana paulistana”.
É verdade, no entanto, que os envolvidos com as hortas comunitárias mais
distantes da região central (inclusive da Horta do Parque Linear Zilda Arns, integrante
da rede da UHCSP) têm maiores dificuldades para se encontrar presencialmente com
os demais hortelões, especialmente por conta dos problemas de mobilidade da
metrópole. A ineficiência do transporte público nas periferias acaba por excluir muitos
hortelões que vivem longe do centro dos encontros mensais da UHCSP, bem como
das oficinas, atividades e festas realizadas nas demais hortas comunitárias. Neste
sentido, consequentemente, a democratização e a horizontalidade nas relações entre
os ativistas da agricultura urbana não atingem seu grau máximo por uma questão
essencialmente espacial, revelando-se mais uma faceta da segregação socioespacial
bastante evidente (e estudada) em São Paulo. Em diversas reuniões da UHCSP, por
exemplo, foi levantada a questão de como melhor incluir as vozes ativistas da periferia
nos encontros e discussões mensais da referida rede. Até o presente momento, pouco
se avançou neste sentido exatamente pela distância territorial e pelas dificuldades
diárias de locomoção entre o centro e a periferia; tão logo, as redes sociais, tais como
o Facebook, nunca tiveram uma força e um papel tão grandes para a realização desta
articulação.
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4.4 ATIVISMO PARA ALÉM DO CENTRO
Das iniciativas cartografadas, a Horta Nova Esperança e a Horta do CEU Casa
Blanca (mapa 2, n. 12 e 14, p. 270), além de se localizarem em bairros da periferia de
São Paulo, não integram a UHCSP e, por isso, não estão diretamente envolvidas com
as dinâmicas cotidianas das hortas do Centro Expandido. Dadas as suas
especificidades, considerou-se pertinente uma abordagem direcionada a estes dois
casos.
A Vila Nova Esperança é uma das 1.724 favelas existentes na cidade de São
Paulo, tendo surgido na década de 1960 e onde residem, na atualidade, cerca de 600
famílias e 3 mil pessoas. Vizinha a uma área de proteção permanente com
remanescentes de Mata Atlântica – o Parque Tizo –, no extremo oeste da capital
paulista, a ocupação está encravada entre a Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras
Garcia e o limite do município de São Paulo com Taboão da Serra. Em 2011, a CDHU
tentou remover os habitantes locais alegando danos ambientais à área protegida. Este
episódio ilustra uma faceta contraditória do Estado, que aponta as populações mais
pobres como sendo responsáveis pela degradação ambiental, ao passo que esta é
uma consequência inexorável ao não cumprimento, por parte do próprio Estado, de
suas obrigações legais, a exemplo da universalização do acesso aos serviços públicos
de saneamento básico (Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007) e do direito à moradia
(Artigo 6º da Constituição Federal). Mas, apesar das ameaças sofridas, a Associação
Independente da Vila Nova Esperança conseguiu na Justiça, em 2012, o direito
daquela população em permanecer na área (ANEXO L) (ALBARDÍA, 2016; BRASIL,
2007166; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2019h).
Tal episódio teria sido decisivo para que Maria de Lourdes Andrade Silva,
conhecida como “Lia”, de 56 anos, presidenta da associação, conduzisse uma série
de ações para provar que a Vila Nova Esperança era um exemplo de “bairro
ecológico”, conduzindo mutirões para a limpeza dos espaços comuns e, em seguida,
iniciando o cultivo de alimentos, sendo que, desde 2013, a horta comunitária de 300
m2 passou a ser um dos principais cartões-postais da comunidade e carro-chefe para
o desenvolvimento de outros projetos socioambientais. Em 2014, a Vila Nova
166

Id., 2015.
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Esperança recebeu o Prêmio Milton Santos da Câmara Municipal de São Paulo, que
homenageia ações de cidadania, e, nos anos seguintes, a horta foi expandida para
além de seu perímetro inicial e também deu-se início à construção de outros
equipamentos: uma cozinha experimental, uma biblioteca (com destaque ao livro de
receitas das plantas medicinais, auxiliando os moradores com tratamentos
fitoterápicos caseiros), uma piscina comunitária, uma casa na árvore para se apreciar
a vista da Mata Atlântica e uma sede para a associação – as edificações eram feitas
de taipa e reaproveitando materiais descartados pela comunidade, tais como garrafas
plásticas, que também eram usadas na estrutura de algumas paredes (ALBARDÍA,
2016).
A fim de se criar uma consciência coletiva acerca do trabalho de manutenção
da horta, a comunidade decidiu pela criação de uma moeda solidária de uso local,
chamada “esperança”, que passou a ser usada tanto para retribuir o engajamento
cotidiano dos moradores (com os plantios, a manutenção dos canteiros, os cuidados
gerais com a terra, as escalas de rega etc.) quanto para adquirir o que era produzido
na horta comunitária. No entanto, com o desafio constante de obtenção de recursos
para financiar os demais projetos comunitários, paralelamente, passou-se a
comercializar as hortaliças, em reais, aos demais moradores que não eram voluntários
da horta, porém, sempre a preços inferiores aos dos mercados tradicionais.
Para a materialização dos projetos locais, não se descarta recorrer a editais e
programas públicos (tais como o POT), ao apoio de ONGs e à venda de refeições
feitas na cozinha experimental (seja para os próprios moradores ou para visitantes),
angariando, assim, fundos e assistência técnica para a comunidade, sendo estes os
grandes desafios cotidianos. A fim de manter a visibilidade da Vila Nova Esperança,
Lia divulgava com frequência as conquistas e materializações comunitárias mais
recentes nas redes sociais, especialmente no Facebook, além de conceder
entrevistas à imprensa, participar de inúmeras audiências públicas e de receber
continuamente uma série de pesquisadores, documentaristas, representantes de
organizações não governamentais etc. nos espaços coletivos desta “comunidade
ecológica” em contínuo processo de materialização.
A horta foi o meio pelo qual Lia pôde começar a desenvolver as demais ações
de caráter ambiental na Vila Nova Esperança e mostrar, para o Estado, que eles
saberiam conduzir um modelo híbrido próprio de gestão urbana sustentável. Seu
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ativismo é pautado em um discurso ambientalista que defende a educação ambiental
e alimentar como mecanismo de transformação territorial. Uma de suas estratégias
de atuação é a constante divulgação dos processos de transformação espacial da Vila
Nova Esperança. Assim, a comunidade não cai no esquecimento e chama-se a
atenção do poder público para a resolução de seus problemas mais urgentes: energia
elétrica e água tratada e encanada já foram conquistadas; agora, a luta segue para
que haja a ligação do esgoto local à rede coletora. Em relação ao lixo, a comunidade
devia despejá-lo em caçambas abertas disponibilizadas pelo poder público, que
prestava o serviço de recolhimento. Entretanto, para evitar que os resíduos ficassem
a céu aberto, a comunidade construiu um abrigo e, em seguida, implementou um
sistema local de coleta e triagem do lixo reciclável, sendo que parte do material passou
a ser reciclado internamente e parte era revendida para angariar fundos aos demais
projetos comunitários (fotografias 184, 185, 186 e 187).
Fotografia 184 – Vila Nova Esperança

A foto é uma síntese da Vila Nova Esperança, no extremo oeste da capital paulista: em primeiro plano,
uma das áreas reservadas à horta, com cultivo consorciado, com destaque à abóbora e ao milho; logo
atrás, casas construídas em área de vertente íngreme; mais adiante, fiação da rede elétrica que fornece
energia à favela, uma das importantes conquistas da comunidade local; e por fim, vê-se o grande
adensamento arbóreo no Parque Tizo, a área de proteção permanente com remanescentes de Mata
Atlântica. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de janeiro de 2017. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografia 185 – Horta Nova Esperança

A Horta Nova Esperança destaca-se como iniciativa comunitária na periferia da metrópole. Ela se
tornou um “cartão postal” da mobilização socioambiental local junto ao poder público para evitar
possíveis despejos e remoções. A iniciativa hortícola é bem-sucedida e permite que dezenas de
famílias economizem parte de seu orçamento com verduras e legumes, além de estreitar os vínculos
comunitários e valorizar a alimentação orgânica e de qualidade. Na foto, vê-se uma das áreas de cultivo
junto à via principal de acesso ao interior da favela (um alambrado faz a demarcação entre a rua e a
horta); ao fundo, as casas do entorno próximo. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de janeiro de 2017.
Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 186 e 187 – Horta Nova Esperança

À esquerda, o berçário de plantas da Horta Nova Esperança, em estrutura fechada e mais bem
protegida das intempéries; à direita, cultivo consorciado de hortaliças e frutas. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografias de janeiro de 2017. Crédito: Gustavo Nagib.
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Na zona sul de São Paulo, por sua vez, nos bairros Jardim Casa Blanca e Vila
das Belezas, no distrito do Jardim São Luís e no território da Subprefeitura de M’Boi
Mirim, foi Maria Cecília de Luna, conhecida como “Dona Lurdes”, quem encabeçou a
luta para a construção do Centro Educacional Unificado (CEU) Casa Blanca e,
consequentemente, para a materialização da horta comunitária ali localizada.
Natural de Alagoa Nova, cidade do agreste paraibano, sua mãe queria batizála de “Maria de Lourdes”, mas seu pai, ao chegar no cartório, lembrava-se apenas do
“Maria” e, para completar o registro, acrescentou “Cecília”, nome da progenitora.
Entretanto, como sempre foi chamada de “Lurdes” (grafado apenas com “u”),
descobriu seu verdadeiro nome somente na ocasião em que tirou seu título de eleitor.
Quando tinha mais de 30 anos de idade, migrou para São Paulo acompanhando os
passos de seu marido, que já lhe esperava na capital paulista. Em julho de 2019, Dona
Lurdes completou 85 anos de idade e possuía um histórico ativista por transformações
no Jardim São Luís que remonta a década de 1970. Considerada uma das lideranças
locais, ela participou da fundação de uma comunidade eclesial de base, trabalhou pela
alfabetização de crianças, fundou a Associação dos Moradores do Jardim Casa
Blanca e Adjacências e esteve à frente da luta pela instalação de infraestruturas
básicas em sua região, tais como asfaltamento de ruas, saneamento básico,
habitação social, fornecimento de energia elétrica e iluminação pública (NOGUEIRA,
2015).
Em um grande terreno abandonado do bairro, reivindicava-se a construção de
uma creche, de um centro de convivência para idosos e de um posto de saúde, mas
Dona Lurdes acabou conseguindo expandir as ambições da comunidade dado o
contexto da administração municipal à época (2001-2005), lutando para a construção
de um CEU naquele local, que foi enfim inaugurado em junho de 2004, o último deste
tipo de equipamento público a ser entregue durante a gestão de Marta Suplicy – na
cerimônia de inauguração, Dona Lurdes, representando a comunidade, foi quem
recebeu o CEU da ex-prefeita. Em 2015, a fim de homenageá-la e de reconhecer o
seu engajamento, Dona Lurdes foi escolhida para ser a patronesse do acervo de
Direitos Humanos da biblioteca local167.
Em sua residência, Dona Lurdes cultiva diversas espécies comestíveis,
medicinais e ornamentais em um conjunto de vasos em sua laje (fotografias 188 e
167

Ibid.
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189). Por acreditar que o contato com a terra é um eficiente mecanismo pedagógico
para discutir a qualidade da alimentação, para promover a educação ambiental e é
benéfico para a saúde mental, a ativista esteve envolvida, desde a inauguração do
CEU, em projetos para a implantação de uma horta no local. Segundo depoimentos
locais, o equipamento público já sediou cursos de empreendedorismo social,
artesanato, costura e também de horticultura (contando com o apoio de universitários),
o que ajudou na capacitação de muitos interessados em materializar uma horta. No
fim, foram materializadas duas: uma para as atividades pedagógicas escolares,
destinada aos professores e às crianças da escola municipal presente no local; e uma
horta comunitária, em uma parcela da área verde comum do CEU, onde qualquer
pessoa interessada pode se engajar com as atividades hortícolas. Inicialmente, havia
maior interesse pela horta pedagógica, mas com as mudanças do corpo docente e
como tal atividade não fazia parte do currículo escolar oficial, até 2019, ela estava
mais fragilizada e recebia cuidados menos intensivos; a horta comunitária, contudo, é
cuidada por um grupo cativo de hortelões, sobretudo da terceira idade (fotografias 190
e 191).
Fotografias 188 e 189 – As plantas de Dona Lurdes

À esquerda, a laje com espécies ornamentais, comestíveis e medicinais cultivadas em muitos vasos,
potes, bacias e materiais reaproveitados de diferentes formas e tamanhos. Dona Lurdes, à direita, conta
a história de cada uma delas, como conseguiu as mudas e de onde vieram. Da rua, é fácil identificar a
sua casa: a coleção de plantas logo desperta a atenção dos transeuntes. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografias de janeiro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 190 e 191 – Bosque e Horta do CEU Casa Blanca

À esquerda, o bosque dentro do CEU Casa Blanca, na zona sul, por onde os usuários podem caminhar
pela via que liga o complexo escolar e cultural às piscinas. À direita, em uma clareira em meio ao
bosque, uma área cercada delimita a horta comunitária. Apesar de sofrer com a falta de voluntários e
de seu aspecto de relativa negligência, um pequeno grupo de idosos procura manter a regularidade
dos tratos cotidianos, deixando as folhas secas para proteger e nutrir o solo e regando os canteiros
delimitados com tábuas de madeira. Algumas frutíferas, como a bananeira e a goiabeira, foram
plantadas junto ao gradil. Em outubro de 2019, uma atividade pedagógica envolvendo as crianças da
escola municipal contribuiu para a revitalização de canteiros, com a introdução de novas mudas de
hortaliças. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de janeiro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Os hortelões levam composto orgânico produzido em suas composteiras
domésticas para adubar os canteiros da horta comunitária, que possui saída de água
(há torneira no local) e é cercada, sendo que seu portão é trancado com cadeado. No
entanto, além dos frequentadores mais assíduos, a gestão do CEU possui a cópia da
chave caso algum novo interessado queira se tornar voluntário. Tal como em todos
os outros casos pesquisados em São Paulo, a principal reclamação local é com a falta
de voluntários, sendo este o maior desafio para garantir a perenidade da ação. Em
2019, vinha-se reivindicando por novas bolsas do POT para garantir mão de obra
constante no local.
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Complementarmente à Horta do CEU Casa Blanca, Dona Lurdes também está
engajada, juntamente a outras mulheres da região, com as atividades de horticultura
urbana da Casa de Cultura e Educação São Luís (CCESL). Fundado em 1987, fruto
da luta por moradia social e por espaços de lazer para a comunidade do Jardim São
Luís, o referido equipamento comunitário oferece oficinas e cursos em diversas
frentes: artes, saúde, línguas, esportes, especializações profissionais e meio
ambiente. Desde 2012, o Coletivo DedoVerde, fundado por Renato Rocha de Lima,
desenvolve o Programa Óleo Vivo, que promove a coleta de óleo de cozinha para a
produção local de sabão, retomando uma prática que não é incomum na periferia de
São Paulo (a produção caseira de sabão de limpeza a partir do óleo usado), ao mesmo
tempo em que se desenvolve um negócio social, que incentiva tanto a reciclagem do
óleo168 quanto a geração de renda.
O referido coletivo também mantém na CCESL uma horta orgânica – a
UniHorta –, que, dentre seus objetivos, propunha-se a propagar práticas de
alimentação saudável e conhecimentos sobre espécies menos consumidas (tais como
as PANC) na periferia de São Paulo, além de promover a comercialização das
hortaliças produzidas (feiras eram organizadas periodicamente no local para escoar a
produção). Entidades como o SESC também apoiavam a iniciativa, promovido oficinas
com integrantes do coletivo local, a exemplo de Dona Lurdes. Este encontro de
ativismos e iniciativas socioambientais em bairros da região de M’Boi Mirim
complementam a compreensão da amplitude espacial das redes da agricultura intraurbana na cidade de São Paulo (fotografia 192).

168

O óleo incorretamente descartado ainda é um grande problema ambiental urbano, já que um litro de
óleo pode contaminar até 25 mil litros de água, além do resíduo acumular-se nas paredes dos canos e
reter outros materiais, causando danos e entupimentos às tubulações públicas e residenciais (SABESP,
2019).
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Fotografia 192 – UniHorta

A UniHorta ocupa uma parte do terreno da CCESL, cujas hortaliças orgânicas eram comercializadas
no próprio local em feiras periódicas. O coletivo local visava a combinar as práticas de agricultura
urbana, economia solidária e alimentação saudável na periferia da zona sul. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografia de janeiro de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

4.5 ATIVISMO PARA ALÉM DAS HORTAS COMUNITÁRIAS
As redes e parcerias estabelecidas entre os diferentes atores da agricultura
urbana têm produzido alternativas tanto à ineficiência do poder público em responder
mais prontamente (e continuamente, ou seja, sem interrupções quando mudam as
administrações e os partidos governantes) às demandas sociais quanto à lógica do
mercado (especialmente de alimentos orgânicos).
Não se teve por objetivo catalogar todas as redes existentes em São Paulo,
mas suas intersecções foram percebidas ao longo da pesquisa, sobretudo porque
ativistas, hortelões e agricultores transitam entre elas (no centro e na periferia). Neste
sentido, a agricultura urbana torna-se um meio pelo qual muitas pessoas que integram
e interagem com grupos distintos de atuação espacial acabam se conectando em
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torno de uma causa comum. A sinergia de inciativas da agricultura urbana como
ativismo na cidade de São Paulo é revelada pela organização de:
a) festivais;
b) novas iniciativas de economia solidária;
c) protestos.
O Festival de Agricultura Urbana, organizado por ativistas ligados à atual
rede da UHCSP, já contou com seis edições (22 de maio de 2016; 27 de agosto de
2016; 22 de janeiro de 2017; 27 de agosto de 2017; 25 de agosto de 2018; e 14 de
dezembro de 2019), promovendo um conjunto de atividades voltadas à agricultura
urbana de maneira a agregar diferentes atores para a realização de oficinas, rodas de
conversa, atividades artístico-culturais (literárias, musicais, performances etc.), troca
de sementes e mudas, feira gastronômica e comercialização de alimentos orgânicos
diretamente do produtor.
De acesso gratuito, os festivais davam visibilidade às iniciativas e redes da
agricultura urbana paulistana; despertavam a atenção da mídia local e do poder
público; introduziam as pautas da referida atividade ao grande público; e permitiam
que hortelões e agricultores divulgassem seus talentos culinários, artísticos,
artesanais, acadêmicos etc. Nesse sentido, este tipo de festival é um mecanismo de
comunicação que: democratiza conhecimentos e práticas de atuação cidadã; cria
debates presenciais entre agricultores, pesquisadores, ativistas, artistas, políticos,
funcionários de organismos públicos etc.; possui a estratégia política de dar
visibilidade a uma questão (no caso, à agricultura urbana paulistana); e leva ao
crescimento da rede de envolvidos e apoiadores da causa, cuja promoção é,
predominantemente, feita por intermédio das redes sociais (notadamente pelo
Facebook), pela qual a divulgação é gratuita e atinge um grande número de pessoas
(NÉGRIER; DJAKOUANE; JOURDA, 2010).
A participação de hortelões e agricultores urbanos das diferentes regiões da
cidade uniu os objetivos daqueles que atuavam com a atividade agrícola em meio
urbano, seja para fins pedagógicos, como plataforma política da luta ativista ou para
fins de produção alimentícia e de geração de renda, permitindo que a sociedade civil
melhor compreendesse o caráter transversal da agricultura urbana. As edições do
festival estiveram geralmente inseridos em programações maiores, a exemplo da
Virada Cultural e da Virada Sustentável, ambos eventos de escala municipal e de
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ampla divulgação ao grande público. Dos seis festivais realizados até fevereiro de
2020, os dois primeiros ocorreram na Praça Victor Civita, em Pinheiros (zona oeste);
as terceira e quarta edições, no CCSP (zona central); a quinta edição, na UNIBES
Cultural169, no bairro do Sumaré (zona oeste); e o sexto festival, no Vila da Terra, um
espaço multifuncional (gastronômico, pedagógico, de coworking etc.) localizado na
cobertura do supermercado Natural da Terra170, na Vila Madalena (zona oeste)
(fotografias 193, 194, 195, 196, 197 e 198).
Fotografias 193 e 194 – 6º Festival de Agricultura Urbana

À esquerda, vista externa do supermercado Natural da Terra, na Vila Beatriz (zona oeste), cujos vasos
e canteiros são amostras de paisagismo comestível, alguns apresentam plaquinhas com o nome das
espécies cultivadas. No último andar do edifício, “Vila da Terra” é o nome do espaço que sediou o 6º
Festival de Agricultura Urbana, que possui dois terraços com jardineiras, vasos e canteiros com
espécies comestíveis e uma grande sala interna. No saguão de entrada, havia um informativo com a
programação do festival (das 10h às 18h, do dia 14 de dezembro de 2019), que contou com: venda de
orgânicos dos agricultores urbanos paulistanos; barraquinhas de comida; venda de livros, cosméticos
naturais, artesanatos locais e plantas (foto à direita); exibição de filme; rodas de conversa e debates;
oficina de compostagem; atividades musicais, de dança e yoga. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de
dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

169

A União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (UNIBES) mantém, desde 2015, o grande edifício
que sedia este centro cultural que leva o seu nome, junto à estação Sumaré do metrô (linha 2 – verde),
com entrada pela Rua Oscar Freire e fundos para a Avenida Doutor Arnaldo.
170
Localizado na Avenida das Corujas, n. 456.
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Fotografias 195 e 196 – 6º Festival de Agricultura Urbana

Os Festivais de Agricultura Urbana, além de reunirem diferentes e sucessivas atividades ao longo do
dia, seguem práticas ecológicas como a não distribuição e a não disponibilização de itens de plástico
nas barracas das feiras gastronômicas e de produtos agroecológicos; a realização da compostagem
dos guardanapos e pratos de papel descartados, bem como do lixo orgânico; o envio de resíduos secos
recicláveis às cooperativas de catadores; e a divulgação prévia para que o público leve, de casa, seus
copos, canecas e sacolas. À esquerda, porção central do espaço interno do Vila da Terra, onde se
realizaram as rodas de conversa e as demais atividades; uma grande porta de vidro separa este
ambiente de um dos terraços, na cobertura do edifício. À direita, barraca montada pela UHCSP, com
materiais informativos sobre a agricultura urbana na capital e distribuição gratuita de mudas. São PauloSP, Brasil. Fotografias de dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 197 e 198 – 6º Festival de Agricultura Urbana

À esquerda, área externa, com canteiros e vasos com cultivo consorciado de espécies comestíveis,
tais como o manjericão (alfavaca e roxo) e a capuchinha. À direita, equipamento demonstrativo de
sistema de aquaponia: o tanque bege mais à direita é onde ficam os peixes (carpas), cuja água com
os seus resíduos nutre o plantio de alface, realizado nos suportes brancos à esquerda. São Paulo-SP,
Brasil. Fotografias de dezembro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

325

Das expressões relacionadas à rede ativista em prol da agricultura urbana, que
integra o centro e a periferia de São Paulo, estão as novas iniciativas de economia
solidária: o Instituto Chão, inaugurado em 2015 no bairro da Vila Madalena (zona
oeste); o Instituto Feira Livre, inspirado no primeiro e inaugurado em 2017 na Vila
Buarque (zona central); e o Instituo Baru, semelhante aos dois anteriores, foi
inaugurado em 2019 no Butantã (zona oeste).
Os três são associações (sem fins lucrativos) que vendem produtos orgânicos
pelo preço do produtor e sugerem que seus consumidores deixem uma contribuição
voluntária de 35% em média sobre o valor total da conta, que, a princípio, sustentaria
o funcionamento deste modelo de gestão pautado no consumo consciente (em que
não há pressão sobre o produtor para que ele oferte suas mercadorias por preços
mais baixos), na transparência dos processos que envolvem os custos do negócio e
que prioriza o circuito curto de produção e consumo de orgânicos.
Tais iniciativas deixavam suas contabilidades mensais sempre à vista dos
frequentadores, promoviam debates, palestras, rodas de conversa e oficinas sobre
agricultura urbana, compostagem, agroecologia e assuntos correlatos, e possuíam
uma cafeteria no local. Há produtores da COOPERAPAS e da AAZL que abastecem
as referidas associações e, em 2018, reconheciam tais iniciativas como parceiras
estratégicas para o escoamento permanente de parte de sua produção, avaliando que
seu público frequentador era uma boa garantia de vendas semanais (fotografias 199,
200, 201 e 202). Segundo Nakamura (2017), a COOPERAPAS, por exemplo, realizou
a sua primeira venda coletiva, em 2016, para o Instituto Chão, sendo este o segundo
maior comprador da cooperativa (atrás apenas do consumidor final).
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Fotografias 199, 200, 201 e 202 – Instituto Feira Livre

Sequência de fotos do Instituto Feira Livre, na Vila Buarque, zona central de São Paulo. Pautado nos
princípios da economia solidária, o estabelecimento vende alimentos pelo preço do produtor, sendo
uma alternativa para o escoamento da produção dos agricultores urbanos paulistanos, com destaque
aos dos extremos sul e leste da capital. Além das hortaliças e frutas (dispostas nas caixas das duas
fotos superiores), o Feira Livre também comercializa bebidas, ovos, pães e produtos embalados
orgânicos (vistos nas duas fotos inferiores); há uma cafeteria, que estimula o consumo no local (foto
superior à direita, onde uma pessoa está sentada de frente ao balcão); e fixou-se uma lousa sobre o
caixa onde consta a contabilidade mensal (também divulgada nas redes sociais). São Paulo-SP, Brasil.
Fotografias de setembro de 2019. Crédito: Maria Germano.
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O relacionamento entre os agricultores da COOPERAPAS e da AAZL com o
público dos bairros centrais também estabelecia uma aproximação que criava
mecanismos de diálogo e contato cotidiano entre as diferentes regiões (e realidades)
da cidade, perpassando as habituais relações impessoais de compra e venda de
mercadorias em grandes centros urbanos. Neste sentido, constatava-se o
estabelecimento de um modelo de economia que, além de reduzir os riscos para o
agricultor (garantindo-lhe o escoamento de sua produção e o remunerando de forma
mais justa), estimulava a solidariedade entre as pessoas envolvidas no processo de
comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos, estruturando mecanismos
comerciais alternativos que não dependam das regras impostas pela economia
hegemônica (SINGER, 2002). Concomitantemente, a aproximação ideológica entre
os atores ajudava a sustentar uma articulação ativista em prol da agricultura urbana
paulistana (2018, informações verbais171): I. [produtor] “A gente percebe que muitas
dessas pessoas são envolvidas com a agricultura urbana, com a agroecologia, por
isso também que a gente está aqui”; II. [consumidor] “Eu venho aqui por causa dos
produtores de Parelheiros. Orgânico por orgânico, tem o supermercado. Mas não
quero o supermercado, não quero dar mais dinheiro para essas grandes redes”.
No caso da relação estabelecida entre a COOPERAPAS, os Institutos Chão,
Feira Livre e Baru e os consumidores, tendia-se para a completude dos processos
pretendidos por um modelo de economia solidária, havendo: a experiência de
autogestão da única cooperativa agrícola originária do município de São Paulo, que
produz segundo os princípios agroecológicos e que adota os critérios dos sistemas
participativos para a certificação orgânica, isto é, ao invés de pagar uma empresa de
auditoria (geralmente muito caro para os pequenos agricultores), o controle é feito
mediante a participação da sociedade civil e de agentes do poder público municipal,
que testemunham regularmente a prática de uma agricultura sem insumos químicos;
a realização da comercialização nos mercados solidários; e, por fim, a adesão dos
consumidores a este modelo alternativo de adquirir alimentos orgânicos provenientes
da agricultura urbana e local (NAKAMURA, 2017; SINGER, 2002).
O Banquetaço, por sua vez, é um tipo de ativismo alimentar que agrega
movimentos e redes (nas quais se encontra a expressão ativista da agricultura urbana)
a fim de colocar a comida agroecológica e sem agrotóxicos em evidência, em
171

Informações obtidas em campo em abr. 2018.
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contraponto ao poder exercido pela agroindústria e pelos grandes varejistas. Nos
últimos anos, ele se tornou o principal protesto em prol do direito à alimentação de
qualidade em São Paulo e em outras cidades do Brasil. O primeiro ato deste tipo teve
lugar na Praça Ramos de Azevedo, no centro da cidade de São Paulo, em 16 de
novembro de 2017, como repúdio ao anúncio do então prefeito João Doria de
introduzir a farinata na rede municipal escolar e como alimento à população em
situação de rua, além de reivindicar que a prefeitura adotasse o 1º Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, lançado em 2016 (DÓRIA; AZEVEDO, 2019).
Seu mecanismo de organização e divulgação se faz via internet, por meio de
grupos de WhatsApp (com o qual ativistas sistematizam as ações de cozinha, limpeza,
confecção de cartazes, segurança, transporte, organização do espaço etc.) e de redes
sociais, como o Facebook, onde são organizados eventos e mobiliza-se o grande
público para agir coletivamente. Sem aceitar recursos financeiros de instituições para
a sua realização e sem vínculos partidários, o Banquetaço se materializa mediante
doação de tempo e produtos (especialmente alimentos) de ativistas e membros da
sociedade civil. Como o próprio nome sugere, trata-se de um grande banquete que
acontece em espaços públicos e serve refeições gratuitas com “comida de verdade”172.
Esta expressão refere-se ao manifesto da 5ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (CNSAN) – “Comida de verdade no campo e na cidade” –,
realizada em novembro de 2015, em Brasília:
A comida de verdade é salvaguarda da vida. É saudável tanto para
o ser humano quanto para o planeta, contribuindo para a redução dos efeitos
das mudanças climáticas. Garante os direitos humanos, o direito à terra e ao
território, a alimentação de qualidade e em quantidade adequada em todo o
curso da vida. (CNSAN, 2015, s.p., negrito nosso).

Diversos integrantes de hortas comunitárias, cozinheiros consagrados,
intelectuais, estudantes, agricultores, artistas e ativistas das mais diferentes frentes
se engajaram para replicar este modelo de protesto em 27 de fevereiro de 2019,
quando milhares de pessoas promoveram o segundo Banquetaço, servindo mais de
20 mil refeições em 41 cidades e em 20 unidades da federação – na capital paulista,
ele ocorreu na Praça da República (zona central) –, desta vez, contra a Medida
Provisória (MP) 870 de 2019, que promoveu a extinção do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Este último, desde 2003, tinha caráter

172

Ibid.
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consultivo, era formado por representantes governamentais (um terço) e da sociedade
civil (dois terços), e tinha por objetivo propor, à Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (CAISAN), as diretrizes e prioridades da Política e do Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com base nas deliberações das
Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional.
Em relação à adoção da farinata, no âmbito municipal, o Banquetaço surtiu
efeito para que houvesse a reversão da medida (ver p. 266). Já em relação ao
CONSEA, no âmbito federal, o protesto colaborou para que, num primeiro momento,
o Congresso Nacional recriasse o referido órgão em Comissão Mista (formada por
parlamentares da Câmara e do Senado) em maio de 2019, na ocasião da aprovação
da reforma administrativa elaborada pela atual administração federal. O Executivo,
porém, opôs-se à medida e os parlamentares, em setembro de 2019, acabaram por
apoiá-lo, conduzindo, enfim, a extinção do CONSEA (fotografias 203, 204, 205, 206 e
207) (DÓRIA; AZEVEDO, 2019; IDEC, 2019; MACHADO, 2017; PINA, 2019).
Fotografia 203 – Banquetaço de novembro de 2017

Nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo (zona central),
ativistas, apoiadores da causa e figuras públicas exibem cartazes do Banquetaço e posam para
fotografia, posteriormente divulgada na página do Banquetaço no Facebook (no próprio dia 16 de
novembro de 2017). O protesto contra a introdução da farinata na alimentação escolar contribuiu para
a reversão da medida pelo então prefeito João Dória. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de novembro de
2017. Crédito: Pedro Maia Veiga.
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Fotografias 204 e 205 – Banquetaço de fevereiro de 2019

A Praça da República, no centro de São Paulo, foi palco de Banquetaço contra a extinção do CONSEA.
Uma sequência de mesas com alimentos variados foi montada, onde as pessoas podiam se servir
usando folhas de plantas (a exemplo das folhas de bananeira) como prato ou guardanapo, uma prática
ecológica que evita o consumo de descartáveis plásticos e de papel (na foto à esquerda, destaque à
mesa de bolos). Dizeres foram erguidos no entorno, revelando o caráter politizado do protesto (foto à
direita). São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito: Mariana de Toledo Marchesi.

Fotografias 206 e 207 – Banquetaço de fevereiro de 2019

As fotos mostram o Banquetaço na Praça da República, no centro de São Paulo. À esquerda, em
primeiro plano, pratinhos feitos de folhas para as pessoas se servirem; logo adiante, abóbora gigante
é exposta, chamando a atenção dos transeuntes, que a fotografavam. À direita, doces à espera das
primeiras degustações. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito: Rita Almeida.
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Em 4 de agosto de 2019, o Banquetaço também marcou presença no Festival
Comida de Verdade, organizado na Ocupação 9 de Julho, no centro de São Paulo,
em defesa da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária (fotografias 208,
209 e 210). Reunindo diferentes movimentos sociais e redes ativistas, o referido
festival foi uma resposta ao governador do estado de São Paulo, João Doria, que não
liberou o Parque da Água Branca (zona oeste da capital) para a realização da
tradicional feira do MST, onde ela costuma acontecer anualmente desde a sua
primeira edição – a primeira ocorreu em outubro de 2015; a segunda, em maio de
2017; e a terceira, em maio de 2018.
Fotografias 208 e 209 – Festival Comida de Verdade

Na foto da esquerda, parte da horta da Ocupação 9 Julho e, ao fundo, o prédio ocupado (o prédio bege,
de pintura mais recente, é vizinho à ocupação). Na foto da direita, público do Festival Comida de
Verdade e o palco montado (em vermelho) para as atrações artísticas. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografias de agosto de 2019. Crédito: Maria Germano.

332

Fotografia 210 – Horta da Ocupação 9 de Julho

Horta em mandala de inspiração permacultural e, ao fundo, muro com uma série de grafites na
Ocupação 9 de Julho. A agricultura urbana fez parte de um projeto que reuniu moradores, ativistas,
arquitetos e estudantes, materializando-se como mais uma expressão de luta e resistência pelo direito
à moradia no centro da capital paulista. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de agosto de 2019. Crédito:
Maria Germano.

Cozinheiros renomados prepararam o grande banquete entre meio-dia e 14
horas e, ao longo da tarde, também houve a venda de comidas e bebidas a preços
populares, além da apresentação de diferentes artistas no palco que foi montado no
local. A ocasião mais uma vez reuniu redes ativistas e movimentos sociais em prol da
alimentação saudável e de base agroecológica, mas também foi uma estratégia de
apoio tanto ao MST quanto ao Movimento Sem Teto do Centro (MSTC), o responsável
pela ocupação 9 de Julho.
No que tange à Feira Nacional da Reforma Agrária, ela oferta uma grande
quantidade de produtos agroecológicos, é espacialmente organizada de acordo com
o estado de origem dos assentamentos e tornou-se uma maneira de aproximar
agricultores e consumidores em um grande evento anual na capital paulista. Todos os
anos, costumava-se levar mais de 250 toneladas de alimentos de mais de 20 unidades
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da federação ao Parque da Água Branca, além da venda de pratos típicos de cada
região brasileira e de apresentações artísticas ao longo dos quatro dias consecutivos
de feira (fotografias 211 e 212) (MST, 2019). Devido à proibição do governo estadual,
João Paulo Rodrigues (2019, informação verbal173), da direção nacional do MST,
afirmou: “Estamos certos de que foi um motivo ideológico, porque eles não gostam da
agricultura familiar, eles são contra [...] produtos orgânicos e [...] que os trabalhadores
possam encontrar com os consumidores na cidade de São Paulo”.
Fotografias 211 e 212 – Feira Nacional da Reforma Agrária

A Feira Nacional da Reforma Agrária atraía grande diversidade de público ao Parque da Água Branca,
na zona oeste da capital. Especialidades gastronômicas e produtos alimentícios de todas as regiões
brasileiras eram expostos e comercializados: “Fico esperando por essa feira, tem muito coisa de boa
qualidade. A maçã orgânica, de Santa Catarina, é a melhor que tem e dura muito tempo” (2018,
informação verbal174). São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de maio de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

O MST também mantém, desde 2016, a loja Armazém do Campo, nos Campos
Elíseos (zona central), onde há o desenvolvimento de atividades culturais, tais como
lançamentos de livros e apresentações musicais, além de viabilizar a comercialização
permanente de produtos alimentícios provenientes da reforma agrária. Segundo
Ademar Ludwig Suptitz (2019, informação pessoal175), responsável pelas lojas do MST
no país (além de São Paulo, há unidades nas cidades de Belo Horizonte, Rio de
Janeiro e Porto Alegre), o Armazém do Campo tem por objetivos:

173

Informação fornecida por João Paulo Rodrigues em vídeo para o canal online de notícias Nocaute,
em abril de 2019. Disponível em: <https://nocaute.blog.br/2019/04/06/mst-a-motivacao-para-o-veto-afeira-da-reforma-agraria-no-parque-da-agua-branca-eideologica/?fbclid=IwAR1noE9nr1vUqvw8Bt5QwUqxNTMnHkyy1ZmGvG4KG6aRwGKLHOTSNKa6Mf
Q>. Acesso em: 20 ago. 2019.
174
Informação obtida em campo em 5 maio de 2018.
175
SUPTITZ, A. L. Mensagens recebidas por e-mail em 11 e 13 mar. 2019.
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Fazer a propaganda do MST e da reforma agrária popular; ser um
espaço de vendas desses produtos da reforma agrária e da agricultura
familiar e de outros parceiros (indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc.);
vender produtos saudáveis e livres de agrotóxicos; trabalhar as mais diversas
manifestações culturais, como a literatura, a música, o teatro, os encontros
informais etc. e se autossustentar. [...] As lojas se tornaram esse espaço e
cria uma dimensão muito forte, pois virou uma referência de encontro da
militância e uma referência de adquirir alimentação saudável. [...] Somente
teremos êxito se construirmos inúmeras lojas, pois com isso construiremos
uma teia de logística e poderemos contribuir na organização da produção.

Em relação à agricultura urbana, Suptitz176 afirma: “Sempre defendemos e
apoiamos a produção urbana. Pois se queremos soberania alimentar, temos que
desafiar nosso povo a produzir em todos os espaços disponíveis”. E complementa:
Acredito que temos alguns desafios [...]: lutar incansavelmente por
políticas públicas para a produção de alimentos saudáveis, haja vista que [...]
somos o país que mais usa agrotóxicos do mundo; [...] ganhar o consumidor
para que ele crie o hábito de se alimentar melhor. Vejo muita reclamação de
que nossos preços são caros, mas não são, não. Pois nossos produtos, de
um modo geral, são de alto padrão e são saudáveis. As pessoas compram
industrializados como uma lata de [refrigerante] e pagam seis/sete reais e
não querem comprar um pé de alface orgânica por três reais. Essa
mentalidade, temos que mudar. Temos que massificar os espaços de
comercialização, [...] ter inúmeras feiras e lojas espalhadas em todas as
cidades. Pois sem isso não conseguiremos chegar aos consumidores. Temos
que construir esses espaços nas periferias, pois alimentação saudável tem
que ser para todos e não só para uma parcela da sociedade.

Já no que se refere à Ocupação 9 de Julho do MSTC, que sediou o Festival
Comida de Verdade, ela se tornou um dos principais espaços de luta pela habitação
social e de encontros ativistas no centro de São Paulo, e onde há, por exemplo, shows,
exposições de arte, atendimento médico e uma horta. O prédio de 14 andares que no
passado abrigou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ficou inativo na
década de 1970, foi ocupado e desalojado algumas vezes desde a década de 1990,
até que, em 2016, o MSTC conseguiu reocupá-lo e, em 2019, era a residência de 124
famílias (cerca de 500 pessoas). Em junho de 2019, no entanto, lideranças do MSTC
foram presas sob a polêmica acusação de extorquir moradores, gerando
posicionamentos de ativistas, apoiadores e habitantes da ocupação de que as prisões
foram arbitrárias e que o Estado estaria perseguindo e criminalizando os movimentos
sociais em benefício da especulação imobiliária (BETIM, 2019; MTST, 2019).
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5 AGRICULTURAS URBANAS E INTERPRETAÇÃO ESPACIAL CRÍTICA: DO
ATIVISMO À APROPRIAÇÃO PELO CAPITAL
A agricultura urbana não é uma novidade enquanto prática social e atividade
econômica em si. Sua existência combina-se ao surgimento das cidades e à
necessidade do abastecimento de alimentos frescos e próximos dos consumidores,
especialmente no que se refere à variada produção de frutas e hortaliças. Na
atualidade, entretanto, verifica-se a existência de uma nova agricultura intra-urbana,
resultante de materializações de variados propósitos e intenções, tais como o
ativismo, a emergência de um novo urbanismo, a necessidade de vegetalizar e
recompor a biodiversidade urbana, o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas etc.,
enfim, trata-se de uma espacialidade característica da cidade contemporânea
(CHARVET; LAUREAU, 2018).
Os ativismos e o engajamento comunitário experimentados em Paris e em São
Paulo, caracterizados por materialidades passíveis de constantes mutações (não
apenas territoriais, mas também no campo das ideias), conferem um conteúdo político
e ideológico acerca da presença da agricultura urbana como elemento transformador
do espaço urbano, que, por sua vez, implicam em ressignificar a relação cidade–
natureza (HAJEK; HAMMAN; LÉVY, 2015). Tem-se, assim, um novo questionamento
acerca da ruptura provocada pela civilização urbana, caracterizada pelo higienismo,
pela distância em relação à natureza, pela supremacia da técnica e, enfim, pela
produção de meios artificiais (BLANC, 2008): “Hoje, a cidade, este universo artificial
por excelência, é o lugar de domesticação da natureza”177.
As experiências em torno da agricultura urbana, materializadas em hortas
comunitárias, via introdução de canteiros comestíveis ou pela ascensão de novas
ocupações cidadãs no espaço urbano reforçam a compreensão de que a vida urbana
“é a origem de uma estética” ambiental, “que é o lugar de aprendizagem da
sociabilidade interindividual e da comunicabilidade de experiências ambientais obtidas
em diferentes lugares”, mas que, também, criar um novo ambiente é algo
eminentemente político e cultural. E este meio é, atualmente, inserido num desafio e
numa luta política pautados pela “sustentabilidade”, entendida como um processo que
responde às “representações e práticas das populações locais”, que leva em conta
177
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suas “dimensões simbólicas, mas também artísticas, isto é, criadoras e
transformadoras dos meios de vida, bem como as dimensões biológicas e físicas
desta materialidade” (BLANC, 2008, p. 19-21, tradução nossa).
Por isso, o hibridismo de atividades e práticas é muito frequente nas diversas
materializações da atual agricultura urbana sobre a qual estamos, aqui, debruçados.
Não por acaso, expressões artísticas e outras formas de sensibilizar o olhar, de recriar
a paisagem urbana e de se comunicar com os cidadãos vêm aflorando nos espaços
reivindicados por meio dos cultivos intra-urbanos (fotografias 213, 214, 215, 216, 217
e 218). Segundo Blanc (2008), tal produção de novos lugares e modos de vida se dá,
justamente, por intermédio da produção destes jardins, hortas e espaços verdes, e os
problemas ambientais colocados em pauta por estas novas materialidades tem no ser
humano o seu principal ator, na qual a natureza figura como limite para o político.
Fotografias 213 e 214 – Horticultura urbana e arte

À esquerda, grafite em muro do Jardin de Bonne (mapa 1, n. 1, p. 151), no 2º arrondissement de Paris,
cujo conteúdo artístico dialoga com a prática da agricultura urbana local (duas pessoas compartilham
um tubérculo, cujas raízes envolvem seus corpos; suas vestimentas fazem referência à estética dos
hortelões urbanos: chapéus, botas e estampas de flores e bicicletas – uma conexão à mobilidade
limpa). À direita, voluntárias da Horta das Corujas (mapa 2, n. 8, p. 270), na zona oeste da cidade de
São Paulo, acabam de instalar um totem com desenhos de corujas, feito por uma delas. As fotos são
exemplos em que as expressões artísticas compõem a paisagem urbana juntamente aos cultivos,
revelando novas combinações e significados estéticos. Paris, França (n. 213) e São Paulo-SP, Brasil
(n. 214). Fotografias de agosto de 2018 (n. 213) e de janeiro de 2020 (n. 214). Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 215, 216, 217 e 218 – “La vague verte”

A obra “La vague verte” (“A onde verde”), do artista Jean-Paul Ganem, é outro exemplo da união entre
arte e agricultura urbana: tratou-se do cultivo de hortaliças orgânicas em 3 mil caixas, dispostas
inicialmente em um pátio de uma escola pública, onde foram semeadas e cuidadas entre 22 de abril e
2 de junho de 2019, para serem, enfim, instaladas na Place (Praça) Émile Cresp, na frente da Prefeitura
de Montrouge (cidade conurbada ao sul de Paris), na ocasião do Festival do Verde e da Agricultura
Urbana. A instalação temporária, de 400 m2, foi composta pelas caixas (com as hortaliças plantadas) e
por uma montanha de plástico, que denunciava o impacto causado por este material às áreas agrícolas
e aos oceanos. A foto mais acima mostra o dia em que se iniciou o processo de cultivo no pátio escolar
(22 de abril de 2019); as fotos subsequentes, quando a obra foi instalada no dia do festival (2 de junho
de 2019). Montrouge, França. Fotografias de abril (n. 215) e de junho (n. 216, 217 e 218) de 2019.
Crédito: Gustavo Nagib.
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Seja no campo do engajamento social, dos ativismos urbanos, da prática
ambientalista em ascensão, ou, contraditoriamente, enquanto mecanismo de
reprodução do capital, esta agricultura urbana é apresentada sob o espectro de uma
utopia de cidade, ao mesmo tempo em que ela também vai deixando de ser apenas
“projeto” ao se materializar e se perenizar no tempo e no espaço. Neste conjunto de
novas produções e transformações espaciais, esta agricultura urbana contemporânea
aparece, de um lado, enquanto resgate do passado, como um conjunto de práticas e
discursos que visam a recuperar e a revalorizar os conhecimentos ancestrais; mas,
por outro lado, ela é realizada por habitantes nascidos, crescidos e culturalmente
identificados com o modo de vida urbano, sem vínculos diretos com a terra e o campo,
e que aplicam novas técnicas e tecnologias e inventam novos conceitos para a
produção de alimentos (ROSENSTIEHL, 2018).
Neste contexto, propagam-se as chamadas “fazendas urbanas verticais”, que
publicitam conjugar produções livres de agrotóxicos178, reciclagem da água e do
esgoto urbano, autoprodução de energia renovável (seja via matéria orgânica da
compostagem ou pela captação da energia solar), cultivo de vegetais em tamanho
diminuto e mais ricos em nutrientes (nanotecnologia aplicada à produção agrícola) e
liberação de áreas rurais para a regeneração das vegetações locais (DESPOMMIER,
2011). Mas também, reflexões tais como a do artista Sylvain Gouraud (2018, p. 201,
tradução nossa), que foi em busca dos agricultores do campo e da cidade para realizar
a sua pesquisa:
Eu nasci em Paris. Minha mãe também. E meu pai, sua mãe e sua
avó. Eu posso retroceder assim até sete gerações antes de mim. Eu sou de
uma família de urbanos. Os habitantes da minha cidade têm frequentemente
a lembrança do gosto da amora silvestre e do cheiro do esterco no pátio da
fazenda de seus avós. Você sabe, naquele vilarejo... lá longe. No interior! Lá
onde eles iam certamente brincar com seus primos. Este não é o meu caso.
Eu sou daqueles que herdaram um pensamento que separava a cidade da
natureza. Fiquei longe dela por muito tempo, embalado pela ideologia de um
progresso sem terra.

178

Na França e no Brasil, o regulamento para a produção orgânica não permite que ela seja realizada
fora do solo. Portanto, mesmo quando não há a utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos, os
alimentos cultivados mediante técnicas de hidroponia, aquaponia ou aeroponia não podem ser
ofertados como “orgânicos”.
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A ideia de integrar a natureza à cidade não é nova. Segundo Harvey, (2015, p.
330), na Paris de Haussmann, no século XIX, já havia ocorrido “a transformação da
natureza (e do acesso a ela) em mercadoria” e:
A importância dada à saúde, à higiene e à revitalização do corpo e
da psique humanos também foi contemplada por Haussmann mediante o
acesso aos poderes curativos da natureza “pura”, que estavam por trás de
uma série de propostas feitas pelos “higienistas” da década de 1830. E ele
agiu de acordo com tais propostas, [...] em favor de parques e espaços
abertos (para que funcionassem como os “pulmões” da cidade).179

Muitos urbanistas também trabalharam com a produção de um espaço urbano
mais verde ou com elementos do rural, a exemplo da cidade-jardim do inglês
Ebenezer Howard, do final do século XIX (1898), e dos projetos do catalão Ildefons
Cerdà i Sunyer, que, em 1859, defendia ruralizar a cidade e urbanizar o campo. Mas
a fusão entre o espaço construído e a vegetação (“vegetalizar o construído”) é uma
novidade no conjunto de diretivas e ações do Estado planejador, que veio a resultar
em áreas de produção agrícola integradas aos edifícios, como se constata nas
materializações de Les Parisculteurs na capital francesa. Não são apenas fazendas
urbanas e vegetalizações de telhados que surgem enquanto novos conceitos, a
agricultura urbana é também uma resposta às questões ambientais, a exemplo das
mudanças climáticas de escala metropolitana e à crise da agricultura moderna, que
gerou profundos impactos ambientais no campo. Neste sentido, a referida atividade
ganha um peso discursivo e passa a elencar as alternativas nas pautas
ambientalistas, tanto ativistas quanto nos planos e metas governamentais
(ROSENSTIEHL, 2018).
Em relação às hortas comunitárias, que passam a ser enquadradas como uma
expressão da agricultura urbana, elas assumem um novo tipo de resposta cidadã “de
baixo para cima”, de reivindicação do compartilhamento e da coletivização do espaço
urbano, seja no conjunto das lutas sociais ou no âmbito pedagógico, a fim de
conscientizar e criar mecanismos de maior autonomia em relação a alimentação
industrializada, ou ainda, dialeticamente, é no seio de iniciativas de hortas
comunitárias que surgiram as ideias e os arranjos de se materializarem novas
tipologias da agricultura urbana, a exemplo das modernas fazendas urbanas sobre os
telhados de edifícios. Este é, portanto, um cenário de múltiplas materializações, em
que é difícil de compreendê-lo com a elaboração de um simples encadeamento
179

Ibid., p. 327.
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tipológico, já que resulta de iniciativas que partem de coletivos autogestionados aos
investimentos em grandes shopping centers. É plural, são agriculturas urbanas: “As
numerosas tentativas de tipologia da agricultura urbana ainda apresentam
dificuldades em descobrir o que seria um novo movimento cidadão ou um real setor
de atividade econômica” (ROSENSTIEHL, 2018, p. 199, tradução nossa).
Neste conjunto das agriculturas urbanas, muitas das novas experiências são
híbridas. Em 2018, por exemplo, em Colombes, cidade de 84 mil habitantes localizada
na periferia noroeste de Paris, a iniciativa R-Urban estabeleceu-se em uma área
pública de 3 mil m2 com investimento inicial do poder público para a instalação das
infraestruturas básicas, tendo por objetivo a realização de atividades ecológicas
gestadas pelos habitantes locais e que impulsionaram um mecanismo de economia
solidária para a autonomia financeira do projeto, relacionado a: reuso da água;
reciclagem do lixo e compostagem; realização de atividades pedagógicas e artísticas;
produção de energia solar e de calor mediante a compostagem (que alimenta a
calefação local); bioconstrução180; apicultura; cozinha comunitária; e agricultura
urbana – um modelo híbrido, de cunho social e amparado no envolvimento
comunitário semelhante ao que vem sendo realizado na Vila Nova Esperança, em São
Paulo181. Naquele espaço, R-Urban criou a chamada “Agrocité”, em meio a um bairro
popular, cujo conjunto de práticas ecológicas atendem à realização da agricultura
urbana comunitária (a sua principal atividade), que não estava orientada para fins
comerciais, sendo os alimentos usados na cozinha local ou distribuídos localmente.
Este conjunto de ações, segundo seus idealizadores, fez reduzir em 30% o consumo
de água, 50% a geração de lixo e 80% as emissões de dióxido de carbono (PETCOU;
PETRESCU, 2018).
O acesso à terra, no entanto, se confirma enquanto desafio a iniciativas de
agricultura urbana ativista e/ou cuja vocação não é mercadológica. Após as eleições
municipais de 2014, com a mudança do governo local que conduziu a direita ao poder,
R-Urban foi expulsa da área que ocupava para que a prefeitura pudesse construir um
estacionamento no local. A cidade vizinha de Gennevilliers acolheu a inciativa em um
terreno de 1,3 mil m2, que passou a contar com uma infraestrutura 100% desmontável,
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A bioconstrução pauta-se na adoção de técnicas tradicionais, locais e ecológicas de arquitetura e
engenharia, com o menor impacto ambiental possível, adequação às condicionantes climáticas,
eficiência energética, tratamento dos resíduos e uso de matérias-primas naturais (PROMPT, 2008).
181
Ver capítulo “São Paulo: em busca da metrópole agroecológica”.
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reunindo antigos e novos usuários e ampliando o debate sobre o direito à cidade, em
um contexto de dar o poder aos habitantes para a proposição, a materialização e a
autogestão de alternativas em direção à transição ecológica na metrópole
contemporânea (fotografias 219, 220 e 221). Dado o histórico de R-Urban, Petcou e
Petrescu (2018), integrantes da equipe de pesquisa do referido projeto, reforçam a
tese de Harvey (2014) de que a transformação do espaço urbano é um direito mais
comum do que individual, já que é necessário um poder coletivo para reconfigurar os
processos urbanos. Os referidos autores realçam, ainda, o papel que deve ser
exercido pelo poder público enquanto parceiro, cofinanciador, administrador e
facilitador para o sucesso e perenidade de iniciativas como aquela.
Fotografia 219 – R-Urban: Agrocité

Foto da Agrocité, um projeto de R-Urban, materializada num bairro popular com numerosa população
imigrante na cidade de Gennevilliers, na Grande Paris (ao norte da capital). Suas estruturas préfabricadas e desmontáveis, predominantemente de madeira, acolhem oficinas, palestras e atividades
pedagógicas e de integração social. A agricultura orgânica é compreendida como parte integrante da
cidade e propulsora de outras práticas socioambientais: captação de água da chuva; compostagem;
criação de galinhas e aproveitamento do esterco; e cozinha comunitária. Gennevilliers, França.
Fotografia de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 220 e 221 – R-Urban: Agrocité

Em visão oposta à foto anterior, a horta (com o solo coberto de palha) da Agrocité está rodeada por um
conjunto de prédios residenciais. Seus canteiros são coletivos, mas alguns são reservados a
experimentações e atividades pedagógicas. À esquerda, a comunidade se reúne para o evento em
comemoração ao aniversário de um ano da iniciativa, que contou com a presença do prefeito de
Gennevilliers, Patrice Leclerc, do Partido Comunista Francês (PCF), legenda que governa a cidade
desde o fim da Segunda Guerra Mundial. À direita, a horta em primeiro plano e, ao fundo, o playground
dos edifícios do entrono. Gennevilliers, França. Fotografias de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

A materialização de experiências híbridas, a exemplo da Vila Nova Esperança,
que agregam diferentes combinações de práticas ativistas em prol do meio ambiente
urbano, também é comum em outros casos paulistanos. Questões concernentes à
mobilidade limpa, à recuperação de nascentes e cursos d’água e à recomposição da
biodiversidade local estão especialmente integradas à agricultura urbana como
ativismo na cidade de São Paulo em:
a) Horta do Ciclista;
b) Praça da Nascente;
c) Batatas Jardineiras.
A Horta do Ciclista (mapa 2, n. 1, p. 270) localiza-se onde tradicionalmente se
configurou um ponto de encontro de cicloativistas de toda a cidade. A centralidade
territorial e política da Avenida Paulista contribuiu para que a sua esquina com a Rua
da Consolação se tornasse um local de confluência de ciclistas e um símbolo das
reivindicações pelo direito à mobilidade limpa, pela segurança e por melhores
infraestruturas para o uso da bicicleta na capital. Em 2007, o logradouro público, que
não possuía denominação, foi oficialmente batizado de “Praça do Ciclista”, mediante
a Lei Municipal n. 14.530; em setembro de 2009, foi fixada a placa com o seu nome;
em 2015, foi inaugurada a ciclovia da Avenida Paulista (fotografias 222 e 223).
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Fotografias 222 e 223 – Praça e Horta do Ciclista

À esquerda, bicicletas estacionadas na mureta que delimita a horta (e a área verde) no conjunto da
Praça do Ciclista, na Avenida Paulista (zona central), revelando o hibridismo entre horticultura urbana
e mobilidade limpa. À direita, placa com o nome oficial do logradouro público (“Praça do Ciclista”), em
um feriado do 1º de maio, em que a Paulista estava fechada para veículos, com uma pista (além da
ciclovia) exclusiva para bicicletas e as demais, reservadas aos pedestres. No começo de 2020, um
grupo de pessoas mais engajadas com a Praça (e a Horta) do Ciclista trabalhava em um projeto de
reforma para o local, pretendendo a ampliação da área verde mediante instalação de um novo
mobiliário próprio para cultivo em calçada e visando a maiores garantias de permanência da horta na
área já ocupada. A materialização do projeto, mediante financiamento de empresas do entorno da
praça, ainda dependia de um parecer técnico da prefeitura. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março
(n. 222) e de maio (n. 223) de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

“Praça da Nascente” (mapa 2, n. 9, p. 270; fotografias 224, 225, 226 e 227) é
o nome pelo qual ficou conhecida a Praça Homero Silva, junto à Avenida Pompeia,
maior área verde (12 mil m2) do bairro de mesmo nome (zona oeste). Um dos mais
emblemáticos símbolos do ativismo em prol da abertura e conservação das nascentes
e dos cursos d’água que foram aterrados ou tamponados pelo modelo dominante de
produção do urbano na capital paulista, esta praça reúne oito nascentes do Riacho
Água Preta, que é um dos afluentes canalizados do Rio Tietê. O local recebe
manutenção assídua do coletivo Ocupe e Abrace desde 2013, formado por moradores
da região, para conservar as fontes de água locais e reivindicar novas políticas
urbanas mais atentas à questão da qualidade e da manutenção dos recursos hídricos
na cidade (REDE MINHA SAMPA, 2019).
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Fotografias 224, 225, 226 e 227 – Praça da Nascente

A Praça da Nascente possui topografia acidentada. Da porção mais elevada, avista-se o bairro da
Pompeia, na zona oeste da capital paulista; na parte baixa, ativistas materializaram um lago, que recebe
as águas de oito nascentes do Riacho Água Preta, afluente do Tietê. A foto superior à esquerda mostra
inhames, bananeiras e PANC cultivados no entorno do lago, onde fixou-se uma placa: “O lago não é
lixeira nem penico”. A foto superior à direita mostra as suas águas cobertas por espécies aquáticas e
separadas por uma caminho criado pelo coletivo; desenhos informativos feitos por crianças durante
atividade pedagógica conduzida por frequentadores locais foram pendurados em árvores de toda a
praça e, neste desenho, lê-se: “A água é fonte de vida”. Nas fotos inferiores, o lago rodeado pelo
paisagismo com plantas comestíveis; à esquerda, pode-se observar um cano fino, cuja função é
despejar parte das águas (que correm pelas canaletas feitas pelos ativistas por toda a praça) das
nascentes até o lago. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.
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O referido coletivo dá manutenção e incentiva a ocupação cidadã do local
organizando: mutirões semanais para a manutenção do lago com carpas, criado junto
à área das nascentes, e às porções com espécies aquáticas ou comestíveis; o Festival
Praça da Nascente, que ocorre a cada estação do ano (até 2019, treze festivais já
haviam sido organizados), com oficinas e apresentações artísticas (música, poesia,
teatro etc.), além de um grande piquenique compartilhado com alimentos orgânicos;
e novos projetos paisagísticos para a praça, com o intuito de melhor integrar a
biodiversidade urbana às infraestruturas públicas, a exemplo do plantio de espécies
nativas e a abertura de novos caminhos para a circulação dos frequentadores, além
de parceria com o poder público e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
(FAUUSP), em 2016, para reformas estruturais.
A área possuía, ainda, uma horta comunitária, que, diferentemente da assídua
manutenção dada à questão das fontes de água locais, passava por altos e baixos
devido ao seu cuidado inconstante. Por isso, nos últimos anos, o plantio de espécies
comestíveis foi sendo distribuído pela praça, com destaque às áreas próximas às
canaletas por onde correm as águas das nascentes e no entorno próximo ao lago,
com destaque às bananeiras, ao inhame, à taioba e às PANC em geral. Em
contrapartida, um pequeno grupo de moradores decidiu materializar uma horta e uma
composteira comunitárias a um quarteirão da Praça da Nascente, na própria Avenida
Pompeia, em uma pequena área verde que faz esquina com a Rua Padre Agostinho
Mendicute (fotografias 228, 229 e 230).
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Fotografias 228, 229 e 230 – Horta e composteira comunitárias

Conjunto de fotos da horta e da composteira materializadas a um quarteirão da Praça da Nascente, na
Avenida Pompeia (zona oeste). Trata-se da expansão territorial das iniciativas comunitárias no entorno
da Praça da Nascente, em um pequeno espaço verde transformado a partir de práticas agroecológicas.
Na foto superior, vê-se a área transformada em horta, com o espraiamento da abóbora em consórcio
com morango, inhame, milho, girassol, entre outras espécies cultivadas junto à calçada (foto inferior à
esquerda). Na foto inferior à direita, a pequena composteira com plaquinhas que informam sobre a
iniciativa comunitária. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

347

Em junho de 2015, a Praça da Nascente tornou-se símbolo de outra
intervenção permanente na paisagem a partir da transformação de uma das vertentes
íngremes do terreno local. Com o apoio do coletivo Ocupe e Abrace, o artista plástico
Daniel Caballero dirigiu a materialização de sua obra “Cerrado Infinito”, a partir da
recuperação de uma amostra dos cerrados existentes nos pretéritos “Campos de
Piratininga”:
Escolhido o caminho de penetração do planalto, a colonização se
detém na altura de São Paulo, e aí se estabelece dando lugar ao centro
colonial que culminaria na formação e desenvolvimento da atual cidade.
Explica-se a escolha pela existência aí de uma imensa clareira natural na
floresta que revestia o território paulista: são os Campos de Piratininga. [...]
Este fato já há muito exercia considerável influência sobre a
repartição do povoamento indígena. Os Campos de Piratininga eram muito
conhecidos pelos índios antes da chegada dos portugueses, e abrigavam
numerosas tribos. (PRADO JR., 1989, p. 13.)

Segundo Joly (1950, p 15):
[...] A região ocupada pela atual cidade de São Paulo, era conhecida
como “Campos de Piratininga”. Tal designação tão ampla, implica no entanto
na descrição de um certo tipo de vegetação, que suas características
peculiares chamou a atenção dos primeiros colonizadores, permitindo que o
distinguissem da vegetação ao redor, que com toda a certeza era formada
por florestas.

Sobre o mosaico de formações vegetais da Bacia de São Paulo:
Pode-se ter como certo que na região de São Paulo – à época da
chegada dos colonizadores – existia o ‘caaguaçu’ (matas altas), pequenas
manchas de cerrados e notável diferenciação ecossistêmica nas largas
planícies aluviais, embutidas entre colinas predominantemente florestadas.
(AB’SÁBER, 2004, p. 116.)

A ideia de Caballero foi decorrente do desdobramento de um trabalho anterior.
Após expor uma obra autoral que consistia na montagem de uma rampa de terra com
espécies do cerrado na Galeria Virgilio182, o artista então transplantou-as na Praça da
Nascente. O “Cerrado Infinito” (fotografia 231) tornou-se, assim, uma trilha pela qual
se pode vivenciar aquela vegetação, e cujas dimensões biológica e artística se
sobressaem em meio à impactante transformação estética do urbano (BLANC, 2008).

182

Galeria de arte localizada na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, n. 426, em Pinheiros, zona oeste
da cidade de São Paulo.
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Fotografia 231 – “Cerrado Infinito”

Na foto, em primeiro plano, a bromeliácea caraguatá (Bromelia balansae Mez), uma das espécies
nativas reintroduzidas na Praça da Nascente, no bairro da Pompeia (zona oeste), e que compõe
“Cerrado Infinito”. São Paulo-SP, Brasil. Fotografia de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

Desde outubro de 2016, a Praça da Nascente vem sendo palco de uma disputa
entre os ativistas locais e a Exto Incorporação e Construção. Esta empresa adquiriu
casas vizinhas à praça na altura do número 2.193 da Avenida Pompeia, demolindoas e pretendendo construir uma torre de 22 andares no local (fotografias 232 e 233).
A obra prevista, contudo, comprometeria as nascentes da praça e do entorno, pois
drenaria suas águas em caráter permanente (durante e após as obras), jogando-as
na sarjeta ou na rede de esgoto. Entre 2015 e 2016, o referido recurso hídrico já havia
sido reconhecido por laudo técnico emitido pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do
Estado de São Paulo (IGC), teve sua qualidade atestada por laudo da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e passou a ser acompanhado
mensalmente pelo Projeto Observando Rios da ONG SOS Mata Atlântica, servindo
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de argumento para que o coletivo procurasse o Ministério Público e fizesse pressão
junto à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) (CARVALHO,
2017). Até setembro de 2019, a construtora ainda não possuía o alvará para a
realização da obra almejada, mas, segundo integrante do Ocupe e Abrace (2019,
informação pessoal183): “Continuamos firmes, mas não está fácil. O último parecer da
SVMA é uma cópia do laudo da construtora, que diz que as nascentes urbanas não
prestam um serviço ambiental”.
Fotografias 232 e 233 – A Praça da Nascente e o mercado imobiliário

À esquerda, tapumes pretos delimitam área cujas casas foram demolidas, na Avenida Pompeia, onde
a Exto Incorporação e Construção quer levantar prédio residencial. À direita, perspectiva do terreno
desde a parte alta da Praça da Nascente, de onde também se avista a Avenida Pompeia e o bairro
vizinho da Vila Anglo Brasileira (zona oeste). São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020.
Crédito: Gustavo Nagib.

“Batatas Jardineiras” (mapa 2, n. 10, p. 270) é o nome do coletivo de mulheres
que faz dos canteiros do Largo da Batata pontos hortícolas e de biodiversidade. Em
meio à multidão que transita diuturnamente por um dos principais entroncamentos do
transporte urbano da zona oeste de São Paulo e um dos mais importantes palcos de
protestos e manifestações da cidade, o largo se tornou um epicentro de coletivos de
diversas regiões da capital que reivindicam por arborização e reflorestamento de
áreas urbanas, reocupação cidadã dos espaços públicos (mediante instalação de
mobiliários urbanos e de atividades artísticas para estimular a permanência das

183

Mensagem recebida por aplicativo móvel em 13 set. 2019.
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pessoas no local) e transformação socioambiental mediante práticas agroecológicas.
A Lei Municipal 15.615 de 21 de junho de 2012 oficializou o nome “Largo da Batata”
ao referido logradouro e, em 2013, a área foi reaberta pelo poder público em meio às
reformas urbanísticas do contexto da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.
Porém, a total ausência de áreas verdes mobilizou ativistas, que vêm transformando
o local mediante intervenções (muitas vezes, sem prévia autorização da prefeitura)
para fins de vegetalização, a exemplo de um modelo de ação de guerrilha verde que
resultou no plantio de 32 mudas arbóreas no local, em 2015, causando polêmica com
o poder público devido à dimensão da intervenção (fotografias 234 e 235) (NAGIB,
2016).
Fotografias 234 e 235 – Largo da Batata

Apesar do plantio de dezenas de mudas arbóreas ter ocorrido sem a prévia permissão da Subprefeitura
de Pinheiros, em 2015, o poder público concordou em mantê-las no Largo da Batata. À esquerda, as
árvores já crescidas e contribuindo para o maior conforto térmico do local. À direita, área sem árvores,
reservada aos momentos em que são montados palcos para os eventos (culturais, políticos etc.) que
acontecem no largo. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

Em maio de 2017, um grupo de ambientalistas e voluntários materializaram, em
um terreno de esquina, diagonal à Igreja Matriz de Nossa Senhora de Monte Serrat,
no Largo de Pinheiros (vizinho ao Largo da Batata), uma pequena floresta intraurbana, tendo introduzido espécies da Mata Atlântica e mudas de araucária (ou
“pinheiro brasileiro” – Araucaria angustifolia), uma vez que esta gimnosperma teria
sido a responsável pelo nome do bairro – “Pinheiros” (fotografias 236, 237 e 238). A
ação contou com o apoio de empresários do ramo paisagístico, que possibilitaram os
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estudos prévios do terreno e a aquisição de 400 mudas arbóreas, e com a autorização
da Subprefeitura de Pinheiros. Em agosto daquele mesmo ano, porém, registrou-se
um dos episódios mais emblemáticos da disputa entre ativistas e poder municipal,
quando a prefeitura retirou espécies arbóreas, alterou canteiros e removeu mobiliário
destinado ao uso infantil sem conversa prévia com os coletivos atuantes no largo,
reacendendo o debate acerca das reais garantias de permanência das
materializações cidadãs nos espaços públicos da cidade: “Não houve diálogo por
parte do poder público e teve um total descaso com as nossas ações” (2018,
informação verbal184).
Fotografia 236 – Pequena floresta intra-urbana

Passados quase três anos, o grande adensamento arbóreo revela o sucesso da ação que materializou
a pequena floresta intra-urbana no Largo de Pinheiros (vizinho ao Largo da Batata, na zona oeste). A
foto mostra a totalidade do terreno reflorestado com espécies da Mata Atlântica e com exemplares de
araucária, localizado na esquina das ruas Paes Leme e Padre Carvalho. São Paulo-SP, Brasil.
Fotografia de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.
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Informação obtida em campo em 22 jan. 2018.
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Fotografias 237 e 238 – Pequena floresta intra-urbana

À esquerda, o interior da área de mata, formando um ambiente de vegetação fechada; à direita, uma
araucária (circulada em vermelho) se sobressai em porção mais próxima à calçada da Rua Padre
Carvalho. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.

Neste contexto, as Batatas Jardineiras, por sua vez, é um coletivo ativista que
continua atuando no largo. Elas se reúnem semanalmente para garantir a perenidade
de um modelo de horta comunitária completamente exposto a todas as pessoas que
transitam pelo local (não é fácil recuperar canteiros após shows ou protestos);
restauraram o habitat de espécies animais desta antiga área alagável pertencente à
várzea do Rio Pinheiros (à noite, as pererecas, anfíbios Scinax perereca, podem ser
ouvidas nos canteiros regenerados185); instalaram uma composteira comunitária no
local; e ainda conferem um conteúdo feminista ao seu ativismo em prol da agricultura
urbana e da agroecologia, tal como afirma uma de suas membras (2019, informação
pessoal186): “O coletivo sempre teve mulheres à frente e fomos, juntas, ampliando a
percepção de que a agroecologia é feminista em sua essência, lutas e acolhimentos.
A luta da agroecologia é a luta dos oprimidos, e as mulheres estão entre eles”
(fotografias 239, 240, 241 e 242).

185

Na noite de 14 dez. 2018, este pesquisador gravou um vídeo no Largo da Batata, em um dos
canteiros cultivados pelas Batatas Jardineiras, captando o canto noturno dos anfíbios.
186
Mensagem recebida por aplicativo móvel em 16 set. 2019.
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Fotografias 239, 240, 241 e 242 – Batatas Jardineiras

Em modelo de vegetalização comestível em microáreas urbanas semelhante ao que o Permis de
Végétaliser introduziu em Paris, as Batatas Jardineiras fazem sem nenhum apoio do poder público no
Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo. As imagens revelam a
contrastante diferença entre os pés de árvore sem e com a intervenção do referido coletivo: as fotos à
esquerda, canteiros quaisquer; à direita, canteiros materializados pelas ativistas, com nítida diversidade
de espécies vegetais. Nos mutirões semanais de manutenção, elas têm o trabalho de limpar o lixo
jogado pelos transeuntes, de bolar estratégias para evitar o pisoteio excessivo e até mesmo de recolher
fezes humanas. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de março de 2020. Crédito: Gustavo Nagib.
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Este conjunto de práticas e ações ativistas que se materializam em São Paulo,
dentre as quais evidencia-se a agricultura urbana, muito está atrelado à morosidade
da prefeitura na tomada de decisões concernentes à questão ambiental urbana, bem
como à sua incompreensão em relação à importância que o tema vem adquirindo
junto à opinião pública nos últimos anos. O poder público francês, em contrapartida,
tende a assumir um papel ativo nas transformações urbanas, sendo que os ativismos,
inversamente à situação paulistana, acabam contestando o comportamento das
autoridades locais de querer enquadrar quase que absolutamente quaisquer ações
cidadãs que sejam espontâneas.
A Prefeitura de Paris, por exemplo, tomou a dianteira em absorver as
reivindicações do começo dos anos 2000 pela disponibilização de mais espaços intraurbanos para a materialização de hortas comunitárias e as transformou, não apenas
em um programa municipal (Main Verte), como também fez das áreas verdes
parisienses verdadeiros canteiros de espécies comestíveis (“paisagismo comestível”),
introduzindo um novo referencial de cidade, concomitantemente em que assume seu
protagonismo no processo das transformações político-culturais acerca da concepção
dos espaços verdes (DEMAILLY; DARLY, 2017).
Neste sentido, os coletivos cidadãos, que materializaram as hortas
comunitárias em Paris, raramente manejam as suas ações no campo da
informalidade, já que a prefeitura as enquadra dentro das regulamentações existentes
e, por vezes, até pode vir a se apropriar do discurso militante de transformação do
espaço urbano publicitando tais práticas coletivas e cidadãs como parte das políticas
e programas oficiais. De acordo com Mathis e Pépy (2017, p. 56-57), a “qualidade
ambiental” (áreas verdes, biodiversidade urbana, valorização da flora local etc.) é
associada ao rótulo da “qualidade de vida”, destacando-se no conjunto das estratégias
publicitárias municipais: “[...] a partir dos anos 2000 que o compromisso ecológico
mais ou menos sincero cede lugar a uma instrumentalização da natureza em uma
lógica de marketing urbano”.
Esta relação também demonstra, por outro lado, uma maior sintonia entre
sociedade civil e poder público, pois ambos se complementam no conjunto de
atribuições e capacidades, não apenas para materializar, mas também para garantir
a perenidade daquilo que concretizaram: registradas pela prefeitura, mas
independentes em suas dinâmicas cotidianas, as 130 hortas comunitárias de Paris
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são uma prova disso, além do paisagismo comestível que já parece ter se tornado
uma normalidade na metrópole (e que não deixa de ser mais uma nova expressão da
agricultura urbana). E o resultado do ativismo também está presente nas entranhas
do poder público, que outrora fora provocado a tomar providências no que se refere
às demandas que se originaram à parte das instâncias estatais e, em seguida, foram
absorvidas pela administração pública como resultado positivo do engajamento
cidadão: “Se o poder se exercesse apenas de maneira negativa, ele seria frágil. Se
ele é forte, é que ele produz efeitos positivos no nível do desejo e do conhecimento.
O poder, longe de impedir o conhecimento, o produz” (FOUCAULT, 2001, p. 757,
tradução nossa).
Complementarmente, dada a perspectiva crítica, não desconsideramos que os
casos de Paris e de São Paulo indicam que a agricultura urbana como ativismo
também pode ser combustível para novas atividades econômicas, ao mesmo tempo
em que há a apropriação de suas práticas e discursos para a reprodução do capital.
Conforme Smith (2006, p. xiii, tradução nossa):
Subestima-se severamente a habilidade das sociedades capitalistas
de se adaptarem aos problemas de sua própria autoria, e de obterem lucro
ao longo do caminho. Isto não quer dizer que o capitalismo seja infinitamente
autocorretivo, mas que possui uma extraordinária adaptabilidade mesmo
diante de crises de sua própria autoria. O capitalismo pode ser bastante
amigo da natureza em seus próprios interesses e em seus próprios termos –
testemunhe as multibiliardárias indústrias de “alimentos naturais” ou de
reciclagem. Nós somos todos ambientalistas agora – quem não é pela
“sustentabilidade”? – e subestimaremos a adaptabilidade do capitalismo por
nossa conta e risco.

5.1 DA APROPRIAÇÃO CAPITALISTA
A resolução 1346 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
aventou, em de 30 de julho de 1968, promover uma conferência sobre os problemas
relacionados ao meio ambiente. Em dezembro daquele mesmo ano, a resolução 2398
da Assembleia Geral deliberou por chamar uma conferência sobre o tema para o ano
de 1972: a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em
Estocolmo, assinalou a primeira iniciativa da ONU para encontrar meios de
cooperação e firmar acordos internacionais para unir o desenvolvimento econômico e
social à questão ambiental. A expressão “desenvolvimento alternativo”, de 1975, seria
a propulsora do conceito de “desenvolvimento sustentável”, que foi assim definido pelo
Relatório Brundtland (intitulado “Nosso futuro comum”), publicado em 1987: “O
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desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”
(ONU, 2010, p. 2, tradução nossa).
A partir dos anos 1990, especialmente após a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92), no Rio de Janeiro, o
“desenvolvimento

sustentável”

foi

amplamente

propagado

pelos

meios

de

comunicação e apoderado por inúmeras agendas de governo, grades curriculares e,
também, pelo mercado, que viu uma janela de oportunidade para a reprodução do
capital, num ato de apropriação ideológica da natureza, já não apenas como
fornecedora de matérias-primas, mas como um modelo de empresa: estruturava-se o
capitalismo verde (ou ecocapitalismo) (VERDÚ, 2002).
A apropriação da pauta ambientalista pelo capital expõe uma nova relação
contraditória, agora entre crescimento econômico e proteção ambiental: tem-se, aí, a
oposição entre o limite físico do sistema ecológico e a necessidade de crescimento
perpétuo do sistema econômico. Uma vez que o crescimento é inerente à lógica
capitalista (e é sinônimo de “desenvolvimento”), o desenvolvimento sustentável tornase uma falácia (TANURO, 2012). Segundo Žižek (2010), estamos, então, mais
dispostos a aceitar o colapso dos ecossistemas do que a uma mudança no modelo
econômico.
A opinião pública, por sua vez, volta-se essencialmente para o medo de uma
catástrofe que se aproxima, que rebaixará as condições de conforto e que degradará
o modo de vida urbano, mas cujo espírito crítico é falho, já que está pouco orientada
à real tomada de consciência acerca dos ecossistemas ou ausente de uma real
vontade política e ética de romper radicalmente com a lógica produtivista do sistema
econômico vigente, onde de fato reside o problema (PAQUOT, 2007).
Perpetua-se, assim, a alienação capitalista no arranjo socioespacial, agora no
que se refere à problemática ambiental. Há a repetição e a banalização de termos e
conceitos – a exemplo de “desenvolvimento sustentável” –, que os fazem perder,
gradualmente, sua força política para construir outro modelo de organização social. À
vista

disso,

o

capitalismo

verde

continua

a

reforçar

o

produtivismo

e,

consequentemente, o hiperconsumismo, travestido de um discurso que se pretende
ecologicamente correto e muito mais como justificativa ideológica às mesmas relações
socioambientais de exploração (COSTA; MACHADO, 2012; TANURO, 2012).
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É verdade também que, da emergência global da pauta ambientalista, nos anos
1960 e 1970, enquanto os movimentos contraculturais propunham um modelo
alternativo de sociedade, pautado no respeito à natureza, na produção de alimentos
orgânicos, na formação de comunidades autossustentáveis e na ecologia enquanto
“ciência subversiva” (BELASCO, 2014; ROSZAK, 1972), a grande parte da crítica
anticapitalista, segundo Tanuro (2017), pouco contribuiu para o debate sobre a “crise
ecológica” em razão das guerras e revoluções que aconteciam naqueles anos de
Guerra Fria (a exemplo da Guerra do Vietnã e da Revolução Cubana). Mas esta
justificativa, como também reconhece o referido autor, não basta no processo de
autoanálise da esquerda, que também foi muito influenciada pelas concepções
produtivistas e cientificistas. Segundo Moraes (2005, p. 87), “o marxismo
contemporâneo sente a falta de uma estratégia ampla para superar o capitalismo
moderno, e esta demanda uma utopia, uma antevisão da sociedade futura”. Dado o
atual estágio de ameaça da biosfera e os inúmeros debates ambientais cotidianos,
repensar criticamente a questão ambiental tornou-se, também, uma indispensável
questão de método, reconhecendo o avanço do capitalismo verde e analisando
criticamente o seu conteúdo ideológico.
Não por acaso, grande parte da linha de pesquisa em “sustentabilidade” é
proveniente da Economia. Da Veiga (2015) enfatiza que, apesar do sobrepeso da
ciência econômica, também houve divergências, neste campo do saber, no
entendimento sobre “sustentabilidade”. Grosso modo, duas correntes marcam o
debate dentro da linha-mestra teórica do capitalismo:
a) aquela que não acredita que os recursos naturais sejam limitantes do progresso
capitalista, na medida em que poderiam ser substituídos, se necessário, por suas
outras duas bases de sustentação – o trabalho humano e o capital produzido –
mediante inovações técnicas e tecnológicas;
b) e uma que não é plenamente confiante na livre possibilidade de troca entre os
três fatores de produção – recursos naturais, trabalho humano e capital produzido –,
uma vez que a não manutenção do capital não reprodutível (que seria o “capital
natural”) entre as gerações não tem se realizado por imperfeições do mercado, que,
por sua vez, não foi capaz de gerir o preço relativo dos recursos escassos187.

187

Ibid.
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A congruência daquelas duas visões resultou no capitalismo verde (VERDÚ,
2002), criador de mercados para os bens ambientais (DA VEIGA, 2015), que se
reproduz notadamente, sendo que a agricultura urbana se tornou uma frente de
expansão para este modelo de negócio. Estabelecimentos comerciais e edifícios
corporativos são recentes indicadores desta apropriação no âmago do espaço urbano.
Em grandes metrópoles, onde o mercado imobiliário é competitivo e possui uma
dinâmica mais veloz, estão materializados casos de hortas em telhados, muros,
jardins internos e em garagens de grandes edifícios, o que se revela bastante
simbólico e inovador enquanto produto ambiental diferenciador e atrativo para o
emergente “mercado verde”. Dentre os exemplos da contradição na relação entre a
pauta de luta ativista e a sua apropriação capitalista, está a horta orgânica
implementada no topo do edifício-sede da transnacional Dow Chemical na cidade de
São Paulo (Dow Brasil): a referida empresa é uma das maiores produtoras de
agrotóxicos, insumos químicos e transgênicos do mundo.
O processo de absorção das vias alternativas pelo capital se estabelece como
uma das contradições bastante analisadas em pesquisas sobre os ativismos e
movimentos sociais. Diversas bandeiras de luta que visavam à construção de
possibilidades revolucionárias ou transformadoras da ordem vigente foram
apropriadas como mercadorias:
[...] O dinheiro tornou-se o senhor, e toda a inciativa encontra-se
orientada para um vil ideal. Foi assim que tantas obras, começadas em puro
entusiasmo fraternal, tornaram-se pouco a pouco medíocres instituições
burguesas, das quais seria tão útil livrar-se delas quanto foi nobre
empreendê-las! (RECLUS, 2015, p. 124.)

O “império orgânico”, apresentado por Pollan (2007), por exemplo, traça alguns
dos caminhos percorridos pelos movimentos contraculturais das décadas de 1960 e
1970, nos EUA, e o que resultou de suas utopias na contemporaneidade. Um dos
casos mais emblemáticos é o da Cascadian Farm, fazenda orgânica situada a 120
quilômetros de Seattle (EUA), fundada por Gene Kahn em 1971. A princípio, a
iniciativa foi concebida para agregar um coletivo hippie que defendia a produção
orgânica, com ênfase no discurso ecológico e contrário à “comida de plástico”. O
sucesso da ação fez com que Kahn se tornasse um dos pioneiros em inserir os
alimentos orgânicos nos supermercados de seu país (POLLAN, 2007). Desde o ano
2000, a Cascadian Farm é uma subsidiária da General Mills, uma das dez gigantes
transnacionais do setor alimentício e alvo de muitos protestos ativistas devido à
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produção, comercialização e reprodução de um modelo industrial de alimentação
ultraprocessada188, abastecida pela agricultura comercial convencional (pautada pelo
uso de transgênicos e/ou agrotóxicos), e devido aos seus impactos ambientais,
especialmente em relação às mudanças climáticas (OXFAM, 2020). Kahn, por sua
vez, também foi absorvido pela General Mills, ocupando os cargos de vice-presidente
de desenvolvimento sustentável e diretor global de sustentabilidade até o ano de
2010, quando, então, se desligou da holding (SUSTAINABLE FOOD NEWS, 2010).
A conexão entre a agricultura urbana e os meios de vegetalização das cidades
será cada vez mais frequente, já que aquela primeira tem sido introduzida como um
mecanismo de ampliação das áreas verdes intra-urbanas, relacionando-se,
simultaneamente, à alimentação humana, ao estreitamento das relações sociais, aos
benefícios ecológicos e à materialização de novos padrões estéticos, seja por meio
das hortas comunitárias, do paisagismo comestível ou das fazendas urbanas
(AUBRY; DANIEL, 2017).
Todavia, nem todas as escolhas estão comprometidas com a qualidade
ambiental urbana, independentemente de como sejam publicitadas. O já bastante
disseminado termo inglês “greenwashing” – combinação de green (verde) e
brainwashing (lavagem cerebral); em português, “lavagem verde” ou “banho verde” –
é um mecanismo de disseminar a desinformação a partir de uma imagem pública
ambientalmente responsável, ou seja, “um ato deliberado de uma organização para
ocultar informações potencialmente prejudiciais ou fornecer informações de maneira
a retratar uma imagem falsa de que a organização é ecológica ou ambientalmente
correta (que se preocupa com o meio ambiente)” (MITCHELL; RAMEY, 2011, p. 41,
tradução nossa).
A mercantilização do verde urbano associa-se a esta lógica, sob o rótulo do
“desenvolvimento sustentável”. É preciso reconhecer que as estratégias de marketing
avançam sobre as potencialidades reais da agricultura urbana, podendo convertê-la
em pretexto para o greenwashing, e caberá à capacidade crítica dos cidadãos recusar
ou não o avanço deste discurso e prática comercial no plano da vida cotidiana
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Alimentos ultraprocessados “são formulações industriais feitas tipicamente com cinco ou mais
ingredientes. Em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gorduras, sal e aditivos
químicos, com sabor realçado e maior prazo de validade. Podem favorecer a ocorrência de deficiências
nutricionais, obesidade, doenças do coração e diabetes” (BRASIL, 2016).
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(fotografias 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 e 250). Segundo Lipovetsky e Serroy
(2016, p. 128):
Um número cada vez maior de empresas joga a carta do respeito ao
meio ambiente; só se fala em economizar energia, preservar os recursos
naturais, reduzir o CO2, reciclar o lixo, lutar contra o desmatamento. O design
e a arquitetura ecológica estão na ordem do dia; até as marcas de moda
fazem profissão de fé ecológica. Em toda parte os ecoprodutos são
celebrados: o respeito ao meio ambiente se tornou um argumento de venda
dos especialistas do marketing.

Fotografias 243 e 244 – Horta em shopping center

Horta em vasos no estacionamento do piso térreo do Shopping Villa-Lobos, no bairro do Alto de
Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo. Materializada e mantida por empresa terceirizada, o
referido estabelecimento comercial publicita a iniciativa como sendo “saudável e sustentável”. Em
faixas e placas penduradas no local podia-se ler frases como: “Horta comunitária: Pode se servir, só
não esqueça que essa horta é de todos” (à esquerda); “Horta comunitária: sabe a horta aqui do lado?
Cultivamos para você”. À direita, placa dentro de um vaso de manjericão pede por doação de sementes,
que podem ser deixadas no serviço de atendimento ao consumidor do shopping. A contradição em
denominar “horta comunitária” uma iniciativa produzida por terceiros, e não pelo engajamento cidadão
mediante ocupação direta do espaço de plantio, revela uma apropriação de discursos e práticas.
Permitir que seus frequentadores colham (consumam) gratuitamente o que é cultivado por um grupo
funcionários, não faz da horta uma produção coletiva e comum. Nem todos os cidadãos paulistanos
têm a possibilidade de consumir o espaço do shopping, muito menos os produtos que são ali ofertados.
Esta iniciativa hortícola, portanto, mesmo que possua boas intenções, faz sobressair a dimensão de
estratégia comercial e de marketing do referido centro comercial. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de
junho de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 245 e 246 – Horta em edifício corporativo

Tanto em São Paulo quanto em Paris, a agricultura urbana também se revela como vitrine para o
consumo sustentável. Se na capital francesa é mais evidente que o poder público adentrou neste
segmento de maneira incisiva (denotando, no campo das contradições, a integração entre política
socioambiental e reprodução do capital), no que se refere às ações privadas, por sua vez, ambas as
metrópoles apresentam casos que confirmam aquela constatação. À esquerda, horta em vasos
implementada no estacionamento do Edifício Malzoni (edifício corporativo), onde se instalou a sede do
Google na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro do Itaim Bibi, na zona
oeste. Alimentada por iluminação artificial e por composto orgânico produzido a partir do lixo gerado na
própria instituição, a horta faz parte de um projeto que publicita as boas práticas sustentáveis do
condomínio. Este modelo de horta é uma experiência indoor, de acesso e uso controlados, que está a
testar novas tecnologias de produção de alimentos e, diferentemente das materializações ativistas, não
está na essência do projeto que haja a socialização desta tecnologia, dos alimentos ali produzidos e
do espaço que ocupa. À direita, ao lado da horta, demonstrativo de equipamento para o cultivo de
hortaliças dentro de casa, comercializado pela empresa gaúcha Plantário, cuja publicidade é
notoriamente destinada ao público que frequenta e trabalha no edifício (e cujo salário permite este tipo
de consumo). Em banner pendurado ao seu lado, lia-se: “Colha o que há de melhor! Revolucionário
eletrodoméstico capaz de cultivar vegetais orgânicos e saborosos dentro de sua casa. Plantar suas
hortaliças se tornou uma experiência única!”. São Paulo-SP, Brasil. Fotografias de janeiro de 2018.
Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 247 e 248 – Horta em loja de departamentos

À esquerda, vasos com videiras decoram o paisagismo comestível em terraço localizado na cobertura
das Galeries Lafayettes, no 9º arrondissement de Paris. Ao fundo, vê-se a horta mantida pelo centro
comercial em outro fragmento de seu telhado verde, cuja entrada não é permitida aos frequentadores,
apenas nas esporádicas ocasiões de visitas monitoradas e mediante pagamento. À direita,
contraditoriamente, o referido estabelecimento comercial decora a sua fachada com plantas artificiais
em época de liquidação. Paris, França. Fotografias de julho de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 249 e 250 – Horta em loja de departamentos

O terraço na cobertura das Galeries Lafayette, no 9º arrondissement de Paris, une o consumo do
espaço ao consumo “sustentável”: a vista para a cidade (à esquerda), para a horta do referido centro
comercial (cuja entrada é proibida aos visitantes) e os canteiros produtivos espalhados pela cobertura
(à direita, com predomínio de aromáticas, videiras e oliveiras) atraem turistas e consumidores. Paris,
França. Fotografias de julho de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Seria reducionista, porém, se interpretássemos os casos mencionados acima
apenas como vitrines corporativas promotoras da espetacularização da agricultura
urbana, mas devemos entendê-las como parte das contradições inerentes ao sistema.
Ao mesmo tempo em que esta se revela uma “mercadoria sustentável” – é coerente
dizer que as pessoas que nunca puseram a mão na terra, diante dos telhados verdes
dos shoppings e lojas de departamentos, estão ali consumindo espetáculo (DEBORD,
2015) –, ela permanece como objeto de conscientização social no que se refere a
diversas questões, tais como a reutilização da água, a compostagem do lixo orgânico,
o consumo de alimentos sem agrotóxicos etc., exigindo uma reflexão mínima que
nega a alienação. Estas hortas privadas podem inspirar uma mudança de hábito no
consumidor. Ou, ainda, segundo Classens (2014, p. 235-236 tradução nossa) a
natureza é um ator não humano envolvido no processo de produção do urbano e pode
caracterizar-se como um contraponto à logica neoliberal, “estruturando alternativas
ativamente”:
Eu quero sugerir que uma parte significativa da razão disso tem a ver
com o potencial das plantas. Plantas se autorreproduzem de graça. Elas são
radicalmente democráticas, pois podem ser cultivadas por qualquer pessoa,
em quase qualquer lugar. Elas permitem se dissociarem do sistema alimentar
corporativo. Plantas resistem a serem de marca.189

A dialética segue seu curso analítico: até que ponto a reprodução de hortas
urbanas em espaços privados é apenas mais um mecanismo de reprodução do capital
(verde)?
5.2 O CONTEÚDO POLÍTICO DE UM NOVO MERCADO E A (RE)PRODUÇÃO DO URBANO
A agricultura urbana se destaca enquanto atividade capaz de proporcionar uma
alimentação mais saudável e próxima da população urbana. A pauta de reivindicações
e lutas em prol da produção orgânica e agroecológica se associa, desta maneira, ao
que se convencionou denominar de “locavorismo”, um conceito, introduzido no Dia
Mundial do Meio Ambiente de 2005, para descrever a prática de se alimentar
baseando-se em uma dieta de alimentos cultivados dentro de um raio de 100 a 250
km de distância (LADNER, 2011).
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Ibid.
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Assim, as agriculturas urbanas dão destaque a um novo mercado de alimentos
sem agrotóxicos e que incentiva o circuito curto de produção e consumo. As
reivindicações por este tipo de produção e prática alimentar cotidiana se tornam,
portanto, um novo mercado em expansão. Em 2018, a França bateu recorde na
evolução da produção de orgânicos, contabilizando mais de 41,5 mil produtores
certificados e responsáveis por destinar 2 milhões de hectares aos cultivos sem
agrotóxicos e demais insumos químicos no território francês, totalizando 7,5% da
superfície agrícola do país (no contexto da União Europeia, a terceira maior área
destinada a este tipo de cultivo, atrás apenas da Espanha e da Itália). Ainda naquele
mesmo ano, 71% dos franceses declaram consumir orgânicos pelo menos uma vez
por mês (na Região Parisiense, o índice sobre para 77% da população), e 12%,
diariamente (na Região Parisiense, são 15%). Já as principais razões para este
consumo eram: para preservar a saúde (69%); pela qualidade e gosto dos alimentos
(58%); para preservar o meio ambiente (56%); para o bem-estar dos animais (28%);
e dada a maior disponibilidade de produtos orgânicos nos habituais locais de compras
(28%) (AGENCE BIO, 2019).
No Brasil, os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) também revelam forte expansão do setor, com aumento de 300% no número
de unidades de produção orgânica entre 2010 e 2018; neste último ano, elas eram
mais de 22 mil espalhadas pelo país. Em 2012, havia 5.934 produtores orgânicos,
número que saltou para 17.730 em 2019, um crescimento da ordem de 200% no
período. O MAPA reconhece, entretanto, que este número pode ser muito maior, uma
vez que nem todos os produtores devem estar cadastrados no Ministério ou possuem
todos os requisitos que as atuais normas exigem, reconhecendo, ainda, o grande
potencial de crescimento do setor orgânico no Brasil. Segundo o Conselho Brasileiro
da Produção Orgânica e Sustentável (ORGANIS), em 2019, 19% dos brasileiros
consumiam produtos orgânicos mensalmente, sendo que 35% consumiam mais de
cinco vezes por semana. Tanto no Brasil quanto na França, o preço mais elevado dos
alimentos orgânicos ainda é o maior empecilho para a massificação deste tipo de
consumo na esfera da vida cotidiana (AGENCE BIO, 2019; BRASIL, 2019; ORGANIS,
2019).
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As agriculturas urbanas de vocação profissional tornam-se, ainda, uma nova
maneira de expansão do mercado de orgânicos, uma vez que elas são capazes de
sintetizar as atuais reivindicações de consumidores mais críticos à agricultura
comercial convencional e concretizar as demandas pela proximidade territorial
(circuito curto) e dos alimentos sazonais (próprios da estação). Em 2016, 70% dos
franceses diziam privilegiar o locavorismo, a fim de favorecer uma alimentação de
menor impacto ambiental. Enaltecendo o slogan “compre fresco, compre local”, esta
postura cada vez mais publicitada pelo atual mercado de alimentos enaltece, ainda,
argumentos como: maior controle sobre a origem das mercadorias; dada a
proximidade, dispensa-se a refrigeração de determinados produtos durante o seu
transporte (economia de energia e preservação do sabor); trata-se de um consumo
mais ético e responsável, tendo em vista as consequências diretas sobre a geração e
a manutenção dos empregos e o desenvolvimento de uma economia de base local
(CHARVET; LAUREAU, 2018).
O hibridismo de práticas e atividades realizadas juntamente às agriculturas
urbanas é, ainda, uma ferramenta para viabilizar as iniciativas de cunho profissional e
comercial, reafirmando, conforme Duchemin (2012), o aspecto multifuncional da
referida atividade. Uma vez que o mercado da agricultura urbana é incipiente e o
sucesso deste tipo de empreitada profissional e comercial será conhecido ao longo
dos próximos anos, a sobrevivência econômica de muitas novas empresas que se
arriscam neste setor em áreas intra-urbanas é conciliar a produção agrícola a outros
produtos, tais como a comercialização de serviços pedagógicos, turísticos, de lazer e
entretenimento.
Muitas startups parisienses, por exemplo, a fim de compensar seus
investimentos iniciais, de possibilitar o crescimento do caixa para o desenvolvimento
de novas tecnologias de produção adaptadas ao meio urbano e de criar um novo
produto, cobram as visitas feitas aos seus locais de produção (inclusive de
pesquisadores que almejam investigar este novo e emergente modelo econômico de
produção e venda de alimentos no meio urbano), oferecem oficinas e ateliês voltados
aos diferentes públicos (crianças, famílias, idosos etc.) e até abrem uma nova frente
de exploração do turismo, dado o potencial de consumo do espaço na cobertura dos
edifícios parisienses (a vista é valorizada pelos turistas que aproveitam para tirar fotos
e ver a cidade do alto).
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Este hibridismo, que tem marcado as agriculturas urbanas, também está
presente no processo de (re)produção do espaço urbano, não raramente
incorporando discursos e práticas ativistas. Tem sido recorrente em Paris, nesta
década de 2010, iniciativas que se estabelecem temporariamente em áreas de
grandes empreendimentos do mercado imobiliário, ressignificando os canteiros de
obras com diferentes tipos de uso e de exploração econômica (inclusive com
materialidades da agricultura urbana) já durante as etapas do processo de produção
ou de reestruturação do espaço.
Isto é, enquanto novos edifícios são construídos, ou novos loteamentos são
abertos, ou as reformas urbanas estão em curso, o poder público e as incorporadoras
(no caso francês, geralmente empresas de capital misto) permitem que associações,
startups e até mesmo iniciativas de economia solidária ocupem parcialmente o
canteiro de obras durante um determinado período, suprindo a lacuna da então
impossibilidade do consumo do espaço por múltiplos atores concomitantemente à
realização de grandes obras (DIGUET, 2018).
Assim, há a criação de novos espaços de consumo que garantem o uso
contínuo e a máxima lucratividade do valorizado solo urbano, ao invés de deixá-lo
fechado ao público durante as novas construções ou reformas em andamento. Dados
os limites de segurança impostos pelas legislações em vigor, os terrenos continuam,
desse modo, consumíveis durante o processo de (re)produção do urbano. Como as
construções são dinâmicas e vão avançando pelo terreno, tais iniciativas também
costumam ir se deslocando e se adaptando às mutações espaciais de acordo com o
avanço das obras, demonstrando uma capacidade de improvisação190 (fotografias 251
e 252).

190

Ibid.
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Fotografias 251 e 252 – Les Grands Voisins

A organização física destas iniciativas temporárias estão adaptadas às mudanças locacionais ao longo
das obras em curso, como pode ser observado nas fotos acima, em Les Grands Voisins, no 14º
arrondissement de Paris. Materiais recicláveis (e reciclados), desmontáveis, leves, facilmente
transportáveis, baratos e de baixa tecnologia (“tecnologia simples” ou “low-tech”) – reaproveitáveis e
reaproveitados, encontrados no próprio local e/ou pré-fabricados – compõem as estruturas ali erguidas.
Os páletes preenchidos de terra e destinados à horticultura (foto à esquerda), as composteiras (área
atrás dos canteiros, na foto à esquerda), os banheiros secos e lixeiras (foto à direita) também seguem
este modelo: “Aqui, o improviso faz parte do cotidiano, e eu acho que muito se assemelha à dinâmica
de uma horta, onde a natureza das coisas é mais improvisada e espontânea do que engessada” (2019,
informação verbal191). Paris, França. Fotografias de setembro de 2018 (n. 251) e de outubro de 2019
(n. 252). Crédito: Gustavo Nagib.

As ocupações temporárias de tais áreas que passam por construções ou
reformas urbanas tornam-se espécies de incubadoras de novas iniciativas e
estimulam o surgimento de jovens empresas, permitindo-lhes um aporte inicial de
capital e um teste de mercado em relação aos serviços que prestam, ao mesmo tempo
em que convivem e compartilham o espaço com associações que desenvolvem
projetos de inserção para atender à população de maior vulnerabilidade social e com
modelos de economia solidária. Trata-se, enfim, de uma combinação entre as mais
diversas experiências sincronicamente à atual expansão do capital imobiliário. A
entrada das pessoas é livre e gratuita, respeitando os horários de funcionamento local
(de abertura e fechamento), e uma série de serviços gratuitos ou pagos
(gastronômicos, ambientais, culturais, esportivos etc.) são ofertados ao público
frequentador (a maior parte das atividades é gratuita e o modelo de negócio costuma
basear-se na venda de comida, bebida, aluguel de espaços para eventos ou mediante
solicitação de contribuições voluntárias aos frequentadores). São apresentados, a
seguir, quatro casos deste tipo na Grande Paris, em que a agricultura urbana
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Informação obtida em campo em 21 jul. 2019.
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profissional também foi incorporada pelas iniciativas efêmeras, seja enquanto modelo
de paisagismo comestível, de horta pedagógica, de produção de composto ou mesmo
de fazenda urbana:
a) Les Grands Voisins;
b) Ground Control;
c) La Cité Fertile;
d) La Prairie du Canal.
Les Grands Voisins (em português, “Os Grandes Vizinhos”) correspondem a
uma iniciativa no 14º arrondissement de Paris, nas dependências do antigo Hospital
Saint-Vincent-de-Paul, que foi desativado em 2012 e cuja área de 3,4 hectares dará
lugar a um novo “ecobairro” (ou “bairro ecológico”)192 em operação urbana orquestrada
pela Prefeitura de Paris, com inauguração prevista para 2023. Ao longo deste
processo de reforma urbana, que preservará 60% das estruturas originais do hospital,
Les Grands Voisins tornou-se um modelo de ocupação transitória, concentrando
atividades e realizações de cunho social, artístico e ambiental, coordenado por três
investidores principais: as associações Aurore (a primeira a se estabelecer no local)
e Yes We Camp, e a cooperativa Plateau Urbain. A Associação Aurore chegou ao
local em 2011, onde começou a abrigar, nas antigas dependências do hospital,
pessoas em situação de rua; em 2015, Yes We Camp e Plateau Urbain somaram-se
à Aurore para desenvolverem os mais variados projetos de ocupação temporária, com
destaque ao acolhimento e alojamento de refugiados e à disponibilização dos espaços
temporariamente desocupados para novas empresas e associações materializarem
projetos artísticos, gastronômicos, ecológicos e de agricultura urbana (fotografias 253,
254, 255, 256 e 257) (LES GRANDS VOISINS, 2020).
192

Em 2009, o governo francês deu início aos procedimentos para realizar a primeira chamada de
projetos para a materialização de ecobairros (ou bairros ecológicos), enfim lançada em 2012. Desde
2016, o processo de certificação de um ecobairro passou a apresentar quatro etapas, mediante
acompanhamento e análise por técnicos responsáveis: o engajamento com os 20 compromissos
expostos na “Carta Ecobairro” (ANEXO M), a ser assinada pelos eleitos municipais; avaliação das obras
em curso; avaliação do projeto entregue (materializado); e, após três anos da entrega do projeto, os
habitantes e usuários locais avaliam o cumprimento dos compromissos ao longo do tempo e os técnicos
emitem um parecer final (FRANÇA, 2018; Id., 2019b). Tem-se, ainda, que o termo “ecobairro” é
amplamente empregado na literatura científica, nos canais de mídia, em documentos oficiais e também
consta como verbete do Dicionário Larousse (2020, s.p., tradução nossa): “Parte de uma cidade ou o
conjunto de edifícios que integra as exigências do desenvolvimento sustentável, particularmente no
que diz respeito à energia, ao meio ambiente e à vida social”. Segundo Roy (2012, p. 95, tradução
nossa), os ecobairros ressaltam a importância da “promoção da diversidade social e funcional” e
“convidam tanto os idealizadores quanto os habitantes a evoluírem um certo número de
comportamentos e de percepções sobre a qualidade de vida, o conforto ou a mobilidade”.
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Fotografias 253 e 254 – Les Grands Voisins

À esquerda, vista superior da área do antigo Hospital Saint-Vincent-de-Paul, cujos prédios de cor bege
foram demolidos para dar lugar a um novo ecobairro, no 14º arrondissement de Paris. À direita, dentro
do canteiro de obras, um ano depois, onde podem ser vistos os novos edifícios sendo erguidos. A
construção de menor estatura, ao centro, é a antiga capela do Hospital Saint-Vincent-de-Paul, que
estava sendo restaurada. Paris, França. Fotografias de outubro de 2018 (n. 253) e de outubro de 2019
(n. 254). Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografia 255 – Les Grands Voisins

A horta dentro da iniciativa temporária Les Grands Voisins, onde também há a presença de parcelas
cultivadas diretamente no solo local, cujo design e técnicas de cultivo seguem os princípios
permaculturais, com canteiros em mandala e cultivo consorciado. A placa em azul informava: “Aqui,
cresce!”; e a caixa de madeira, ao fundo, é a composteira. Paris, França. Fotografia de outubro de
2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 256 e 257 – Les Grands Voisins

À esquerda, edifício principal do antigo Hospital Saint-Vincent-de-Paul, na entrada de Les Grands
Voisins, onde funcionava um restaurante no piso térreo e os demais andares hospedavam refugiados.
Na parte externa, foi instalado um grande deque, de acesso livre e gratuito aos frequentadores. À
direita, feira montada nos fins de semana, onde imigrantes, artistas e revendedores de antiguidades
ofertam mercadorias variadas. Paris, França. Fotografias de outubro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Com permissão do poder público, desenvolveu-se, ali, um laboratório de
inovações urbanas e de economia solidária, em que a rede de associações e novas
empresas que foram se juntando a Les Grands Voisins vem materializando, em
caráter temporário (enquanto a área passa pela referida operação urbana), uma
inédita interação entre diferentes atores e atividades em Paris. Entre 2015 e 2017,
600 pessoas em situação de rua foram abrigadas na área; 250 associações e jovens
empresas instalaram-se no local; e 15 mil m2 abertos ao grande público. Com o
avanço das obras, entre 2018 e 2020, uma nova fase das construções reduziu a área
de ocupação de Les Grands Voisins, permitindo abrigar 180 pessoas em situação de
rua; 80 associações e jovens empresas; e 3 mil m2 de espaços abertos ao grande
público. O local acolheu, ainda, 125 homens refugiados, maiores de idade, recémchegados em Paris e sem abrigo; uma série de artistas e artesãos, a fim de lhes
disponibilizar um ateliê para a realização de sua produção pessoal; e um restaurante
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que possui um programa de aprendizagem e de reinserção no mercado de trabalho
às pessoas que vivem no local193.
No que se refere à agricultura urbana, cinco iniciativas que trabalham com a
referida atividade se estabeleceram no local, possibilitando-as que oferecessem seus
serviços seja ao grande publico, seja em parceria às demais associações e empresas
que também se instalaram ali: Hydropousse, uma startup que materializou a primeira
fazenda vertical de Paris, com destaque à produção de microvegetais (microgreens);
Ici Terre, uma associação que realiza diversas oficinas e atividades relacionadas à
ecologia e ao bem-estar (de práticas de agricultura urbana à yoga, dança e culinária),
desenvolve vasos verticais para a criação de muros comestíveis de escala doméstica,
oferece cursos de reciclagem de cerâmica e de materiais plásticos, aluguel de espaço
para eventos, presta assessoria a empresas etc.; Les Alchimiste, startup especialista
na coleta de rejeitos orgânicos e na sua posterior compostagem eletromecânica,
trabalhando para as iniciativas presentes em Les Grands Voisins, além de outros
clientes parisienses; Pépins Production, associação que instala berçários, produz e
comercializa mudas de plantas alimentícias (produz 20 mil plantas anualmente), além
de realizar oficinas e atividades pedagógicas (por vezes, envolvendo práticas
artísticas); UpCycle, startup voltada a práticas diversas, com destaque à
compostagem, à coleta de borra de café e à consequente produção de champignon,
e à concepção e ao acompanhamento de espaços produtivos.
Adotando um nome em inglês, Ground Control (em português seria “Controle
do Solo”) trata-se de uma iniciativa existente desde 2014, que já ocupou, em caráter
provisório, três diferentes grandes terrenos em obras ou que estavam passando por
reformas urbanas em Paris. De fevereiro de 2018 ao começo de 2020, este espaço
efêmero, que se autointitula como “pluridisciplinar”, estabeleceu-se no 12º
arrondissement, concentrando múltiplos usos comerciais, no qual cada negócio ocupa
uma porção dos 4,5 mil m2 disponibilizados pela incorporadora imobiliária pertencente
à Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) – a estatal ferroviária
francesa –, que erguerá um novo ecobairro em uma área total de 6 hectares a ser
entregue em 2025, com 600 apartamentos residenciais, uma creche, uma escola, 1
hectare de área verde, salas comerciais e 45 mil m2 de escritórios (DUFFÉ, 2018).
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Na prática, Ground Control constitui-se como um conjunto de áreas internas e
externas ocupadas por restaurantes de culinárias variadas, bares, fliperamas,
discoteca e demais estabelecimentos comerciais, tais como, livraria, loja de
decoração, estúdio fotográfico etc. Paralelamente, este complexo comercial de caráter
temporário também estabelece: que os serviços de alimentação presentes no local
devem fornecer alimentos orgânicos, sustentáveis e oriundos do circuito curto
(locavorismo); o compromisso de fazer economia de água e eletricidade, de reciclar
os rejeitos sólidos, coletar e compostar os rejeitos orgânicos, estabelecer limites ao
uso de materiais não recicláveis e comercializar plantas a preços módicos no local;
mecanismos para empregar refugiados e pessoas em condição de reinserção social;
a promoção de oficinas, atividades artísticas, conferências, cursos, exposições etc.; e
a sensibilização dos usuários face à agricultura urbana, a partir da materialização de
uma horta no local, onde ocorrem oficinas e atividades pedagógicas abertas ao grande
público (fotografias 258, 259, 260 e 261) (GROUND CONTROL, 2020).
Fotografias 258 e 259 – Ground Control

À esquerda, fachada do edifício temporariamente ocupado pela iniciativa Ground Control, no 12º
arrondissement de Paris. À direita, seu grande espaço interno, onde estão restaurantes e lojas. Nesta
foto, parte da grande área destinada à alimentação, com estabelecimentos que oferecem pratos de
diferentes países e culturas. Paris, França. Fotografias de julho de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 260 e 261 – Ground Control

Na foto superior, área externa de Ground Control, onde há uma horta materializada em estruturas
suspensas de madeira (cultivo consorciado com hortaliças e frutíferas arbóreas e arbustivas) e cadeiras
disponíveis ao público frequentador (no verão, muitas pessoas tomam sol no local). Na foto inferior,
extensão da área externa, cujo corredor central separa a porção destinada à horta das mesas e
cadeiras, usadas para o consumo dos alimentos comercializados no local. Paris, França. Fotografias
de julho de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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La Cité Fertile (em português, “A Cidade Fértil”) já deixa evidente, em seu
nome, o caráter desta iniciativa, que tem na agricultura urbana a sua atividade de
destaque. Ocupando a área de 1 hectare junto a uma antiga estação da SNCF em
Pantin (Grande Paris) desde 2018, cidade limítrofe a Paris, esta iniciativa efêmera
existirá ao longo de três anos, possuindo uma estufa de 800 m2 dedicada à agricultura
urbana

e

se

apresentando

como

um

espaço

“ecorresponsável”

para

o

desenvolvimento de atividades híbridas (LA CITÉ FERTILE, 2020).
A agência cultural Sinny & Ooko, fundada em 2008, é a responsável por La Cité
Fertile, sendo a mesma empresa que administra La Recyclerie194, um conhecido
espaço de uso híbrido no 18º arrondissement de Paris, que também ocupa uma antiga
estação ferroviária (Estação Ornano), com a diferença de ser em caráter permanente,
e reúne restaurante, bar, produção hortícola e criação de aves no local (galinheiro),
atividades culturais, ambientes para trabalho, realização de reuniões e encontros etc.
(fotografias 262 e 263).
Fotografias 262 e 263 – La Recyclerie

À esquerda, La Recyclerie vista do lado externo, junto à estação do metrô Porte de Clignancourt, em
um dos bairros mais populares de Paris, no 18º arrondissement de Paris. O edifício ocupado pela
referida iniciativa (com as plantas no telhado) era uma antiga estação de trem junto à Petite Ceinture
(p. 124). À direita, uma das áreas internas de La Recyclerie, ao lado dos antigos trilhos, reservada aos
clientes do restaurante local, com piso de terra batida coberto de palha e banco de feito de feno. Paris,
França. Fotografias de julho de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Já mencionada anteriormente: ver fotografias 50 (p. 124) e 81 (p. 183).
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Em La Cité Fertile, a empresa afirma estar a serviço da “transição ecológica” e
acolhe projetos de economia solidária encaminhados por cidadãos, coletivos e
empresas. No local, além da estufa já mencionada, há uma incubadora de startups,
praça de alimentação com produtos locais e orgânicos, horta, banheiros secos, pontos
de compostagem, lago de águas pluviais, espaços para oficinas e eventos culturais.
Tal como em Ground Control, a área ocupada por La Cité Fertile dará lugar a um novo
ecobairro planejado pela incorporadora SNCF Immobilier. A empresa estatal é um dos
principais agentes (re)produtores do urbano na Grande Paris, dada as áreas de
antigas linhas férreas, entrepostos comerciais e estações que figuram entre os
terrenos ainda disponíveis aos novos loteamentos (fotografias 264, 265, 266 e 267).
Fotografias 264, 265, 266 e 267 – La Cité Fertile

Fotos de La Cité Fertile, em Pantin, na Grande Paris (a nordeste da capital). Em cima: à esquerda,
entrada principal, onde estão os informativos sobre as atividades e o projeto imobiliário; à direita, lago
com carpas abastecido com águas pluviais e o prédio principal, onde se localiza a estufa. Embaixo: à
esquerda, mobiliário produzido de madeira reaproveitada da obra local e um canteiro com cultivo
consorciado (aromáticas, melíferas e frutíferas); à direita, o edifício principal ao lado dos trilhos de trem
(área mais escura). Pantin, França. Fotografias de outubro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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La Prairie du Canal (em português seria “A Pradaria do Canal”) é uma iniciativa
que se autointitula “fazenda ecológica efêmera”, na cidade de Bobigny (Grande Paris),
gerida por La Sauge, uma associação que atua na área da agricultura urbana
profissional na Região Parisiense, desenvolvendo atividades pedagógicas e de
produção agrícola. O referido local possui uma lanchonete, realiza atividades tanto
culturais quanto de cunho ambientalista, e dedica-se à produção de champignon (a
partir da borra de café), de plantas medicinais, hidroponia em estufa, possui uma horta
a céu aberto e um galinheiro. O terreno ocupado de 5 mil m2, desde 2017, às margens
do Canal de l’Ourcq, pertence à incorporadora imobiliária de capital misto Séquano,
que também deverá erguer um novo ecobairro onde outrora fora uma antiga zona
industrial. Em 2020, há previsão de saída da iniciativa La Prairie du Canal, que se
instalará em caráter definitivo em um terreno em Saint-Denis (Grande Paris), após ter
sido selecionada pela terceira edição de Les Parisculteurs – e seu nome passará a
ser La Prairie du Landy (LA PRAIRIE DU CANAL, 2020).
A atual ocupação de La Prairie du Canal se deu a partir de uma chamada
pública da Prefeitura de Bobigny e de Est Ensemble195 para projetos que visavam à
ocupação do referido terreno em caráter temporário, uma vez que toda uma extensa
porção territorial às margens do Canal de l’Ourcq já vêm passando por reformas
urbanas, com a construção de edifícios residenciais e de escritórios, estabelecimentos
comerciais, equipamentos turísticos e novas linhas de transporte sobre trilhos
(fotografias 268 e 269). La Prairie du Canal tem seu foco principal na agricultura
urbana, tendo por objetivo despertar o interesse dos cidadãos em colocar a mão na
terra e se iniciarem nas práticas da produção de alimentos na cidade, bem como de
sensibilizá-los a outras ações de cunho ecológico, tais como a compostagem, a
reciclagem e o uso de banheiros secos (fotografias 270, 271, 272, 273 e 274).

195

Estrutura intercomunal da Grande Paris, cuja denominação oficial é “Estabelecimento Público
Territorial”, que reúne nove cidades (comunas) conurbadas a leste da capital francesa: Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Le Pré-Saint-Gervais, Pantin e Romainville.
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Fotografias 268 e 269 – Às margens do Canal de l’Ourcq

A (re)produção do urbano junto às margens do Canal de l’Ourcq, entre as cidades de Bobigny e Pantin,
na Grande Paris (a nordeste da capital). À esquerda, canteiros de obras de novos edifícios de uso
misto; à direita, um dos novos prédios já entregues, com um padrão arquitetônico e paisagístico (com
canteiros de plantas espontâneas) semelhante aos demais projetos que vêm sendo materializados em
Paris. Bobigny/Pantin, França. Fotografias de agosto de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografia 270 – La Prairie du Canal

Paisagem de La Prairie du Canal, em Bobigny. O espaço dedicado à agricultura urbana é formado por
diferentes ambientes, com plantio em solo e em estruturas suspensas, tais como caixotes de madeira,
pneus e hastes em diferentes formatos para as trepadeiras. A diversidade de técnicas e materiais
também é uma maneira de publicitar os fornecedores do mobiliário e dos equipamentos que compõem
esta ocupação temporária. Bobigny, França. Fotografias de agosto de 2018. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 271, 272, 273 e 274 – La Prairie du Canal

La Prairie du Canal é formada por diferentes ambientes, cujas estruturas, predominantemente em
madeira reaproveitada, criam paisagens distintas num extenso terreno aguardando ser transformado
em um novo canteiro de obras. As fotos superiores, mostram a estufa (à esquerda) e os canteiros
hortícolas em suas adjacências (à direita). Nas fotos inferiores, o bar e restaurante (à esquerda) e o
banheiro seco (à direita), que após o uso deve-se jogar três copos de serragem dentro do vaso sanitário
e as mãos, higienizadas com álcool em gel. Bobigny, França. Fotografias de agosto de 2018. Crédito:
Gustavo Nagib.

La Sauge, a associação gestora, também é a responsável, na Região
Parisiense, pelo evento anual (no mês de maio, primavera no Hemisfério Norte)
denominado “48h da Agricultura Urbana”, contando com o apoio da Prefeitura de
Paris. Este evento existe desde 2016 e sua última edição ocorreu em 15 diferentes
cidades (em 13 cidades francesas e em duas, belgas)196, tendo por objetivo a
realização de uma extensa programação concernente à temática da agricultura
urbana, tais como oficinas, debates, rodas de conversa, visitas a locais de produção
etc., sendo que profissionais, ativistas, pesquisadores e amadores podem propor as

196

Na França: Avignon, Angers, Albi, Estrasburgo, Grenoble, Lyon, Marselha, Montpellier, Nantes,
Nice, Paris, Saint-Etienne, Toulouse. Na Bélgica: Bruxelas e Tournai.
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atividades a serem realizadas e qualquer cidadão pode se candidatar para ser um
voluntário do evento.
As iniciativas supracitadas (Les Grands Voisins, Ground Control, La Cité Fertile,
La Prairie du Canal) apresentam relevância, aqui, dado o contexto no qual se insere
a agricultura urbana como ativismo no conjunto de suas materializações. Mesmo
possuindo caráter temporário, dentre os usos daqueles espaços da cidade, modelos
de horticultura integram o conjunto das práticas socioambientais ali adotadas,
ressignificando as dinâmicas cotidianas das atividades realizadas tanto naqueles
locais quanto para o presente contexto de produção e reestruturação do urbano no
conjunto da região metropolitana. Nos quatro casos apresentados, a agricultura
urbana não é materializada apenas enquanto atividade para fins produtivistas e com
objetivos de abastecimento e comercialização de alimentos, mas igualmente para a
agregação social, para a mobilização política em torno de pautas ambientalistas ali
discutidas e enquanto parte dos novos projetos e propostas de cidade que estão
atualmente em andamento.
No quadro de tais novas propostas e materializações em curso, as referentes
iniciativas enquadram-se no que tem sido denominado de “urbanismo transitório”:
aquele que trabalha em um contexto preexistente, identifica as necessidades locais,
implica diferentes atores e compreende que o projeto não é imutável, assumindo a
diversidade de práticas e métodos. A palavra “transitório” é usada para evocar as
ocupações que caracterizam um processo de transição pelo qual passa um
determinado lugar, e que já anunciam o futuro projeto em vias de desenvolvimento
(COQUIÈRE et al., 2018).
O urbanismo transitório, segundo Diguet (2018), trata-se de uma herança das
ocupações espontâneas e autogestionadas, por vezes autoconstruídas, as quais
respondem por necessidades sociais de cunho ambiental, artístico-cultural,
habitacional etc., estabelecidas em áreas desocupadas, abandonadas ou sem uso
pré-estabelecido. Simultaneamente, segundo a referida autora, as operações de
urbanismo transitório se diferenciam das tradicionais ocupações uma vez que estão
juridicamente na legalidade e possuem duração determinada, muito embora rompem
com o modelo do Estado planificador deveras centralizador ou controlador, dando
espaço ao desenvolvimento de materializações alternativas, mais criativas e abertas
à participação cidadã (reconhecidas demandas da contracultura desde os anos 1970).
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Os casos anteriormente apresentados (Les Grands Voisins, Ground Control, La Cité
Fertile, La Prairie du Canal) também já foram enquadrados como exemplos de
ocupações transitórias, sendo que a agricultura urbana é mais um dos elementos
materializados a fim de enriquecer a multifuncionalidade da cidade contemporânea.
A análise, no entanto, não exclui as contradições existentes nos processos em
curso, já que, primeiramente, aquelas iniciativas existem a partir de um acordo prévio
com as incorporadoras à frente do processo de (re)produção do urbano e, ademais,
há um papel ambíguo desenvolvido pelas associações e estabelecimentos comerciais
que ocupam tais espaços, uma vez em que se realizam, por exemplo, um conjunto de
atividades socioambientais e debates com ativistas, ao mesmo tempo em que o
consumo destes espaços, caracterizados por um mercado emergente de produtos
locais (locavorismo), artesanais, orgânicos, sustentáveis etc., pode ser associado a
um público identificado pelo uso contemporâneo da terminologia “hipster”, atualmente
relacionado à apropriação e à banalização de conteúdos originalmente alternativos ou
“marginais” em meros objetos de consumo, além de apresentar-se como mais uma
expressão consumista do neoliberalismo em curso – o que denominar-se-ia de
“processo de hipsterização” do espaço urbano (GREIF; ROSS; TORTORICI, 2010).
Neste sentido, as práticas e os discursos dos ativismos ambientalistas e em
prol da agricultura urbana passam a ser suscetíveis a uma leitura crítica de que
findam-se por alimentar, segundo Greif (2010, s.p., tradução nossa), uma espécie de
“consumidor rebelde”, ou seja, “a pessoa que, adotando a retórica, mas não a política
da contracultura, se convence de que comprando os produtos de massa corretos se
individualiza como transgressivo”. O referido autor ainda destaca que ser hipster não
é contracultural e não representa “hostilidade à autoridade (como entre os punks ou
os hippies)”, já que é muito mais uma questão de status social. Aquelas quatro
iniciativas parisienses, analisadas sob este viés, contraditoriamente podem acabar por
sustentar o oposto da real luta ativista, no sentido de que, por exemplo, “a aprovação
hipster do locavorismo [...] traz elitismo à campanha da esquerda ambientalista pela
agricultura desindustrializada” 197.
Porém, elas também não deixam de ser inciativas que materializam alternativas
tanto aos habituais mecanismos e práticas de atuação dos agentes do mercado
imobiliário quanto às próprias desigualdades inerentes ao sistema. O abrigo de
197

Ibid.
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refugiados, a geração de empregos para pessoas em situação de vulnerabilidade ou
inserção social, a promoção de atividades de reconexão dos cidadãos com os ciclos
da natureza, as oficinas e palestras sobre as possibilidades de maior autonomia
cidadã e de produção de alimentos na cidade (em escala doméstica, comunitária e
comercial), a promoção de debates que fazem a interlocução entre movimentos
ativistas e o conjunto da sociedade civil etc. não são insignificantes do ponto de vista
político e no conjunto das mobilizações de escala local. E, por fim, dialeticamente,
estas iniciativas também são responsáveis por sensibilizar os agentes promotores da
produção e da reestruturação do urbano a incluírem, por exemplo, expressões de
agricultura urbana nos novos projetos em vias de materialização. Segundo Harvey
(2015, p. 83), “qualquer reconstrução das coisas envolve uma reconfiguração das
relações sociais: ao criar e recriar a cidade nós criamos a nós mesmos, tanto individual
quanto coletivamente. [...] No entanto, viver na cidade é estar sempre sujeito aos seus
poderes de fetiche”.
Dado o conjunto de diferentes atores em tais processos de ocupação
temporária, torna-se perceptível que as suas ações em curso não produziriam
resultados se não houvesse uma real interação entre eles, ou seja, evoca-se um olhar
multidisciplinar para a produção coletiva das novas espacialidades em pauta, ao
mesmo tempo em que implicam-se “interesses variados na dinâmica de ocupação”.
Nos casos expostos anteriormente, testam-se novas formas de produzir os lugares
com maior engajamento cidadão, permitindo o contato entre pessoas que dificilmente
se relacionariam no âmbito da vida cotidiana, mediante os encontros em seus espaços
de uso coletivo e nas atividades participativas (dentre as quais também se inserem as
experiências de agricultura urbana), havendo, ainda, uma ênfase à escala local, uma
vez que muitos dos envolvidos são habitantes e associações locais que decidem
participar ativamente para se satisfazerem das “[...] necessidades relacionadas às
disfunções do mercado imobiliário”, materializando “espaços de produção e
disseminação artística (artes plásticas, música, teatro...); espaços de trabalho para
jovens empresas ou autônomos; espaços experimentais para atividades emergentes
(economia circular, agricultura urbana etc.)” (DIGUET, 2018, p. 35, tradução nossa).
De certa forma, estas iniciativas parisienses são vitrines “transitórias” das
possibilidades de intervenção espacial e de mobilização em torno da produção
alimentícia em escala comunitária. Entretanto, segundo artista que possuía ateliê
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temporário em Les Grands Voisins e ativista pela produção local e orgânica (2018,
informação verbal198): “Estas vitrines também são estratégias ativistas, na medida em
que elas vão mudar a cidade do amanhã. Eles já entenderam que não dá para deixar
as hortas de fora do ecobairro que estão produzindo aqui”. Paralelamente, segundo
Shiva (2019, informação verbal199), em sua palestra proferida em La Cité Fertile, este
local seria um exemplo de experimento de auto-gestão, cabendo-nos ser radicais
(radical não significa violento), conservar a integridade dos nossos movimentos, não
permitir a apropriação das pautas ativistas e manter a autenticidade.
A agricultura urbana, todavia, já integra o conjunto das materialidades
permanentes que despontam destas novas relações existentes no processo de
(re)produção do urbano. Isto se confirma mediante os atuais projetos urbanísticos da
capital francesa:
a) Chapelle International;
b) La Ferme du Rail;
c) Paris Expo Porte de Versailles;
d) Le Parc Icade des Portes de Paris.
Chapelle International é o nome do novo bairro em vias de produção no 18º
arrondissement (norte de Paris) pela SNCF Immobilier, em um terreno de 7 hectares,
localizado junto aos antigos trilhos de uma via férrea, com previsão de entrega para
2020 e que contará com: um centro logístico multimodal (uma das principais portas de
entrada de mercadorias em Paris por via férrea, que serão, por sua vez, distribuídas
por pequenos caminhões elétricos para o comércio local, estimando evitar a circulação
de 44 mil veículos pesados ao ano na Região Parisiense, com redução anual de 1.537
toneladas nas emissões de CO2); 56 mil m2 de habitação; 33 mil m2 de escritórios; 8,5
mil m2 para pequenas empresas; equipamentos públicos (centros esportivos, creches,
escolas etc.); 7 mil m2 destinados à agricultura urbana, cujo projeto selecionado
mediante chamada especial de Les Parisculteurs denomina-se “MushRoof”, da startup
Cultivate, que instalará uma estufa de 1,2 mil m2 para cultivo hidropônico (produção
estimada de 52 toneladas de alface, legumes e aromáticas por ano, comercializados
e distribuídos em parceria com a grande rede varejista Franprix), além de

198

Informação obtida em nov. 2018.
Informação fornecida por Vandana Shiva em resposta a uma pergunta de Gustavo Nagib após
palestra proferida pela referida autora em La Cité Fertile, Pantin, 22 out. 2019.
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383

disponibilizar espaços destinados à permacultura, à restauração ambiental e à
realização de oficinas (PREFEITURA DE PARIS, 2019f).
La Ferme du Rail (A Fazenda do Trilho) é uma operação urbana conduzida
pela Prefeitura de Paris (atual proprietária do terreno) às margens da antiga linha
férrea da “Petite Ceinture”200 e apresentada como “a primeira fazenda de policultura e
de inserção [social] da capital” (DUFFÉ, 2020, p.1, tradução nossa). Em novembro de
2014, a prefeitura lançou uma chamada pública intitulada “Réinventer Paris”
(“Reinventar Paris”) para desenvolver um novo projeto na referente área localizada no
19º arrondissement, no norte da cidade, cuja vencedora foi a proposta conduzida pela
associação Travail & Vie (criada em 1981, emprega pessoas em quadro de reinserção
profissional para trabalhos na construção civil, em serviços de lavanderia e na criação
e manutenção de áreas verdes), em parceria com um conjunto de outras empresas e
associações, que compreende: a produção de habitação social (albergue e centro de
reinserção social) e moradia estudantil; a exploração agrícola, com uma estufa para
produção hortícola, uma horta de 200 m2, além de áreas reservadas a ateliês, a um
galinheiro, a colmeias, ao cultivo de champignon e a projetos permaculturais,
agroflorestais e de aquaponia – a associação La Sauge será a responsável pela
promoção da agricultura urbana no local e a startup UpCycle, pela produção de
champignon; e a inauguração de um restaurante de culinária orgânica. O solo local,
anteriormente contaminado, passou por processo de despoluição e acrescentou-se
composto orgânico de restaurantes e residências do bairro para a fertilização da área.
Entre os envolvidos com o projeto, está a Fondation Carrefour (2020), que financiou
uma composteira eletromagnética a ser instalada em parceria com a startup Les
Alchimistes, também presente em Les Grands Voisins (ALLIX, 2019).
Paris Expo Porte de Versailles é o maior espaço de exposições da França
(216 mil m2 de área total), localizado no 15º arrondissement (no sul de Paris),
recebendo, anualmente, cerca de 200 eventos e 7,5 milhões de visitantes. Em 2015,
a empresa gestora do local (Viparis) anunciou um projeto de modernização, que inclui
a construção de dois hotéis e de um novo pavilhão, sobre o qual será materializada –
segundo depoimentos coletados e informações divulgadas pela mídia e pela
Prefeitura de Paris (2019g) – a maior fazenda urbana em telhado do mudo (com 14
mil m2 de área). As startups Agripolis (especialista em aeroponia) e Cultures en Ville
200
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serão as responsáveis pela instalação e produção hortifrúti; pelo abastecimento de
mercados da proximidade e do restaurante que será, ali, inaugurado; pela realização
de futuras atividades pedagógicas; e pelo aluguel de parcelas aos interessados em
possuir sua horta urbana no local (SOULIÉ, 2019).
Le Parc Icade des Portes de Paris (Parque Icade das Portas de Paris) é um
empreendimento imobiliário realizado pelo grupo francês Icade em uma superfície de
312 mil m2, localizada parcialmente em território de Aubervilliers e parcialmente, de
Saint-Denis (cidades conurbadas ao norte de Paris e a denominação “Portas de Paris”
faz referência às entradas à capital francesa). Esta área então ocupada por armazéns,
atacadistas e estúdios de produção audiovisual (cinema e televisão), desde 2017, vem
sendo transformada em um novo loteamento corporativo, com sede de grandes
empresas, startups e estabelecimentos comerciais, apesar daquelas tradicionais
atividades ainda permanecerem no local. No novo loteamento, a startup Sous les
Fraises materializou o que se publicita como a maior fazenda urbana de aquaponia
da França (com 1 mil m2 de área), onde combina-se o cultivo de hortaliças com a
criação de peixes (fotografias 275 e 276) (ICADE, 2018).
Fotografias 275 e 276 – Le Parc Icade des Portes de Paris

Em estruturas suspensas, à esquerda, a produção hortifrúti em Le Parc Icade ocupa um quarteirão
inteiro do novo loteamento em Aubervilliers e Saint-Denis, cidades da Grande Paris (ao norte da
capital). À direita, a tenda montada no centro da fazenda urbana para a realização das atividades da
startup Sous les Fraises, que também aluga parcelas a quem desejar colher diretamente o que é ali
cultivado; segundo a empresa, o modelo de aquaponia local sustenta 10 mil plantas e 800 peixes
(trutas). Aubervilliers/Saint-Denis, França. Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Desde 2015, o grupo Icade também tem parceria com a sociedade cooperativa
Les Bergers Urbains (Os Pastores Urbanos), que realiza um trabalho de sensibilização
social mediante pastoreio itinerante por ruas da Grande Paris. Duas vezes por mês,
os ovinos são transportados em pequeno caminhão de seu curral fixo (o rebanho total
é de cerca de 70 animais), localizado no Parque Departamental Georges-Valbon, na
cidade de La Courneuve (vizinha de Aubervilliers e de Saint-Denis, também ao norte
de Paris) até as ruas de Le Parc Icade des Portes de Paris, onde são conduzidos
pelos pastores urbanos, em circuito por eles estabelecido, e, assim, os animais podem
fazer a capina das áreas verdes locais, interagindo com os transeuntes e os veículos
que circulam pelo bairro. Segundo um dos pastores urbanos (2019, informação
verbal201): “Elas [ovelhas] fazem a poda correta, ajudam o pessoal da jardinagem
porque não arrancam as plantas, mas comem sua parte superior”. Esta transumância
urbana organizada por Les Bergers Urbains também é requisitada por outros clientes,
tais como municipalidades da Grande Paris, demais grupos imobiliários (públicos e
privados) e instituições de ensino, mas também há demandas pela lã, pelo leite e pela
carne, sendo esta última pleiteada por chefs de cozinha parisienses. A alimentação
do gado é feita através das pastagens itinerantes cotidianas, seus responsáveis
afirmam que as ovelhas raramente ficam doentes, são tratadas por veterinários que
se utilizam da fitoterapia e que recebem apoio da Escola Nacional Veterinária de Alfort
(ENVA): “Nosso rebanho é de boa qualidade, não come pasto com pesticida como no
meio rural. É preciso desmistificar as ideias higienistas, esta é a prova de que o
pastoreio urbano é possível e pode ser saudável”202. No entanto, como assinala Darly
(2014), muito embora este tipo de criação seja eficiente do ponto de vista ambiental,
sua rentabilidade ainda depende da promoção de sua função sociocultural, a partir do
trabalho de sensibilização mediante a aproximação entre cidadãos e animais.
Devido à autenticidade e à experiência relativamente incomum, decidimos
dedicar este parágrafo às percepções básicas obtidas a partir do percurso que
realizamos com Les Bergers Urbains por praças e ruas de Le Parc Icade des Portes
de Paris. Ressalta-se que o rebanho ovino não se mostrou difícil de ser conduzido em
meio urbano; ele era muito dócil e respondia prontamente ao comando de seus guias.
As pessoas, por sua vez, paravam para ver as ovelhas; mostrá-las às crianças
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(especialmente na maior parada realizada em uma grande área gramada); perguntar
alguma coisa, a fim de matar a curiosidade; e havia quem tirasse fotografias. Alguns
motoristas baixavam o vidro para interagir com os pastores urbanos de dentro de seus
veículos, respeitando a travessia dos animais; estes eram conduzidos pelas calçadas
e atravessavam nas faixas de pedestre ou em cruzamentos com semáforos. A equipe
de jardinagem local interagia com os pastores e ficava apreciando a cena dos animais
pastando. Uma equipe de televisão fazia uma reportagem especial naquele dia,
filmando o trajeto percorrido, colhendo alguns depoimentos etc. Um dos pastores
responsáveis esteve com este pesquisador por quase todo o percurso realizado,
concedendo um longo depoimento sobre o trabalho que realiza. E enquanto o rebanho
fazia a sua mais longa pausa para pastagem, os dois pastores presentes, a equipe
televisiva e este pesquisador tomavam café conjuntamente (com croissants da
padaria local oferecidos pelos próprios pastores urbanos). O percurso de cerca de
uma hora e meia começou por volta das 10 horas da manhã no dia 15 de fevereiro de
2019, em um dia de sol e céu limpo durante o inverno boreal. Vivenciamos a inusitada
e ainda atípica situação para quem vive e trabalha em áreas centrais e adensadas de
grandes metrópoles globais: a maciça presença de ovelhas na paisagem da cidade
(pós-)moderna e cosmopolita. O estranhamento, com um singelo e raro odor
característico do rebanho ovino em meio aos edifícios espelhados, se revelava mais
como divertimento, contemplação e admiração do que como repúdio ou asco. Não se
notou nenhum transeunte assustado ou reclamando da circulação dos animais. As
ameaças de buzinas de automóvel eram trocadas por cabeças para fora da janela
para espiar e fazer graça do caminhar das ovelhas, que não tardavam em liberar a via
para o retorno da circulação habitual, mas que às vezes também mastigavam o que
viam pelo caminho, fosse o que estivesse jogado pelas ruas ou partes de plantas
metricamente podadas, devendo ser contidas pelos pastores, porém, produzindo
momentos cômicos. É evidente que, assim como no meio rural, os animais precisam
ser corretamente conduzidos pelos pastores durante a transumância urbana.
Entretanto, quando se realiza uma pausa em uma grande área com gramíneas, temse o momento de maior tranquilidade e descanso dos pastores, que podem, neste
momento, contemplar o seu rebanho e conversar tranquilamente com os transeuntes
(fotografias 277, 278, 279, 280 e 281).
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Fotografias 277 e 278 – Les Bergers Urbains

Na foto superior, rebanho ovino pasta em praça gramada no centro do loteamento de Le Parc Icade
des Portes de Paris, entre Aubervilliers e Saint-Denis, na Grande Paris (ao norte da capital francesa).
Na foto inferior, as ovelhas seguem os pastores urbanos por ruas do bairro, caminhando por entre os
automóveis que estavam estacionados ou à espera de sua circulação. Aubervilliers/Saint-Denis,
França. Fotografias de fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 279 e 280 – Les Bergers Urbains

Na foto superior, equipe de jardinagem faz a manutenção de canteiros junto à calçada enquanto o
rebanho ovino pasta no gramado principal da praça central do loteamento de Le Parc Icade des Portes
de Paris. Na foto inferior, mulheres e crianças que passeavam pela praça param para ver as ovelhas,
tirando fotografias e fazendo vídeos com o celular. Aubervilliers/Saint-Denis, França. Fotografias de
fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografia 281 – Les Bergers Urbains

Equipe de televisão grava reportagem com os pastores urbanos e seu rebanho em percurso realizado
pelas ruas de Le Parc Icade des Portes de Paris. Aubervilliers/Saint-Denis, França. Fotografia de
fevereiro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Nas quatro operações supracitados, a agricultura urbana é parte integrante e
central das novas materialidades produzidas, compondo uma das estratégias de
inovação do urbano e foco de muitas ações publicitárias. Paralelamente, ela é a
atividade capaz de juntar diferentes atores para a produção de novas territorialidades
compartilhadas: dos grandes grupos imobiliários e financeiros às associações e
estabelecimentos comerciais de bairro, além da comunidade local, que se engaja em
projetos ligados à horticultura e/ou de reinserção profissional. Como ressaltaram
Demailly e Darly (2017), a agricultura urbana revela não apenas diferentes, mas
também ambíguas funções, decorrentes da heterogeneidade das partes e interesses
que compõem o urbano, sendo que sua multidimensionalidade ultrapassa dimensões
técnicas da produção alimentícia para impulsionar mudanças político-culturais. Neste
sentido, por intermédio da agricultura urbana, pode-se verificar que novos projetos de
reformas urbanas neoliberais podem sofrer mudanças nos modelos de serviços
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prestados, contando com experiências coletivas não governamentais, iniciativas
comerciais autogestadas e autofinanciadas, criando espaços de resistência em meio
ao modelo de desenvolvimento capitalista203.
É preciso compreender que esta agricultura urbana estimula o aparecimento
de novas iniciativas profissionais, entrelaçando: ideologias provindas das hortas
comunitárias e da prática ativista; procedimentos e conhecimentos tradicionais
provenientes do meio rural; técnicas e tecnologias contemporâneas para viabilizar a
produção (quantitativa e qualitativamente) em áreas altamente adensadas e com
pouca disponibilidade de solo (seja pela mineralização das áreas urbanas, seja pela
preocupação com os contaminantes). Misturam-se, dessa forma, as diferentes
expressões da agricultura urbana: além da produção de alimentos, também se
destacam as pautas ativistas, as questões socioambientais, paisagísticas, de lazer
etc., redefinindo, na metrópole, a concepção que as pessoas têm acerca da produção
agrícola (TORRE et al., 2013).
5.3 UMA NOVA AGRICULTURA URBANA PROFISSIONAL
O fenômeno referente às novas iniciativas profissionais do setor da agricultura
urbana (a exemplo das startups), que vem ganhando amplitude em seu espectro
espacial de atuação metropolitana, possui estreita relação com os incentivos públicos
e as parcerias com universidades e centros de pesquisa. Este novo modelo de
atuação profissional também reflete uma nova fronteira econômica que o capitalismo
vem a explorar mediante a existência de mão de obra qualificada, que tanto
reincorpora técnicas tradicionais quanto introduz novas tecnologias para o
desenvolvimento da produção orgânica em meio urbano, atendendo às demandas de
um novo mercado local que exige produtos provenientes de um raio territorialmente
próximo (locavorismo).
Uma das especificidades desta nova agricultura urbana é que ela vem sendo
produzida por jovens empresas e empresários, que se arriscam em novos negócios
ou se engajam em entidades associativas concernentes à produção e à venda de
alimentos orgânicos em um circuito inteiramente urbano; em Paris, ademais, há
estímulos públicos, principalmente no que se refere à publicidade e divulgação. Muitas
203
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dessas pessoas, à frente de associações ou proprietárias de startups da agricultura
intra-urbana, sejam expressões da alta tecnologia (high-tech) ou que trabalham com
sistemas técnicos simples e de baixos custos (low-tech), são recém-formadas;
possuem um background com pesquisas agronômicas ou estão engajados com as
questões socioambientais urbanas; e criam parcerias com suas universidades e
centros de pesquisa, aplicando as tecnologias e os procedimentos técnicos, por vezes
sigilosos, que desenvolveram em garagens e telhados de edifícios para avançar na
produção de alimentos dentro de Paris (AUBRY; CONSALÈS, 2014; ROSENSTIEHL,
2018).
Conjuntamente, há iniciativas, também recentes, que surgem para possibilitar
o escoamento desta produção emergente. Começam a se estruturar redes de parceria
comercial entre jovens empresas (e empresários) para se complementarem e
garantirem a prestação dos seus serviços. Geralmente, cada iniciativa profissional se
volta a uma especialidade (produção de tomate, de morango, de flores, de mel, de
champignon, de folhosas, compostagem e reciclagem de nutrientes etc.) e escoa seus
produtos nos novos mercados alternativos voltados à sustentação da ideologia do
circuito curto e do locavorismo. Esta agricultura urbana evidencia, assim, dimensões
relacionadas a: categorização de seus produtos, dado o conjunto de trocas e
interações que entrelaçam outros recursos, serviços e atividades presentes na cidade;
produção e comercialização, que se tornam mais inter-relacionadas no tempo e no
espaço graças às proximidades territoriais e à maior fluidez; sistemas de produção
predominantemente de pequeno ou de médio porte (MOUGEOT, 2000).
Desta forma, por um lado, aquelas iniciativas se ajudam profissionalmente e
passam a criar uma relativa independência das grandes redes varejistas,
desenvolvendo um novo modelo de negócio. Por outro lado, contudo, novas startups
também não excluem as parcerias para produzirem orgânicos em telhados e pátios
de grandes supermercados ou têm algum acesso comercial a eles, podendo ofertar a
sua pequena produção em algumas lojas do mercado dominante e convencional,
tentando se inserir, de tal maneira, na concorrência do crescente setor de orgânicos
com o apelo publicitário de que a sua produção é local (ou “hiperlocal”, quando
produzida e consumida em uma mesma territorialidade) e, por isso, garantidora do
circuito curto (ROSENSTIEHL, 2018).
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Conforme funcionários e proprietários entrevistados de duas diferentes novas
iniciativas profissionais da agricultura intra-urbana parisiense (2019, informações
pessoais204): I. “Nós fizemos um acordo com [uma grande rede de supermercados]
para escoar nossa pequena produção do telhado deste prédio [sobre um edifício
público, projeto contemplado por Les Parisculteurs] em uma de suas lojas neste bairro.
Mas também colocamos nosso produto num estabelecimento local de orgânicos [uma
pequena loja de bairro]”; II. “Pode-se comprar nossos produtos pela butique online [via
internet] sob encomenda, nas visitas abertas ao público que organizamos, mas agora
também em algumas lojas [de uma grande rede varejista]”.
Há, ainda, algumas destas iniciativas profissionais da agricultura urbana que
criam novas redes informacionais para conectar cada local de produção aos novos
pontos de comercialização. Neste aspecto, esta florescente economia é fruto de uma
“digitalização da agricultura urbana”, implicando em novos controles operacionais,
técnicos e tecnológicos; produção fora do solo, com plantios suspensos mediante, por
exemplo, hidroponia, aquaponia e aeroponia; novas plataformas de compra via
internet; novas redes informacionais entre produtor e comerciante; e aceleração da
chegada da mercadoria aos pontos de venda, sistematizando o circuito curto e
garantindo que os alimentos estejam mais frescos (CHARVET; LAUREAU, 2018).
A startup Agricool é um exemplo deste processo em curso, referente à nova
agricultura intra-urbana profissional em Paris. Ela desenvolveu contêineres para a
produção de morango (produto principal), verduras e aromáticas. As plantas ficam
completamente isoladas do meio externo, desenvolvendo-se em estruturas verticais
(aeroponia) com iluminação artificial (diodo emissor de luz – LED). Os funcionários
que manejam os cultivos vestem-se com roupas especiais de proteção, para não
trazer resíduos de fora, e abelhas são confinadas para realizar a polinização. Em
2015, o primeiro contêiner de 32 m2 foi instalado no Parque de Bercy (12º
arrondissement), com apoio da Prefeitura de Paris, para uma primeira fase de
pesquisas e experimentações. O consequente apoio das prefeituras de Asnières sur
Seine, Courbevoie e La Courneuve, três outras cidades da Grande Paris, permitiu que
a startup instalasse mais 16 contêineres, pretendendo produzir 125 kg de morango
por semana (GIRARD, 2020).
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Em 2020, a startup já comercializava seus produtos em parceria com duas
empresas de delivery (uma que fazia a entrega na casa do consumidor e, outra, no
seu escritório) e em determinadas lojas de duas grandes redes de supermercados da
capital francesa (Monoprix e La Grande Epicerie). Segundo Girard205, a Agricool
levantou 30 milhões de euros para o financiamento de seu projeto, sendo que a
Danone, gigante francesa do setor alimentício, e o Bpifrance, banco público francês
de investimentos, estavam entre os financiadores. Faz-se evidente, portanto, o
interesse do grande capital em novos modelos de agricultura urbana de escala
industrial. “Sustentabilidade”, “economia de água e energia” e “locavorismo” são
elementos que estruturam o discurso da referida iniciativa, mas, contraditoriamente,
suas práticas também parecem isolar os habitantes da cidade ainda mais do contato
com a terra e com os ciclos da natureza (fotografias 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
e 289).
Fotografias 282, 283, 284 e 285 – Agricool

À esquerda, contêiner da startup Agricool no Parque de Bercy (12º arrondissement). À direita, mosaico
com três fotos de placas nele penduradas, que informavam: I. “Morangos: zero pesticida, zero poluição,
zero OGM [organismos geneticamente modificados]”; I. “Olá. Nós somos dois filhos de agricultores e
nós transformamos contêineres para cultivar localmente frutas e legumes excelentes aqui onde você
vive [nome dos fundadores]”; III. E um “manifesto”, no qual a empresa diz produzir sem pesticida, OGM
e poluição; se compromete com o sabor dos alimentos; diz ser 120 vezes mais produtivos que a
agricultura em solo; produzir na cidade a menos de 20 km de distância do centro de distribuição do
alimento; possuir um sistema “sustentável”, usando apenas energia renovável e economizando 90%
de água e nutrientes em relação à produção em solo. Paris, França. Fotografias de julho de 2018 (n.
283, 284 e 285) e de maio de 2019 (n. 282). Crédito: Gustavo Nagib.
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Fotografias 286 e 287 – Agricool

Interior do contêiner da Agricool, no Parque de Bercy (12º arrondissement), revelando um modelo
industrial de produção agrícola dentro da cidade. As fotos são de 4 de maio de 2019, na ocasião de
uma visita aberta ao público, quando embalagens contendo oito morangos (ou 125 g) em cada uma
delas eram comercializadas a 3 euros. As plantas ficam isoladas por uma parede de vidro e
constantemente iluminados. Eram vistos: abelhas circulando entre os pés de morango e frutos em
diversos estágios de formação. Paris, França. Fotografias de maio de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 288 e 289 – Agricool

Fotos tiradas após a visita: à esquerda, embalagem fechada e, à direita, aberta: oito morangos (125 g)
da Agricool. O rótulo do produto dizia que a embalagem era “zero plástico”, produzida de amido de
milho e “100% biodegradável”. Paris, França. Fotografias de maio de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

395

Evidencia-se, assim, a abertura de uma fronteira econômica para uma nova
agricultura urbana profissional inserida na lógica do “meio técnico-científicoinformacional”, ou seja, tanto oriunda quanto reprodutora de uma grande “cientifização
e tecnicização da paisagem”, em que a informação é “o vetor fundamental do processo
social e os territórios são, desse modo, equipados para facilitar a sua circulação”
(SANTOS, 2004, p. 239):
Da mesma forma como participam da criação de novos processos
vitais e da produção de novas espécies (animais e vegetais), a ciência e a
tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da produção, da
utilização e do funcionamento do espaço e tendem a construir o seu
substrato.206

Ao longo do percurso investigativo em Paris, deparou-se, até dezembro de
2019, com 58 iniciativas (tabela 2) que trabalham em frentes integradas à agricultura
intra-urbana na capital francesa, seja com modelos de produção agropecuária,
comercialização de alimentos e derivados desta agropecuária, compostagem e
reciclagem da matéria orgânica, paisagismo comestível e uma variada gama de outros
serviços, mas destacadamente aos modelos híbridos, que costumam ser os mais
frequentes, quando há a associação entre mais de uma frente de atuação profissional,
a exemplo da produção e comercialização de alimentos conjugadas à prestação de
serviços pedagógicos e de lazer (promoção de ateliês, oficinas e debates).
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Tabela 2 –

Atores da nova agricultura intra-urbana profissional na cidade de
Paris (2019)

Nome

Atividades
principais

1. Aéromate

Produção e
comercialização
(vegetais);
acompanhamento
de projetos;
atividades
pedagógicas e de
formação

2015

Paris (11º arr.)

Teve projeto
selecionado por
Les Parisculteurs

2. AgreenCity

Arquitetura e
paisagismo;
produção;
atividades
pedagógicas e
gastronômicas

2016

Paris (1º arr.)

Estatuto de
associação

La Courneuve
(Região
Parisiense)

Aeroponia vertical
em contêineres
com iluminação
artificial (LED);
em março de
2020, eram: três
contêineres em
Asnières sur
Seine; três, em
Courbevoie; dez,
em La Courneuve
(cidades da
Grande Paris); e
um em Dubai
(instalados em
áreas públicas e
privadas); possui
parcerias
comerciais com
grandes redes
varejistas

3. Agricool

4. Agriculture
Urbaine
Responsable
pour l'Avenir
(AURA)

Produção e
comercialização
de morango
(produto
principal),
verduras e
aromáticas

Concepção
(design),
instalação e
manutenção de
mobiliário de
aquaponia para
interiores

Ano de criação

2015

2016

Sede
administrativa

Paris (11º arr.)

Demais
informações

Desenvolve
mobiliário
chamado
“Baromate”, que
integra aquários e
jardineiras, para
cultivos de 8 a 20
plantas
(continua)
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

5. Agripolis

6. Alma Grown in
Town

7. Aquaponic
Management
Project (AMP)

8. Bacsac

Produção e
comercialização
(vegetais);
atividades
pedagógicas,
oficinas,
conferências e de
formação

Estabelecimento
comercial de
produtos da
agricultura
urbana

Produção
integrada
(vegetais e
peixes)

Concepção
(design),
produção e
comercialização
de jardineiras em
material maleável

2014

2018

2014

2008

Paris (13º arr.)

Teve projeto
selecionado por
Les Parisculteurs;
integrante do
projeto Paris
Expo Porte de
Versailles,
anunciada como
a maior fazenda
urbana do mundo
(Paris, 15º arr.);
instala sistema de
aeroponia

Paris (11º arr.)

Loja 100% “made
in Paris”;
comercializa
produtos de
outras startups
mencionadas
nesta tabela, tais
como: Agricool,
BienElevées,
Cycloponics,
Sous les Fraises
e Topager

Paris (10º arr.)

Aquaponia, com
“bacias
hortícolas” de
diferentes
escalas
(comercial a
residencial)

Paris (5º arr.)

Desenvolve
jardineiras sob
medida em
geotêxtil (fibras
sintéticas),
usadas na atual
vegetalização de
Paris (por ex., em
cultivos
suspensos do
Permis de
Végétaliser; ver
fotografia 112, p.
208)
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Nome

Atividades
principais

9. Beeopic
Entreprise

Produção e
comercialização
de mel;
atividades
pedagógicas e
oficinas

10. BienElevées

Produção e
comercialização
de flores e
derivados
(sabonetes,
biscoitos, sachês
etc.); oficinas e
ateliês

11. Biocycle

Redistribuição de
alimentos não
comercializados
que seriam
descartados;
coleta de rejeitos
orgânicos;
assessoria e
auditoria em
empresas;
eventos de
sensibilização e
oficinas

12. Champerché

Produção e
comercialização
de aromáticas e
microvegetais
(microgreens)

13. Cocott’arium

Instalação de
galinheiros em
espaços de uso
coletivo (públicos
ou privados);
atividades
pedagógicas;
reciclagem de
rejeitos orgânicos

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

2010

2018

2015

2017

2018

Saclay (Região
Parisiense)

Apicultura
urbana;
instalação de
colmeias para
pessoas físicas e
jurídicas

Paris (7º arr.)

Destaque ao
cultivo de açafrão
(Crocus sativus);
teve projeto
selecionado por
Les Parisculteurs

Paris (14º arr.)

Estatuto de
associação;
recolhem
alimentos em
restaurantes,
mercados e feiras
e os redistribuem
de bicicleta;
realiza concursos
de culinária com
alimentos que
seriam
descartados e
oficinas de tintas
naturais

Paris (16º arr.)

Hidroponia;
fornece para
restaurantes e
comercializa
online para
pessoas físicas

Paris (19º arr.)

Realização do
ciclo completo:
aproveitamento
dos rejeitos
orgânicos na
alimentação das
aves; os ovos são
destinados à
população
engajada; esterco
das galinhas é
enviado a
agricultores
urbanos
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações

(continuação)
14. Corporate
Garden

15. Creative
Local Actions in
Permaculture
(CLAP)

16. Cueillette
Urbaine

Concepção e
materialização de
projetos; oficinas

Concepção,
materialização e
manutenção de
projetos de
agricultura e
ecologia urbana;
oficinas

Instalação de
hortas; oficinas e
formação

17. Cultivate

Concepção e
materialização de
projetos

18. Cultivons la
Ville

Produção e
comercialização
(vegetais);
atividades
pedagógicas;
compostagem

2017

Neuilly-sur-Seine
(Região
Parisiense)

Possui parceria
com AURA
(tabela 2, n. 4);
implementa
projetos em
empresas

Meudon (Região
Parisiense)

Responsável por
uma fazenda
urbana em
Versalhes;
concebeu projeto
de uma loja da
rede de
supermercados
na cidade de Le
Plessis-Robinson
(Região
Parisiense)

Paris (20º arr.)

Instala hortas em
páletes e
mediante
sistemas de
hidroponia ou
aeroponia

2018

Paris (2º arr.)

Teve projeto
selecionado por
Les Parisculteurs,
no quadro da
operação urbana
“Chapelle
International”,
para produção e
comercialização
de vegetais
mediante
hidroponia

2015

L’Île-Saint-Denis
(Região
Parisiense)

Coletivo de
associações de
agricultura
urbana comercial
e comunitária

2017

2016
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

19. Cultures en
Ville

20. Cycloponics
(La Caverne)

Concepção e
materialização de
projetos; oficinas
e atividades
pedagógicas

Produção e
comercialização
(vegetais e
champignon)

21. Ferme Florale
Urbaine

Produção e
comercialização
de flores

22. Green’Elle

Produção
integrada
(vegetais e
peixes) e
comercialização

2015

2016

2019

2017

Cachan (Região
Parisiense)

Teve projeto
selecionado por
Les Parisculteurs;
integrante do
projeto Paris
Expo Porte de
Versailles,
anunciada como
a maior fazenda
urbana do mundo
(Paris, 15º arr.)

Paris (18º arr.)

1ª fazenda
urbana orgânica
subterrânea de
Paris, em um
antigo
estacionamento
(denomina-se “La
Caverne”); teve
projeto
selecionado por
Les Parisculteurs;
destaque à
produção de
champignon

Paris (13º arr.)

Possui estatuto
de empresa de
economia social e
solidária (gestão
participativa e
democrática,
lucro individual
proibido e
resultados
reinvestidos);
produção sobre o
telhado do
Hôpital (Hospital)
Robert Debré, no
19º arr.; teve
projeto
selecionado por
Les Parisculteurs

Paris (19º arr.)

Aquaponia em
área de antigos
reservatórios de
água em Paris;
teve projeto
selecionado por
Les Parisculteurs
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Nome

Atividades
principais

23. Halage

Contratação e
formação de
pessoas com
dificuldades de
inserção
profissional para
materialização,
manutenção e/ou
limpeza de áreas
verdes urbanas e
projetos de
agricultura
urbana;
realização de
atividades
voltadas à
inserção social
(incluindo a
jardinagem e a
horticultura)

24. Hydropousse

25. Ici Terre

Produção e
comercialização
de microvegetais
(microgreens),
ervas e flores
comestíveis

Realização de
oficinas, cursos,
assessoria

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações

(continuação)

1994

2016

2016

L’Île-Saint-Denis
(Região
Parisiense)

Estatuto de
associação;
responsável por
Jardin l’Univert,
horta comunitária
inaugurada em
2010 (mapa 1, n.
77, p. 151), que
acolhe
desempregados,
beneficiários de
programas
sociais, além dos
moradores do
entorno

Montreuil (Região
Parisiense)

Fornecimento
sobretudo à chefs
de cozinha
parisienses;
possui fazenda
urbana localizada
dentro de Les
Grands Voisins
(14º arr.)

Paris (14º arr.)

Estatuto de
associação; atua
dentro de Les
Grands Voisins
(14º arr.); oferece
serviços a
pessoas físicas e
jurídicas; aluga
espaço para
eventos; atua nas
áreas de
agricultura
urbana,
reciclagem de
materiais e bemestar
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Nome

Atividades
principais

26. J’Aime le Vert

Materialização de
hortas;
compostagem;
instalação de
colmeias;
atividades
pedagógicas, de
bricolagem,
jardinagem etc.

27. La Citrouille

Instalação de
canteiros
hortícolas

28. La Recyclerie

Restaurante;
produção
integrada
(vegetais e aves);
compostagem;
espaço de
eventos; oficinas,
atividades
pedagógicas e
eventos culturais

29. La Ruche Qui
Dit Oui !
(Equanum)

Rede de
distribuição de
cestas de
alimentos
produzidos em
um raio de até
250 km
fornecidos
diretamente pelo
produtor

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

2011

2017

2014

2010

Alfortville (Região
Parisiense)

Estatuto de
associação;
responsável por
três hortas em
Alfortville (Região
Parisiense)

Saint-Léger-enYvelines (Região
Parisiense)

Produz canteiros
suspensos
permaculturais,
cujas raízes das
plantas, ao
crescerem,
atravessam o
pálete e fixam-se
ao solo

Paris (18º arr.)

Espaço
ecorresponsável
híbrido,
selecionado por
edital público da
Subprefeitura do
18º arr. Para
ocupar uma
antiga estação
ferroviária
(Estação Ornano)

Paris (11º arr.)

Atuação em
várias cidades da
França e do
exterior;
dissemina o
locavorismo
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

30. La Sauge

Concepção e
manutenção de
fazendas urbanas
recreativas e
produtivas;
realização de
eventos

31. Le Paysan
Urbain

Produção
integrada
(vegetais e aves)
e
comercialização;
atividades
pedagógicas

32. Les
Alchimistes

Compostagem
por equipamento
eletromecânico

33. Les Bergers
Urbains

Criação de
ovinos;
comercialização
de lã, leite e
carne; atividades
pedagógicas, de
formação de
pastores urbanos,
de sensibilização
social e
conferências

2015

2015

2016

2012

Paris (19º arr.)

Romainville
(Região
Parisiense)

Estatuto de
associação;
responsável pelo
evento anual “48h
da Agricultura
Urbana”; ajuda
coletivos a
materializarem
hortas; possui
iniciativas
temporárias,
como La Prairie
du Canal;
promove a
agricultura
urbana em La
Ferme du Rail
Possui fazenda
urbana em
Romainville
(Região
Parisiense); faz
entrega de
bicicleta

L’Île-Saint-Denis
(Região
Parisiense)

Coleta e
composta na
sede da empresa
ou instala o
equipamento no
estabelecimento
do cliente; atua
dentro de Les
Grands Voisins
(14º arr.), entre
outros
estabelecimentos
parisienses e em
outras cidades
francesas

Paris (20º arr.)

Sociedade
cooperativa;
realiza pastoreios
itinerantes na
Região
Parisiense, a
exemplo dos
percursos em Le
Parc Icade des
Portes de Paris
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Nome

Atividades
principais

34. Les Cols
Verts

Atividades
pedagógicas e de
formação;
acompanhamento
de projetos;
incentivo à
adoção de
galinhas; hotel de
galinhas

35. Les Jardiniers
à Vélo

Concepção,
materialização e
manutenção de
jardins e hortas;
comercialização
de plantas;
oficinas de
jardinagem;
mobiliário de
jardinagem

36. Merci
Reymond

Concepção e
instalação de
estruturas para
hortas;
paisagismo e
decoração;
oficinas de
vegetalização

37. Mugo

Concepção,
implantação e
manutenção de
jardins, hortas,
fazendas e
apiários urbanos

Ano de criação

2015

2017

2015

2009

Sede
administrativa

Montreuil (Região
Parisiense)

Demais
informações

(continuação)
Estatuto de
associação

Paris (20º arr.)

Possui estatuto
de cooperativa
para valorizar a
economia
solidária; presta
serviços de
bicicleta; teve
projeto
selecionado por
Les Parisculteurs
para instalar um
“hospital de
plantas”, a fim de
resgatar plantas
descartadas,
recuperá-las e
revendê-las

Paris (11º arr.)

Desenvolve
estruturas
verticais, em
telhados e no
solo para
restaurantes
cultivarem
localmente, para
aderentes do
Permis de
Végétaliser etc.

Paris (15º arr.)

Startup que
cresceu e
adquiriu outras
empresas; teve
projetos
selecionados por
Les Parisculteurs
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Nome

Atividades
principais

38. Neobab

Concepção e
materialização de
projetos; cursos;
desenvolvimento
e comercialização
de produtos
biofitossanitários
(ecológicos)

39. Nutreets

Produção
integrada
(vegetais e
peixes) e
comercialização

40. Peas&Love

Produção,
comercialização,
manutenção e
aluguel de
parcelas
hortícolas;
atividades
pedagógicas, de
lazer e oficinas

41. Pépins
Production

Instalação de
berçários,
produção e
comercialização
de mudas

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

2015

2016

2018

2015

Vanves (Região
Parisiense)

Atua com
projetos de:
hortas
comunitárias;
estufas; reformas
de praças;
vegetalização de
edifícios

Paris (14º arr.)

Aquaponia com
produção de:
frutas, legumes,
aromáticas,
microvegetais
(microgreens) e
peixes – técnica
denominada “em
cascata”, pois o
resíduo de uma
produção serve
de nutriente a
uma outra

Levallois-Perret
(Região
Parisiense)

A empresa faz o
plantio e a
manutenção das
parcelas que
aluga a pessoas
físicas que vão
fazer a colheita
em horários
determinados

Paris (19º arr.)

Estatuto de
associação;
possui três
berçários em
Paris, um deles
em Les Grands
Voisins (14º arr.)
e uma fazenda
urbana de flores;
teve projetos
selecionados por
Les Parisculteurs
(parceira de Les
Jardiniers à Vélo
– tabela 2, n. 35 –
no projeto do
“hospital de
plantas”)
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

42. Prêt à
Pousser

Concepção e
comercialização
de kits para horta
doméstica

43. R-Urban
(Atelier
d’Architecture
Autogérée)

Iniciativa de
agricultura
urbana, práticas
ecológicas e
pedagógicas,
cozinha
comunitária e
economia
solidária

44. Sous les
Fraises

Produção e
comercialização
(vegetais); venda
de derivados da
agricultura
urbana; lojas
junto a áreas
produtivas

45. Terr’happy

Concepção,
materialização,
formações e
realização de
atividades
hortícolas
voltadas à saúde
e ao bem-estar

2013

2011

2014

2017

Montmagny
(Região
Parisiense)

Comercializa
vasos, sementes
de temperos,
minilegumes,
flores e kit de
cultivo de
champignon;
possui um
laboratório de
experimentação

Paris (18º arr.)

Estatuto de
associação;
iniciativa de
autogestão em
terreno público
em Gennevilliers
(Região
Parisiense)

Paris (20º arr.)

Possui diversos
jardins e oito
fazendas
urbanas, sendo
quatro em Paris:
duas no 4º arr.
(telhado e terraço
da loja de
departamentos
BHV); uma no 9º
arr. (telhado de
Galeries
Lafayette); e uma
estufa sobre um
edifício no 20º
arr.; responsável
pelo sistema de
aquaponia
instalado em Parc
Icade des Portes
de Paris

Saint-Germainen-Laye (Região
Parisiense)

Ênfase na
finalidade
terapêutica da
agricultura
urbana e na
atenção às
pessoas com
deficiência
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

46. Toit Tout Vert

Produção e
comercialização
(vegetais)

47. Toits Vivants

Instalação de
hortas e fazendas
urbanas em
telhados

48. Topager

Concepção e
materialização de
fazendas
urbanas;
produção e
comercialização
(vegetais)

49. Un Apiculteur
Près de Chez
Vous

Produção e
comercialização
de mel

50. UpCycle

Compostagem;
coleta de borra
de café; produção
e comercialização
de champignon

2015

2013

2013

2011

2011

Paris (12º arr.)

Possui estufa de
1,4 mil m2 em
conjunto
habitacional
popular em Paris
(12º arr.) para
venda a preços
justos aos
residentes locais

Paris (18º arr.)

Estatuto de
associação; teve
projeto
selecionado por
Les Parisculteurs

Paris (10º arr.)

Possui diversas
materializações
em Paris (em
hotel, hospital,
banco etc.), além
do telhado e da
fachada da
moderna sala de
concerto Opéra
Bastille; teve
projeto
selecionado por
Les Parisculteurs

Paris (20º arr.)

Apicultores que
exploram cerca
de 500 colmeias
na Região
Parisiense

Paris (14º arr.)

Faz
acompanhamento
de espaços
produtivos com
aquaponia, em
páletes, áreas
indoor etc.; atua
dentro de Les
Grands Voisins
(14º arr.);
produtor de
champignon em
La Ferme du Rail
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

51. UrbAgri

Produção e
comercialização
(vegetais)

52.
Urbanescence

Concepção,
realização e
acompanhamento
de projetos de
ecologia urbana e
permacultura;
atividades
pedagógicas

53. Veni Verdi

Materialização de
hortas e jardins
comestíveis;
atividades
pedagógicas e de
formação

54. Vergers
Urbains

Implementação
de projetos;
oficinas;
assessoria;
realização de
eventos

55. V’île Fertile

Produção e
comercialização
(vegetais); coleta
de borra de café,
esterco de cavalo
e resto de
alimentos;
compostagem;
atividades
pedagógicas

56. Wesh Grow
(La Caverne)

Produção e
comercialização
de microvegetais
(microgreens);
compostagem

2015

2017

2010

2013

2013

2018

Paris (18º arr.)

Cultiva hortaliças
e videiras (mais
de 100 pés)
sobre o telhado
(1 mil m2) de um
prédio da
Prefeitura de
Paris (4º arr.);
teve o projeto
selecionado
mediante
chamada pública

Paris (12º arr.)

Estatuto de
associação; teve
projeto
selecionado por
Les Parisculteurs

Paris (20º arr.)

Estatuto de
associação; teve
projetos
selecionados por
Les Parisculteurs

Paris (18º arr.)

Estatuto de
associação; teve
projetos
selecionados por
Les Parisculteurs

Paris (12º arr.)

Estatuto de
associação;
possui fazenda
urbana de
hortaliças no Bois
de Vincennes
(12º arr.)

Paris (18º arr.)

Localizada junto
com Cycloponics
(em La Caverne);
abrirá um
restaurante de
saladas (11º arr.)
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Atividades
principais

Nome

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(conclusão)

57. Yellogarden

Concepção,
materialização e
acompanhamento
de projetos;
realização de
cursos e ateliês

2015

Paris (15º arr.)

58. Zone-AH!

Rede para
agregar
empreendedores
atuantes em prol
da resiliência
urbana;
acompanha
projetos;
atividades de
sensibilização

2014

Paris (11º arr.)

Implementa
hortas em
empresas;
oferece cursos e
ateliês diversos
(sobre hortas,
pomares,
galinheiros,
colmeias,
cosméticos
naturais etc.);
teve projetos
selecionados por
Les Parisculteurs

Estatuto de
associação

Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações e dados coletados no conjunto da pesquisa
realizada.

No conjunto desta pesquisa, este levantamento se revelou pertinente uma vez
que tais iniciativas podem vir a incorporar um discurso ativista em suas estratégias
comerciais e/ou em suas práticas de atuação. Muitas delas floresceram graças às
mudanças culturais e espaciais em torno da questão da agricultura intra-urbana
parisiense sobretudo a partir dos anos 2000207, o que impulsionou a elaboração de
políticas e programas públicos (especialmente no quadro de Les Parisculteurs, já na
década de 2010), ativando o interesse de jovens empreendedores e os impelindo a
um novo modelo de negócio que ainda é incipiente, porém que já nasce amparado
por um engajamento em prol da agricultura urbana.
As iniciativas listadas, adicionalmente, foram um dos resultados dos trabalhos
de campo nas hortas comunitárias (materialidades primeiras desta tese), uma vez que
muitos hortelões citavam algumas destas startups e associações profissionais como
parte de suas referências pessoais e comunitárias no conjunto da agricultura urbana
207

Conforme apresentado no capítulo “Paris: em busca da metrópole agroecológica”.

410

parisiense (algumas das iniciativas apresentadas na tabela são associações que, por
vezes, também fazem a gestão e desenvolvem atividades nas hortas comunitárias
parisienses). Consideramos que este fato não deveria ser ignorado, levando-nos,
portanto, a procurar por tais atores profissionais, e compreendendo, em parte, sua
atuação e dinâmica espacial no conjunto das atuais transformações da metrópole.
Além das menções dos hortelões parisienses, as iniciativas profissionais foram
identificadas a partir de citações na extensa revisão bibliográfica realizada, do
acompanhamento sobre Les Parisculteurs (da Prefeitura de Paris) e sobre a
Associação Francesa da Agricultura Urbana Profissional (AFAUP). Acerca desta
última, nos interessou questioná-la se havia um caráter ativista em seu trabalho, tendo
a Coordenadora Nacional da AFAUP, Anne-Cécile Daniel, nos dado a seguinte
resposta (2019, informação pessoal, tradução nossa208):
Sobretudo federar. Nós não queremos estar na fratura. O mundo
agrícola já é bastante fraturado. Nós todos devemos avançar para responder
aos desafios de amanhã: de cidades mais vivíveis, uma nova geração de
agricultores, de práticas sustentáveis, uma alimentação saudável para todos
etc. Nós temos três missões: federar (aprender a se conhecer na
convivência), comunicar (junto a todos os públicos sobre as expressões da
agricultura urbana) e acompanhar (criar conteúdo para todos, para avançar).

O intuito da tabela vai de encontro a uma tentativa de esmiuçar o processo de
pesquisa, o qual se deparou com a multiplicidade das expressões da agricultura
urbana em Paris. Não se tem por intenção, aqui, fazer uma listagem definitiva de todas
as iniciativas que prestam serviços profissionais por meio da referida atividade na
capital francesa, não é o nosso objetivo elaborar uma lista completa de empresas e
associações desta atividade econômica emergente, mas revelar a quantidade
expressiva de nomes e atores (inclusive os profissionais) com os quais nos
deparamos ao longo desta pesquisa – seria impossível não mencioná-las dado o
contexto em que as próprias entrevistas realizadas, as conversas estabelecidas e as
fontes bibliográficas consultadas nos levavam a tais referências.
É pertinente apontar que, com exceção de três (Bacsac, Halage e Mugo), todas
as demais iniciativas listadas (c. 95%) datam da década de 2010, sendo que 41 delas
(c. 71%) surgiram a partir de 2014, ano do início do mandato da atual prefeita Anne
Hidalgo, quando se impulsionou a política de desenvolvimento profissional e comercial
da agricultura urbana com o lançamento de Les Parisculteurs209. A tabela apresentada
208
209

DANIEL, A. -C. Mensagem recebida por e-mail em 16 abr. 2019.
Ver capítulo “Paris: em busca da metrópole agroecológica”.
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é uma amostra significativa da multiplicação de práticas de agricultura intra-urbana
que se impulsionaram em conjunto com as diretivas, os planos e os incentivos
estatais. A listagem levou em consideração apenas empresas ou associações que
atuam em Paris210 e arredores, tendo a extensão da Grande Paris e a centralidade da
capital como referência territorial (sabe-se que algumas iniciativas listadas também
atuam em outras cidades francesas e até no exterior).
Complementarmente, a tabela 2 contribui para demonstrar como a nova
agricultura intra-urbana profissional (uma agricultura urbana do meio técnicocientífico-informacional) tem estreita relação de influência com o engajamento social
em torno da referida atividade (17 iniciativas, ou c. 29% delas, possuem estatuto de
associação ou cooperativa) e com as politicas públicas voltadas à questão, que
puseram em foco novas práticas e demandas da sociedade e, consequentemente,
foram se revelando novas materialidades e alterando o cotidiano da metrópole. Não
se nota uma relevante concentração daquela atividade em uma porção territorial
específica da metrópole parisiense, as sedes administrativas muito se relacionam aos
bairros de origem de seus fundadores ou aos próprios locais de produção, geralmente
selecionados pela prefeitura mediante editais de Les Parisculteurs. A pesquisa
empírica constatou a presença de jovens à frente de tais empresas e associações211,
que também almejam conciliar seus interesses profissionais com seus engajamentos
pessoais em torno da agricultura urbana, da alimentação sustentável e do consumo
de alimentos locais e sazonais: “É claro que a empresa se originou daquilo que eu
acredito, vai de encontro aos meus hábitos cotidianos: consumir orgânicos,
compostagem doméstica, priorizar os alimentos da estação...” (2019, informação
verbal212).
Dos argumentos coletados em entrevistas e/ou em sites e materiais de
divulgação das empresas e associações listadas, pudemos destacar os seguintes em
seus discursos (que muito recorrem e se associam à “responsabilidade
socioambiental”):

210

A condição necessária para a iniciativa figurar em nossa listagem foi a sua atuação dentro de Paris;
caso sua atuação seja apenas em cidades vizinhas, não a inserimos na tabela.
211
Com menos de 45 anos.
212
Informação obtida em campo em 21 mar. 2019.
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a) produzir mais com menos recursos, com destaque ao uso racional da água,
havendo menções de até 90% de economia de tal recurso em seus modelos
de produção (especialmente quando se utiliza a técnica da aquaponia);
b) alimentos mais frescos e ricos em vitaminas e nutrientes, uma vez que chegam
mais rapidamente aos consumidores (devido à proximidade das áreas de
produção);
c) destaque ao gosto (melhor e mais pronunciado) dos alimentos, reafirmando o
fato de serem mais frescos e produzidos em menor escala, com mais cuidados
e segundo práticas ecológicas (sem insumos químicos, por exemplo);
d) materialização do circuito curto e completo, isto é, produção e consumo locais
e reaproveitamento dos resíduos orgânicos para realizar uma nova produção
(cita-se a “reciclagem dos rejeitos orgânicos” mediante compostagem etc.);
e) novos meios de transportar a produção, já que os trajetos são mais curtos, os
veículos podem ser mais compactos e há, enfim, menores ou nenhuma
emissão de CO2 (muitas iniciativas fazem o transporte de bicicleta, o que
também é facilitado pelo relevo predominantemente aplainado da Bacia
Parisiense);
f) produção orgânica, agroecológica ou permacultural;
g) apoio à vegetalização da cidade e à recomposição da biodiversidade urbana
(destaque às abelhas e à comercialização de mel);
h) realização de atividades pedagógicas de sensibilização e de oficinas temáticas
a públicos de diferentes idades.
Verificou-se, entretanto, que muitas das iniciativas listadas recebem o apoio,
estabelecem parcerias ou angariam crédito com grandes empresas (a exemplo de
famosas redes varejistas, bancos ou construtoras e incorporadoras), sendo este um
mecanismo de garantia para a materialização e perenidade de seus projetos
inovadores. Porém, contraditoriamente, estas relações passam a permitir a
interpretação de que tais novas iniciativas profissionais da agricultura intra-urbana
podem acabar sendo incorporadas pelo sistema, caso suas atuações venham a ser
bem-sucedidas, ou, ainda, de que estaria em curso uma apropriação dos discursos e
práticas ativistas pelo capital. Por outro lado, o principal tipo de parceria se refere à
concessão das áreas de cultivo, em que grandes empresas permitem a instalação das
“fazendas urbanas” em seus telhados, terraços ou pátios, viabilizando a atuação das
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startups e associações, que não teriam recursos para adquirir parcela suficiente do
espaço urbano para o desenvolvimento de suas produções e serviços.
A seguir, trechos de opiniões coletadas de pessoas à frente de empresas e
associações listadas na tabela 2, bem como de membros de hortas comunitárias
parisienses, acerca de uma possível apropriação capitalista das práticas ativistas e/ou
do engajamento de coletivos e associações envolvidos com a agricultura urbana
(2019, informações pessoais213): I. [Responsável por uma associação] “Nós temos um
estatuto e um posicionamento ético que não nos compara às grandes empresas, ao
mesmo tempo que para atuar é preciso encontrar recursos, não somos nós os agentes
das contradições”; II. [Membro de uma horta comunitária] “Não é a horta comunitária
ou mesmo uma nova startup do ramo da agricultura urbana que elitiza a cidade, eu
acho até o contrário, que são meios de mudar a cidade”; III. [Sócio de uma startup da
agricultura urbana] “A empresa precisa de lucro para existir, mas eu não acho razoável
nos compararmos a um [nome de uma grande empresa varejista]. Eles podem
destinar recursos, que vêm de sua fundação, dinheiro de fundo perdido e valores
deduzidos de impostos...”; IV. [Membro de uma horta comunitária] Isto aqui é uma
horta comunitária, mas é claro que a agricultura urbana vai se tornar cada vez mais
um negócio, me parece inevitável”.
Quando questionados se consideram que o seu trabalho desempenha um
papel ativista pela agricultura urbana, presidentes de duas iniciativas responderam
(2019, informações pessoais, tradução nossa214): I. “Absolutamente, porque a nossa
missão é de favorecer a prática de uma atividade agrícola ao maior número de
pessoas. Dizemos que se todo mundo jardinar duas horas por semana, teremos uma
resposta simples e eficaz à transição ecológica. De fato, isto permite: se reconectar
com a sua alimentação (ciclo das estações, origens dos produtos...); disseminar
conhecimentos essenciais que se perderam com o nosso modo de vida urbano;
suscitar as vocações da cidade e do campo para que a agroecologia tenha êxito”; II.
“Ativista pela ecologia já que nós trabalhamos com a agroecologia e com um
procedimento pedagógico de sensibilização dos cidadãos às questões alimentares e
ambientais. Toda a equipe [nome da empresa] é, a princípio, ativista”.

213

Informações obtidas em campo em: 8 fev. 2019 (II); 21 mar. 2019 (III); 19 abr. 2019 (I); 2 nov. 2019
(IV).
214
Mensagens recebidas por e-mail em: 3 abr. 2019 (II); 26 abr. 2019 (I).
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Ainda sobre a listagem apresentada na tabela 2, cabe salientar alguns pontos
transversais ao foco do ativismo em torno da agricultura urbana. Primeiramente, as
relações de parceria com a universidade. Muitas das iniciativas que trabalham
especialmente com a produção agropecuária em meio urbano, desenvolvendo e
testando novas técnicas e tecnologias, possuem algum tipo de cooperação formal com
centros de pesquisa, consolidando, no plano político, os objetivos de materializar 30
hectares de agricultura urbana em Paris até 2020. Algumas startups nos receberam
para entrevistas e visitas; outras, permitiram visitas apenas em momentos específicos
do ano, quando abrem suas portas ao grande público; e, por fim, teve aquelas que só
permitiriam nossa entrada mediante pagamento. E mesmo durante as visitas, nem
todas as fotografias podiam ser feitas e nem todas as informações eram fornecidas,
uma vez que transcorrem pesquisas que são mantidas em sigilo e há mecanismos
técnicos e tecnológicos que não são divulgados para garantir, de alguma maneira, o
monopólio do conhecimento que ainda está sendo desenvolvido – em uma das novas
fazendas urbanas, nos foi cobrado 300 euros pela hora de visita à área de produção,
o que, evidentemente, nos impossibilitou de realizá-la dado o nosso orçamento
limitado.
Apesar do referido valor ser absolutamente uma exceção, cobrar por visitas, no
entanto, é uma prática comum, que se tornou um meio de assegurar ganhos
complementares para manter as produções em área intra-urbana viáveis. Estas visitas
são animadas, podem ser incrementadas com oficinas, ateliês ou conferências, e
permitem um momento de lazer e apreciação da vista da cidade, sendo mais uma
fronteira aberta para a expansão do consumo do espaço urbano (HARVEY, 2011). As
visitas e oficinas têm preços variados, mas não nos deparamos, ao longo da pesquisa,
com nenhum valor cobrado que estivesse acima dos 30 euros por pessoa – todas as
iniciativas visitadas por esta pesquisa foram gratuitas, realizadas em jornadas abertas
ao grande público ou fomos recebidos para entrevistas exclusivas, seja na sede social
de startups e associações, seja em locais de produção agropecuária (fotografias 290,
291, 292 e 293).
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Fotografias 290 e 291 – Peas&Love

Peas&Love é uma empresa que instala e dá manutenção a hortas em estruturas suspensas, alugando
microparcelas a seus clientes, que podem ir colher os alimentos cultivados em horários determinados.
As estruturas hortícolas são instaladas mediante acordo com os proprietários dos imóveis (espaços
privados) e, em março de 2020, a empresa mantinha oito locais ativos: três em Bruxelas (Bélgica), três
em cidades da Grande Paris e dois na capital francesa, dentre eles, o das fotos acima, em meio a um
conjunto de prédios residenciais e comerciais no 15º arrondissement. Os canteiros em armações de
arame são identificados conforme a foto à direita, indicando o cultivo (“espinafre”); o número da parcela
(“18”); e o inquilino (“Anne”). Paris, França. Fotografias de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.

Fotografias 292 e 293 – Peas&Love

Ao chegar no local, a empresa anuncia (foto à esquerda): “Torne-se um agricultor urbano. Alugue sua
parcela de horta mantida dentro da fazenda urbana Peas&Love. Sobre o telhado deste prédio.
Frutas/legumes ultrafrescos; local e da estação; bom para sua saúde; conceito único; oficinas; venha
apenas colher”. Afirmava-se, ainda, proporcionar uma experiência de “reconexão com a natureza”. À
direita, a vista local impressiona o frequentador, complementarmente entretido por diferentes atividades
animadas por profissionais. Os interessados deveriam desembolsar uma taxa única de 100 euros
referentes aos materiais para a colheita dos vegetais e aos meios de acesso à horta, além da
mensalidade no valor de 38 euros. Paris, França. Fotografias de abril de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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Em Paris, os subsídios públicos para a agricultura intra-urbana expressos por
Les Parisculteurs; as políticas e programas públicos que abarcam a agricultura urbana
em suas distintas expressões e tipologias, evidenciados pela elaboração de diferentes
planos de escala municipal ou metropolitana; os incentivos da prefeitura para a criação
e multiplicação de startups; a incorporação da agricultura urbana (de escala comercial
ou comunitária) nos novos projetos de reforma e produção do espaço urbano; e a
introdução de um “paisagismo comestível” nas áreas verdes públicas da cidade são
fatores que ajudam a explicar a longa listagem de iniciativas profissionais que prestam
serviços, desenvolvem tecnologias, produzem e comercializam alimentos oriundos da
agricultura intra-urbana.
Todavia, algumas iniciativas apresentadas na tabela 2, destacadamente as
startups, possuem o evidente objetivo da obtenção de lucro, já que são empresas que
funcionam de acordo com as regras de mercado; outras, por sua vez, estão
amparadas em práticas de economia solidária ou não possuem fins lucrativos,
constituindo-se enquanto associações originárias da própria prática e utopia ativista
de transformar a cidade em um ambiente cada vez mais propício à produção de
alimentos, aproximando os cidadãos do contato direto com a terra, desenvolvendo
atividades pedagógicas (nestes casos, costumam ser sugeridas contribuições
referentes à cotização associativa, a fim de sustentar os projetos em curso, com
valores de cerca de cinco euros por atividade) e até mesmo sendo as associações
juridicamente responsáveis por hortas comunitárias.
Assim sendo, quando analisamos o conjunto da lógica de atuação dos
diferentes atores da agricultura urbana profissional parisiense em relação à
apropriação de práticas e discursos ativistas de acordo com o que se constatou em
campo, em seus informes publicitários, de divulgação ou websites, e/ou em canais de
mídia (jornais, websites de informação ou redes sociais, tais como Facebook,
Instagram e Twitter), as 58 iniciativas listadas são diferentes entre si: por vezes,
cooperam; por vezes, possuem vínculos estreitos com ativistas e hortelões; e, por
vezes, fazem uso de um semelhante discurso ativista para reproduzirem seus
interesses comerciais.
Portanto, a agricultura urbana profissional parisiense é plural e não é possível
dizer que todas as iniciativas compartilham dos mesmos princípios ideológicos.
Geralmente, os projetos ditos “high-tech” não apresentam necessariamente a
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preocupação social de reconexão direta dos consumidores com a natureza, nem de
se constituírem enquanto negócios sociais ou de se basearem nos pilares sociais da
agroecologia (tal como a maior parte das empresas capitalistas, não está em pauta a
socialização dos benefícios monetários gerados por esta agricultura urbana, nem
mesmo o benefício dos tradicionais agricultores). Seus serviços, contudo, são
publicitados como diferenciados no sentido de apontarem a novos modelos de
produção e de consumo e isto, a longo prazo, pode representar transformações
significativas na organização espacial vigente, mas ainda impossível de mensurá-las
(AUBRY; CONSALÈS, 2014; ROSENSTIEHL, 2018).
Por outro lado, há iniciativas profissionais que integram mão de obra em quadro
de inserção socioeconômica, que visam à democratização de alimentos orgânicos e
saudáveis às populações mais pobres, que realizam atividades pedagógicas e
animam ateliês em hortas comunitárias para fortalecer as relações sociais cotidianas
e marcar a presença cidadã nos espaços públicos da cidade, ou, ainda, que firmamse enquanto iniciativas low-tech, isto é, utilizando-se de um conjunto de técnicas
simples ou mesmo de conhecimentos ancestrais e práticas populares. A diversidade
da agricultura urbana profissional parisiense é, portanto, característica marcante entre
as 58 iniciativas listadas, imbuídas de diferentes posturas e objetivos quanto ao intuito
de transformar suas materialidades em atividades perenes no conjunto da metrópole
parisiense (AUBRY; DANIEL, 2017; MAYOL; GANGNERON, 2019).
Na cidade de São Paulo, por sua vez, mesmo que em menor número e não
contando com os subsídios e os planos municipais existentes em Paris, não são
poucas as novas iniciativas profissionais voltadas à agricultura intra-urbana. Reiterase que não há a intenção de fazer, aqui, uma listagem definitiva, mas, assim como em
relação ao caso parisiense, revelar a sua quantidade expressiva, sendo que, em
muitas delas, foram realizados trabalhos de campo e/ou seus nomes foram
mencionados em entrevistas, conversas informais e fontes bibliográficas consultadas,
além da participação ativa do pesquisador junto às redes existentes. Ainda não há
uma associação brasileira (nem paulista ou paulistana), como existe na França, que
agregue os múltiplos atores da agricultura urbana profissional, auxiliando no
levantamento de dados e informações.
Não foi o nosso propósito e nem teríamos condições estruturais de fazer um
levantamento completo de todos os estabelecimentos comerciais e de todas as
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associações (incluindo institutos e ONGs) etc. que comercializam ou prestam algum
tipo serviço relacionado à agricultura urbana. Adicionalmente, não se teve por
intenção listar cada um dos empórios, mercearias, mercados e feiras que vendem
algum(ns) alimento(s) produzido(s) dentro da cidade, já que este seria um enorme e
incompatível levantamento frente à capacidade e abrangência espaço-temporal desta
pesquisa. Por não ser o principal intuito aqui pretendido, também não constam na
tabela: pessoas físicas (agricultores) e suas respectivas áreas de produção agrícola;
entidades associativas ou cooperativas de agricultores; estabelecimentos que
possuem hortas mas que a agricultura intra-urbana não é o ramo principal de negócio;
iniciativas profissionais cujo foco principal de atuação está em áreas periurbanas;
iniciativas profissionais sem registro – a formalidade jurídica serviu de base para
elencar os referidos atores da agricultura intra-urbana, por isso, as iniciativas informais
e os diversos coletivos não foram listados (HARDMAN; LARKHAM, 2014).
Mantendo-se a coerência comparativa com Paris, identificamos iniciativas
(empresas e associações) juridicamente registradas que atuam na produção
agropecuária intra-urbana, na comercialização de bens relacionados à agropecuária
intra-urbana (de alimentos à utensílios e ferramentas), com compostagem e
reciclagem de matéria orgânica (como parte do conjunto de produtos e serviços
atrelados à agricultura intra-urbana), paisagismo comestível, que prestam serviços e
desenvolvem projetos variados, ou, ainda, operando em mais de uma destas frentes
(iniciativas de caráter híbrido). Seguindo os critérios anteriormente expostos e em
conformidade com a análise e a interpretação em curso neste capítulo, ao longo do
percurso investigativo desta pesquisa, nos deparamos, até dezembro de 2019, com
33 iniciativas profissionais da agricultura intra-urbana na capital paulista,
apresentadas na tabela 3 a seguir.
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Tabela 3 –

Nome

Atores da nova agricultura intra-urbana profissional na cidade de São
Paulo (2019)
Atividades
principais

Sede
administrativa

Demais
informações

2018

Jabaquara (zona
sul, capital)

Produz hortaliças
mediante
hidroponia vertical
indoor com
iluminação artificial
(LED); montou
estrutura (sistema
hidropônico) em
uma loja da rede
varejista Pão de
Açúcar (no Jardim
Paulista, zona
oeste) para que o
cliente colha a
verdura com a raiz
Realiza cursos,
comercializa
equipamentos,
mobiliário e livros
online
Realiza encontros,
debates, oficinas e
palestras

Ano de criação

1. Aguapé

Produção e
comercialização
(vegetais)

2. Aquapônica

Concepção e
materialização de
projetos de
aquaponia

2013

Vila Formosa
(zona leste,
capital)

3. ArboreSer

Espaço para a
realização de
atividades
agroecológicas

2013

Jaçanã (zona
norte, capital)

4. Arueira
Ambiental

Gestão de
resíduos sólidos

2016

Alto de Pinheiros
(zona oeste,
capital)

Fez a gestão da
horta e da
compostagem de
edifícios
corporativos e
comerciais, ex.:
Shopping Eldorado,
Ed. Malzoni (sede
do Google), Ed.
Infinity Tower (sede
de Facebook e
Apple) e Ed.
Eldorado Business
Tower (sede do
LinkedIn)
(continua)
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

5. BeGreen

6. Cidades Sem
Fome

7. City Farm
Brasil

Produção e
comercialização
(vegetais)

Concepção e
implementação
de projetos de
agricultura
urbana

Estabelecimento
comercial de
produtos para a
agricultura
urbana

2016

2004

2017

Matriz: Belo
Horizonte (MG);
Filial: São
Bernardo do
Campo (SP)

Produz hortaliças
mediante
hidroponia e
aeroponia com
iluminação artificial
(LED) dentro da
fábrica da
Mercedes-Benz, no
ABC Paulista, cuja
produção abastece
o restaurante da
montadora e é
comercializada aos
seus funcionários e
a outras empresas
e organizações
parceiras

Aricanduva (zona
leste, capital)

Estatuto de
associação; atua
na materialização
de hortas escolares
(fins pedagógicos e
nutricionais) e de
hortas e estufas em
áreas públicas e
particulares – ex.:
áreas de linhão
(fins de produção e
geração de renda)

Jardim Paulista
(zona oeste,
capital)

Possui loja física na
Galeria Ouro Fino,
(na Rua Augusta) e
loja online;
comercializa
produtos variados
(insumos,
equipamentos,
mobiliário etc.) com
foco na produção
indoor
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

8. Cooperativa
Via Verde

Concepção,
materialização e
manutenção de
projetos
paisagísticos e
de agricultura
urbana

9.
EcoAgroAcademy

Concepção e
materialização de
projetos de
agricultura
urbana;
compostagem;
realização de
cursos e
palestras

2017

2013

Belenzinho (zona
leste, capital)

Empreendimento
social da
Associação
Reciclázaro
(fundada em 1997),
que trabalha com
reinserção social e
profissional e
possui o Empório
Grão em Grão, na
Vila Romana (zona
oeste), cujo
destaque é a
comercialização de
produtos orgânicos
e artesanais

Pinheiros (zona
oeste, capital)

Concebeu e
implementou a
horta no telhado do
Shopping Eldorado,
em Pinheiros (zona
oeste)

10. Ecra
Sustentabilidade
Urbana

Concepção e
materialização de
projetos de
paisagismo e
agricultura
urbana

2016

Santo André
(SP)

Materializa lajes
verdes; cria
módulos de
agricultura urbana
sobre áreas
impermeabilizadas
e de grama para
animais de
estimação

11. Equilibrium
Aquaponia

Concepção e
materialização de
projetos de
aquaponia

2014

São Bernardo do
Campo (SP)

Realiza projetos de
fins comerciais e
pedagógicos

12. Espaço Sabor
da Vitória

Estabelecimento
comercial de
produtos da
agricultura
urbana

São Mateus
(zona leste,
capital)

Comercializa
alimentos
cultivados
localmente (em
área de linhão) pela
proprietária da loja

2019
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

13. Fazenda
Cubo

14. FAZU – Rede
de Fazendas
Urbanas

15. Instituto Baru

Produção e
comercialização
(vegetais)

Instalação de
equipamentos;
formação técnica;
comercialização
de verduras

Comercialização
de produtos da
agricultura
urbana;
realização de
oficinas e
palestras

Pinheiros (zona
oeste, capital)

2019

2019

Produz verduras
mediante aeroponia
vertical indoor com
iluminação artificial
(LED); comercializa
no local de
produção e para
restaurantes
próximos; faz
entregas sobretudo
de bicicleta ou a pé

Campo Belo
(zona sul,
capital)

Instala
equipamentos para
a produção
hidropônica e faz a
formação dos
produtores
mediante
mensalidade (350
reais); comercializa
as verduras
produzidas; atua
em bairros de baixa
renda (ex.: Jardim
Felicidade, na zona
sul); tem parceria
com ONG

Butantã (zona
oeste, capital)

Estatuto de
associação;
estabelecimento de
economia solidária
com venda de
orgânicos pelo
preço do produtor;
princípio do circuito
curto de produção
e consumo; possui
cafeteria no local e
espaço para
atividades
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

16. Instituto Chão

17. Instituto Feira
Livre

18. Instituto
Guandu

Comercialização
de produtos da
agricultura
urbana;
realização de
oficinas e
palestras

Comercialização
de produtos da
agricultura
urbana;
realização de
oficinas e
palestras

Gestão de
resíduos
orgânicos

2014

2017

2013

Vila Madalena
(zona oeste,
capital)

Estatuto de
associação;
estabelecimento de
economia solidária
com venda de
orgânicos pelo
preço do produtor;
princípio do circuito
curto de produção
e consumo; possui
cafeteria no local e
espaço para
atividades

Vila Buarque
(zona central,
capital)

Estatuto de
associação;
estabelecimento de
economia solidária
com venda de
orgânicos pelo
preço do produtor;
princípio do circuito
curto de produção
e consumo; possui
cafeteria no local e
espaço para
atividades

Alto de Pinheiros
(zona oeste,
capital)

Realiza serviços
baseados no ciclo:
agricultura urbana,
gastronomia e
gestão dos
resíduos orgânicos
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

19. Instituto
Kairós

20. Loa Terra

21. Mateba

Desenvolve e
executa projetos
de agricultura
urbana,
agroecologia,
circuito curto e
economia
solidária

Realização de
oficinas e
eventos;
assessoria;
materialização de
hortas

Produção de
hortaliças;
empório;
restaurante;
realização de
cursos e
palestras

2002

2019

2017

Vila Buarque
(zona central,
capital)

Estatuto de
associação; atua
junto aos
agricultores
urbanos para
desenvolver
práticas de
produção,
distribuição,
comercialização e
consumo; produz
publicações
variadas, incluindo
guias sobre PANC;
participa de
conselhos junto ao
poder público;
compõe a
Plataforma de
Apoio à Agricultura
Orgânica (Cap. 2)

Vila Mariana
(zona sul,
capital)

Desenvolve
atividades diversas
de agroecologia e
permacultura; faz a
gestão de
atividades
pedagógicas no
Vila da Terra
(tabela 3, n. 32)

Vila Madalena
(zona oeste,
capital)

Restaurante, bar e
empório com
aquaponia local na
área externa do
imóvel (lago com
carpas); a produção
local (inclui PANC)
é utilizada na
cozinha;
comercializa
alimentos de
pequenos
produtores e
produtos de City
Farm Brasil (tabela
3, n. 7) e Yes, We
Grow (tabela 3, n.
33); realiza
atividades e
eventos sobre
agricultura urbana
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

22. Morada da
Floresta

Compostagem;
realização de
cursos e oficinas

2009

Butantã (zona
oeste, capital)

Pioneira em
serviços e produtos
para a
compostagem de
escala doméstica;
compostagem em
escolas; integrante
do Programa
Composta São
Paulo (2014), da
Prefeitura de São
Paulo (que
distribuiu
composteiras
domésticas a 2 mil
domicílios no
município)

23. Noocity

Desenvolve,
comercializa e
instala estruturas
para a produção
hortícola
suspensa

2014

Vila Madalena
(zona oeste,
capital)

Empresa lusobrasileira (sedes no
Porto e em São
Paulo); desenvolve
mobiliário de cultivo
de escala
doméstica,
empresarial e para
áreas públicas

24. Pé de Feijão

Assessoria;
realização de
eventos e
oficinas;
manutenção de
hortas em
empresas

2011

Bela Vista (zona
central, capital)

Atua nas áreas da
educação alimentar
e ambiental

25. Pink Farms
(Asolum)

Produção e
comercialização
(vegetais)

2017

Vila Leopoldina
(zona oeste,
capital)

Produz mediante
hidroponia e
iluminação artificial
(LED)

Pirituba (zona
oeste, capital)

Materializou a horta
no telhado da Dow
Brasil; a cada
projeto pago por
uma empresa, a
Plant diz criar uma
horta em área de
vulnerabilidade
social

26. Plant
Fazendas
Urbanas

Instalação de
hortas e centros
de compostagem
de resíduos
orgânicos em
empresas

2017
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Nome

Atividades
principais

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(continuação)

27. Sabor da
Fazenda

Produção e
comercialização
de mudas
orgânicas;
realização de
cursos e oficinas

28. Santo Broto

Instalação de
hortas e
treinamento para
o seu manejo;
produção e
comercialização
de brotos e
mudas

29. S.O.S.
Abelhas Sem
Ferrão

Realização de
atividades
diversas
sobre/com as
abelhas nativas
sem ferrão

30. Super
Saudável

Supermercado;
produção de
hortaliças

31. Terra Viva
Paisagismo
Ecológico

Concepção e
materialização de
projetos de
paisagismo
ecológico

1993

2015

2014

2018

2015

Vila Maria (zona
norte, capital)

Produz mudas
orgânicas
certificadas de
plantas alimentícias
(incluindo PANC);
comercializa no
local de produção e
em feiras
orgânicas; oferece
cursos e oficinas de
horticultura para
crianças e adultos

Santo André
(SP)

Instala horta em
restaurante,
adequando-a ao
seu cardápio;
desenvolve projetos
hortícolas para
instituições e
ONGs; comercializa
caixas e vasos de
plantas comestíveis
(“horta delivery”)

Ipiranga (zona
sul, capital)

Instala e conserva
meliponários; faz o
resgate de abelhas
e colmeias; realiza
atividades
pedagógicas,
oficinas e
conferências

Alto de Pinheiros
(zona oeste,
capital)

Aquaponia com
produção de
hortaliças;
comercializa
produtos
alimentícios
predominantemente
orgânicos

Sumaré (zona
oeste, capital)

Trabalha com
plantas alimentícias
(incluindo PANC) e
medicinais; oferece
oficinas de manejo
em jardins e hortas
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Atividades
principais

Nome

Ano de criação

Sede
administrativa

Demais
informações
(conclusão)

32. Vila da Terra

Espaço
multifuncional
gastronômico,
comercial, de
coworking e para
a realização de
oficinas

33. Yes, We
Grow

Comercialização
de utensílios e
produtos
orgânicos
voltados à
horticultura
urbana

2019

Vila Madalena
(zona oeste,
capital)

2016

Sumaré (zona
oeste, capital)

Localizado na
cobertura do
supermercado
Natural da Terra
(Av. das Corujas);
oferece atividades
e oficinas ligadas à
horticultura e ao
contato com a terra;
possui paisagismo
comestível em suas
dependências;
sediou o 6º Festival
de Agricultura
Urbana (dez. 2019)

Comercializa
sementes, insumos,
estruturas físicas
para o plantio etc.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações e dados coletados no conjunto da pesquisa
realizada.

Em São Paulo, a diversidade de atores da agricultura urbana profissional
também é grande no que se refere aos modelos e frentes de atuação e aos princípios
ideológicos que regem tais iniciativas. Existe o trabalho de organizações sem fins
lucrativos junto aos tradicionais agricultores (em áreas intra e periurbanas) do
município, a fim de elaborar projetos e traçar estratégias políticas para direcionar
investimentos para a produção agroecológica local, mas que também atuam junto a
outras instituições e elaboram materiais impressos e digitais tais como guias, boletins
e demais publicações; há associações que atuam diretamente na produção agrícola
intra-urbana; há as iniciativas que comercializam produtos da agricultura intra e
periurbana pelo preço do produtor, fortalecendo o locavorismo e criando alternativas
pautadas em princípios da economia solidária, tendo surgido de ideias e demandas
da cidade e realizando outras atividades (palestras, rodas de conversa, oficinas,
ateliês etc.) sobre a temática; e há diferentes prestadores de serviços,
estabelecimentos comerciais especializados na temática da agricultura intra-urbana e
“fazendas urbanas indoor”.
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Dentre as iniciativas apresentadas, as startups que instalaram o modelo de
fazendas urbanas indoor – em imóveis urbanos fechados e, portanto, dependentes de
energia artificial – são criticadas entre os hortelões e ativistas (2019, informações
pessoais215), que as interpretam como desconectadas dos princípios sociais da
agroecologia urbana, reprodutoras de práticas importadas ou exemplos da contínua
expansão e apropriação do mercado de orgânicos pelo capitalismo: I. “Nada a ver com
o contexto brasileiro essas empresas [de produção indoor]. Temos agricultores, muita
terra e sol. Se tudo isso fosse investido em agroecologia teríamos um retorno muito
maior”; II. “Essas empresas têm um modelo de negócio bem definido e uma
prospecção de lucros clara e, no final, é isso que importa ao mercado financeiro. Por
outro lado, os agricultores estão abandonados à própria sorte, sem apoio técnico e
investimentos”. III. “É a nova Revolução Verde e uma readequação capitalista às
demandas do mercado de orgânico que têm surgido [...]. É exatamente por isso que
é preciso fortalecer o discurso da agroecologia, porque é muito fácil a apropriação
capitalista da produção orgânica para que grandes empresas assumam o setor e
esvaziem o campo. A agroecologia envolve necessariamente uma discussão acerca
da justiça social e de formas econômicas alternativas”.
A falta de incentivos e subsídios públicos, bem como a descontinuidade de
planos e programas municipais quando ocorrem as mudanças de gestão, refletem na
menor relevância da prefeitura em relação à multiplicação de iniciativas profissionais
voltadas à agricultura urbana na cidade de São Paulo. Porém, há quem dependa de
editais para a captação de recursos ou quem preste serviços à administração pública,
seja na capital ou em outros municípios. Depoimentos coletados também revelam o
interesse em estabelecer parcerias formais com universidades ou centros de
pesquisa, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de novas técnicas e
tecnologias de produção agropecuária e para o destino e a reciclagem dos dejetos
orgânicos. É marcante, ainda, a presença de mão de obra qualificada (com ensino
superior completo) à frente das referidas iniciativas: em pelo menos 23 delas (c. 70%),
com as quais conseguimos coletar esta informação, seu proprietário, sócio ou
associado com função ativa na instituição possuía diploma de curso superior.
O perfil dos referidos atores da agricultura intra-urbana profissional paulistana
também é muito diverso em relação à faixa etária de seus proprietários, à origem do
215

Mensagens recebidas por aplicativo móvel em 22 jul. 2019.
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seu capital inicial (há casos de capital próprio, de pequenos empréstimos e de maiores
quantias provenientes de fundos de investimento), ao público que atendem, à
compreensão sobre a produção de alimentos na cidade, à sua ideologia e à extensão
territorial de sua atuação. Há iniciativas com mais experiência e anos de trabalho, que
se consideram parte da base de estruturação das articulações políticas em prol da
agricultura urbana destes anos 2000; há quem não desvincule a sua atuação
profissional da importância exercida pelos tradicionais agricultores urbanos
(sobretudo das áreas periurbanas) e pela agroecologia; e há aquelas com interesse
comercial claro, geralmente pouco conectadas às redes existentes e que pretendem
conquistar seu espaço numa frente de negócios ainda incipiente:
I. “Não se tratou apenas de ter um negócio, mas de valorizar o que a gente
acredita, dando protagonismo à agroecologia e aos agricultores que nos alimentam,
e mostrando às pessoas que podemos e devemos remunerá-los de forma justa”; II.
“Através dos princípios de uma cultura mais resiliente e sustentável, nosso objetivo é
construir espaços mais produtivos nos centros urbanos. Resgatar e disseminar a
agricultura urbana transformando espaços ociosos que possam gerar renda, alimento,
abrigo, reconexão. Desenvolver e cocriar locais mais harmoniosos para se viver em
cidades. Resgatar a ancestralidade das culturas sustentáveis e somar com o
conhecimento atual”; III. “O objetivo é em um curto espaço de tempo se tornar a maior
empresa produtora de hortaliças prontas para consumo da América Latina, com marca
reconhecida no continente”; IV. “[Nosso objetivo é] ensinar as pessoas a cultivar
alimentos”; V. “[Nosso principal objetivo é a] geração de alimentos sem agrotóxicos
através da agricultura urbana em lajes verdes. Acreditamos que com uma
produtividade de 6 kg/m2 de hortaliças, hortifrútis e temperos, podemos suprir as
demandas da cidade” (2019, informações pessoais ou verbais216).
No que se refere ao foco central da análise concernente à relação entre
agricultura urbana e ativismo, chama-se a atenção, em São Paulo, a relação existente
entre envolvimento com as hortas comunitárias e o desenvolvimento de atividades
profissionais. Na capital paulista, não foram poucos os casos constatados em que
havia uma relação direta entre ativismo e atuação profissional: pelo menos um
hortelão de cada horta comunitária mapeada (mapa 2, p. 270) fazia dos seus

216
Mensagens recebidas por e-mail em: 10 out. 2019 (V); 11 out. 2019 (IV); 5 nov. 2019 (III); 10 dez.
2019 (II). Informação obtida por telefone em: 16 dez. 2019 (I).
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conhecimentos práticos ligados à agricultura urbana e à agroecologia (conquistados
ou aprimorados devido ao seu envolvimento com a horta comunitária) um meio
possível de geração de renda. Por vezes, esta relação profissional se dava com
alguma iniciativa listada na tabela 3, mas, na maioria dos casos, estes hortelões
desenvolviam atividades profissionais como autônomos ou eram membros de algum
coletivo que prestava serviços ambientais variados. Entre os envolvidos com a
UHCSP, havia o entendimento de que a rede os ajudava a chegar a mais pessoas,
sejam clientes ou parceiros de trabalho.
Em 2018, no quadro da União de Hortas Comunitárias de São Paulo (UHCSP),
houve o interesse em criar uma rede colaborativa e um catálogo de serviços
agroecológicos, tanto para publicitá-los quanto para alavancar a ajuda mútua na busca
por clientes a quem se pudesse prestar serviços relacionados a: cultivo de espécies
comestíveis; gestão de resíduos orgânicos e compostagem; venda de subprodutos e
manufaturados provenientes da agricultura urbana; instalação de cisternas e outros
mecanismos de melhor aproveitamento e reciclagem da água; preparação e
realização de oficinas pedagógicas etc. Até janeiro de 2020, a plataforma única estava
online domiciliada no site “wikiversity.org” sob a denominação “Jardineiros
Agroecológicos”, de operacionalidade gratuita e participativa (que possibilita a edição
por parte de seus usuário). Com esta ferramenta colaborativa, ofertam-se os serviços
prestados por alguns ativistas na condição de autônomos e/ou por intermédio dos
coletivos de que fazem parte.
Estejam presentes ou não no catálogo online supracitado, muitos casos desta
natureza se enquadram juridicamente como “microempreendedores individuais”
(MEI), emitindo notas pelos serviços prestados e consolidando uma rede emergente
na capital paulista, em que tais profissionais se conhecem e criam mecanismos
solidários para se apoiarem mutuamente, seja na divulgação ou mesmo na
consolidação de parcerias de trabalho, agregando especialistas em diferentes áreas
relacionadas à agricultura urbana e à agroecologia, possuindo páginas próprias na
internet para a divulgação de seus serviços e cooperando entre si para a
implementação de projetos variados.
Destes coletivos que também atuam profissionalmente – às vezes com
estruturas fixas onde realizam grande parte de suas atividades e/ou que servem de
base operacional e administrativa; às vezes atuando de forma difusa no território, sem
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uma base fixa (quando possuem uma base fixa, seus bairros foram localizados entre
parênteses) – são exemplos: Casa Ecoativa (na Ilha do Bororé, zona sul), Coletivo
DedoVerde (no Jardim São Luís, zona sul), Coletivo do Estradão (no Jaçanã, zona
norte), Grupo Eparreh, Permacultures Urbanos, PermaSampa, Ponto de Cultura
Socioambiental Quebrada Sustentável (em São Miguel Paulista, zona leste), Rede
Permaperifa, e Sapiência Ambiental (em Pinheiros, zona oeste), que desenvolvem e
implementam

projetos

relacionados

à

horticultura

urbana,

bioconstrução,

permacultura, coleta de água da chuva etc., além de atuarem com a educação
ambiental mediante realização de oficinas, palestras, cursos etc. no centro e na
periferia da cidade, em seus espaços próprios ou como os da rede SESC (presente
em diversos bairros da capital) e do Instituto Casa da Cidade (na Vila Madalena, zona
oeste), junto aos agricultores da zona rural do município, ou mediante articulação com
outros coletivos locais, especialmente nos bairros mais periféricos da cidade.
Há, evidentemente, muitos outros casos e iniciativas individuais (MEI) ou
coletivas, informais (sem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ)
e associativas, que atuam profissionalmente com a agricultura urbana (intra ou
periurbana) na cidade de São Paulo, como é o caso da É Hora da Horta217, que, apesar
de não ser uma empresa registrada (até dezembro de 2019), é um exemplo de área
de produção agrícola que combinava a promoção de atividades pedagógicas, de lazer
etc. com a elaboração de manufaturados do que é colhido no local, imprimindo sua
marca nos produtos comercializados em feiras e eventos (a exemplo do Festival de
Agricultura Urbana). No entanto, a amostragem aqui apresentada permite
compreender que, na capital paulista, ativistas diretamente envolvidos com as hortas
comunitárias estudadas estavam desenvolvendo (ou passaram a desenvolver)
atividades profissionais diretamente relacionadas ao seu engajamento político e
motivações ideológicas, revelando uma particular ambivalência, na qual o ativismo e
a profissão se complementam e produzem novas materialidades no urbano para além
das próprias hortas comunitárias.
Em relação à distribuição espacial, tem-se a forte concentração de iniciativas
profissionais em bairros da zona oeste da capital paulista: 16 delas, ou 48% do total.
O fato pode se enquadrar como mais uma evidência da concentração comercial, de
serviços, de fluxos informacionais e de capitais no chamado “Setor Sudoeste” da
217

Ver capítulo “São Paulo: em busca da metrópole agroecológica”.
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cidade, caracterizando-o como a porção territorial de maior interesse do capital e de
maior inserção na lógica da globalização atual. Produto do processo de urbanização
desigual paulistano, com diferentes formas e padrões urbanísticos produzidos do final
do século XIX aos dias atuais – a exemplo dos antigos loteamentos burgueses
vizinhos ao centro da cidade, como Higienópolis, de 1890, ao moderno eixo Faria
Lima–Berrini –, o Setor Sudoeste evidencia a hierarquia socioespacial abrigando os
bairros habitados pela população de alto poder aquisitivo, o principal comércio cultural
e de luxo, os mais significativos investimentos públicos em infraestruturas urbanas e
imponentes conjuntos empresariais (prédios corporativos, sedes de empresas e
modernos escritórios) (AZEVEDO, 1958; CARLOS, 2017). A listagem de iniciativas
desta nova agricultura intra-urbana profissional de São Paulo – apenas uma não
surgiu nos anos 2000, sendo que 29 delas (c. 88%) são da década de 2010 – remete
à possível expansão e/ou consolidação, nos próximos anos, de mais este ramo de
negócios no Setor Sudoeste, sendo que este último oferece, ainda, maior proximidade
com potenciais clientes, sejam os residentes de tal porção territorial ou as empresas
ali estabelecidas: “É nesta direção que podemos afirmar que os ‘novos serviços’, em
função de sua especificidade e da necessidade de proximidade com outros setores
da economia, buscam uma localização específica [...]” (CARLOS, 2004, p. 61).
Ressalta-se, por fim, a enorme diferença que há entre as iniciativas
apresentadas nas tabela 2 e 3, devido ao complexo conjunto de processos que as
contextualizam. Por exemplo, uma loja de alimentos provenientes da agricultura
urbana praticada em área de linhão, cujas técnicas de produção são simples e
tradicionais (low-tech), tocada pelo próprio agricultor que aos poucos avança em seus
negócios na periferia da zona leste paulistana, revela realidades contrastantes quando
comparada às empresas que aplicam tecnologias inovadoras para produção indoor
(high-tech) ou com projetos desenvolvidos a partir de encomendas de grandes
corporações transnacionais.
O objetivo, aqui, foi de constatar a diversidade de iniciativas profissionais,
avançando em nossa tese de que a agricultura urbana é, atualmente, plural e capaz
de demonstrar as contradições inerentes ao sistema socioeconômico. Apesar dos
contrastes parecerem maiores em São Paulo do que em Paris, em razão das enormes
disparidades sociais da capital paulista, a multiplicidade de iniciativas profissionais,

433

pautadas em práticas e discursos muito diferentes, é evidenciada nas duas cidades
estudadas. Neste sentido:
A agricultura urbana não é apenas radical e neoliberal, eu argumento
que tem que ser ambas. Ela não surgiria como um movimento social viável
sem elementos de ambas, na medida em que processos contraditórios do
capitalismo criam oportunidades para a agricultura urbana e impõem
obstáculos à sua expansão. O enfoque no processo – em como e onde a
agricultura urbana surge – finalmente oferece uma melhor compreensão das
várias funções e formas da agricultura urbana e as tendências contraditórias
internas ao seu crescimento. (MCCLINTOCK, 2014, p. 157, tradução nossa.)
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se voltar à agricultura urbana como ativismo, volta-se à cidade. Aqui, mais
especificamente, a Paris e a São Paulo, onde ela é uma realidade. Sua principal
estratégia é a materialização e a consequente perenização de hortas comunitárias
intra-urbanas, destacadamente em espaços públicos. Sua diferenciação de outras
expressões da agricultura urbana passa pela negação da lógica produtivista e da
dimensão prioritária ou exclusivamente quantitativa da produção. Enquanto prática
social, está em seu conteúdo ideológico a transformação do espaço urbano a partir
da ajuda mútua; do fortalecimento das relações de proximidade; da utopia da “cidade
comestível”; do compartilhamento do conhecimento e da troca de experiências entre
as pessoas; da vivência com a própria essência das plantas, que crescem e se
reproduzem gratuitamente (CLASSENS, 2014; MANIER, 2012).
A materialização da agricultura urbana como ativismo condiciona-se ao
engajamento de um grupo de pessoas para realizar, coletivamente, o trabalho e as
atividades na área ocupada, dividindo as tarefas cotidianas e organizando mutirões
esporádicos. O cultivo de alimentos combina-se à valorização e à manutenção da
biodiversidade local, a exemplo do resgate de abelhas nativas e a introdução de
plantas alimentícias não convencionais (PANC), mas também à promoção da
educação ambiental combinada a atividades artísticas, literárias, gastronômicas etc.
A agricultura urbana como ativismo reúne um conjunto de pequenas iniciativas
atreladas a um processo de (re)politização socioespacial, visando à (re)apropriação
pacífica do espaço urbano, à (re)conexão com os ciclos da natureza e a conferir uma
utilidade comum (desvinculada da lógica da propriedade privada) ao solo urbano (dáse ênfase, portanto, na condição do alimento e da terra como recursos comuns)
(TORNAGHI, 2012).
No que se refere à reconexão com a natureza em meio urbano, ressalta-se que
esta relação também não deixa de representar uma transformação humana do meio
natural, de acordo com os interesses, a estética e a ideologia dos grupos de hortelões.
O controle da natureza está presente em cada decisão tomada, seja em podar ou não
as plantas, limpar ou não o mato, jogar cascalho nos caminhos entre os canteiros,
permitir a expansão de plantas espontâneas e PANC etc. (HARDMAN; LARKHAM,
2014). Porém, a pesquisa empírica revela que esta relação entre sociedade e
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natureza ganha novos contornos na maneira de se materializar no espaço urbano,
introduzindo técnicas e conceitos agroecológicos e permaculturais para uma relação
que envolva menor desperdício hídrico e energético, maior incentivo à biodiversidade
local e realização do plantio consorciado e de técnicas de compostagem. Neste
sentido, a produção orgânica das hortas comunitárias (gratuita, coletiva e, se em
espaço público, aberta a todos por direito) reforça o princípio de que o alimento
saudável pode ser um recurso comum (MOLINA et al., 2020).
As hortas comunitárias são territorialidades de redes de solidariedade,
baseadas na cooperação e na ajuda mútua, e que findam por defender um lugar por
intermédio das práticas agrícolas. Baseiam-se na utopia da autonomia e são
experiências de baixo consumo (energético, de insumos, de dinheiro etc.).
Questionam o planejamento estatal, que, segundo Hardman e Larkham (2014), é uma
barreira potencial ao desenvolvimento da agricultura urbana, reforçando a adoção de
práticas que não esperam permissão para agir nos espaços da cidade, a exemplo da
metodologia de guerrilla gardening, cujas experiências de sucesso se tornaram
referências para a sua replicação.
Apesar da revisão bibliográfica apresentar casos em que cidadãos foram
juridicamente enquadrados como criminosos por suas práticas de cultivo sem
autorização prévia (casos de guerrilla gardening), no decorrer desta pesquisa, não se
presenciou, seja em São Paulo ou em Paris, nenhum tipo de interpelação ou
repressão policial devido ao ato de plantar em espaços públicos ou privados da
cidade, muito embora transeuntes tenham questionado se os hortelões interventores
possuíam autorização para realizar aquelas ações, muito mais por curiosidade e
admiração: I. Situação parisiense: “Muito bom trabalho! Vocês estão fazendo o serviço
que a prefeitura deveria fazer”; II. Situação paulistana: “Bacana que estão plantando,
alguém faz alguma coisa pela cidade” (2019-20, informações verbais218).
Notou-se uma recorrente negação do urbano no discurso e nos depoimentos
de diferentes hortelões, o que poderia ser enquadrado, segundo Cavin (2012), como
“imaginário aintiurbano” ou “urbanofobia”, algo que também remeteria ao fugere
urbem presente na literatura árcade do século XVIII europeu, momento das grandes
transformações
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especialmente na Inglaterra. Ou, ainda, como aponta Harvey (2015, p. 45), Balzac219
também invocava
[...] com frequência cenas pastoris idílicas. [A obra] “Os camponeses” [...]
começa com uma longa carta escrita por um jornalista monarquista parisiense
que descreve a cena “árcade” idílica de uma propriedade rural e de suas
cercanias, contrastando-a com “o contínuo e excitante espetáculo dramático
de Paris e suas lutas angustiantes pela sobrevivência”. [...] Em “A pele de
onagro”, o motif utópico ocupa um lugar central. Raphaël de Valentin,
buscando o repouso que prolongaria sua vida ameaçada, “sentiu uma
necessidade instintiva de se aproximar da natureza, da morada simples e da
vida vegetativa às quais tão prontamente nos entregamos ao campo”. [...]
Encontra “um lugar onde a natureza, tão despreocupada como uma criança
brincando, parecia comprazer-se em esconder tesouros” [...].

Aquela constatação revela, mais especificamente, a crítica ativista à sociedade
urbana a qual Lefebvre (1999, p. 15) se refere como sendo a “que nasce da
industrialização”. Evidenciando o seu conteúdo utópico, a vontade de rompimento
com a cidade industrial visa à materialização de espaços críticos à sua centralidade,
permitindo a ampliação da discussão que venha a permear a própria concepção
teórica dos limites entre o rural e o urbano e da dualidade campo–cidade. Sinaliza-se,
assim, um meio de superação da relação centro–periferia estabelecida entre o urbano
e o rural e entre a cidade e o campo (LE GOFF, 1998; JANIN, 2014). A agricultura
urbana, nesta perspectiva, seria uma prática (e uma ideia) capaz de romper com
estereótipos e preconceitos impostos pela lógica de dominação do modo de vida
urbano-industrial.
A questão da terra, por sua vez, é uma das dificuldades principais. A
insegurança fundiária no meio urbano compromete a perenidade de muitas iniciativas
agrícolas, tanto em áreas intra quanto periurbanas (DEMAILLY; DARLY, 2017;
REYNOLDS, 2009). Em São Paulo, a agricultura periurbana, especialmente no
extremo sul do município, a partir do novo Plano Diretor, é vista como atividade capaz
de estruturar o circuito curto de produção e consumo de alimentos, o desenvolvimento
da produção orgânica e agroecológica, e como meio de frear o crescimento horizontal
da cidade, contendo as ocupações em áreas de mananciais e matas nativas. No
entanto, tendo em vista as acirradas disputas pelo solo urbano, a especulação
imobiliária e os variados interesses fundiários, o planejamento dito “oficial” não é
necessariamente capaz de assegurar a perenidade das agriculturas urbanas em suas
múltiplas territorialidades. No que tange às hortas comunitárias intra-urbanas da
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capital paulista, as ocupações dos hortelões e ativistas vivem o constante dilema de
terem, a qualquer momento, suas materialidades contestadas pelo poder público
municipal, por grupos de vizinhos antagônicos à horticultura praticada em praças
públicas ou por demais interesses das instituições (centros culturais, instituições de
ensino etc.) que possuem o controle do acesso às áreas hortícolas.
A pesquisa revelou que as iniciativas paulistanas cartografadas adquirem maior
estabilidade em relação à área ocupada graças ao seu histórico de boa manutenção,
fortalecimento dos vínculos sociais e por terem dado provas de sua perenização
nestes últimos anos. Entretanto, as dinâmicas de cada horta comunitária está bastante
atrelada a um grupo pequeno de hortelões (dificilmente mais de oito com regularidade
semanal) que assumem os trabalhos de manutenção com assídua regularidade; em
alguns casos, são apenas dois ou três hortelões que estão sempre presentes
cuidando da área. Estas pessoas ganham status de lideranças, assumem mais
responsabilidades cotidianas e também fazem do bom andamento das hortas parte
importante de suas vidas pessoais e, por vezes, profissionais, prestando serviços
ambientais variados ou se envolvendo com a política institucional. Cabe ressaltar que
esta pesquisa visitou e frequentou outras hortas previamente identificadas, mas que
acabaram não integrando a pesquisa justamente porque sua perenidade estava
fortemente ameaçada. Isto é, hortas que não tiveram forças para continuar existindo,
revelando o quão trabalhoso é manter este tipo de iniciativa, pautada no
entrosamento, no respeito e na dedicação constante no trato com a terra e as plantas.
Em Paris, as ameaças fundiárias também ocorrem tanto em áreas periurbanas
quanto intra-urbanas, constantemente pressionadas pelo mercado imobiliário
(especialmente as áreas periurbanas). Segundo Charvet e Laureau (2018), é grande
a tentação de um proprietário, seja ele agricultor ou não, para ceder a sua área aos
agentes imobiliários, sendo preciso, portanto, de uma política fundiária e de uma nova
concepção territorial comprometidas com a manutenção das terras agrícolas
periurbanas. Já a agricultura intra-urbana profissional, baseada em telhados de
edifícios ou nos poucos terrenos disponíveis em meio à alta densidade demográfica
parisiense, torna-se possível mediante subsídios institucionais e expectativas de
lucro, sendo estas ainda difíceis de se confirmarem como uma certeza, uma vez que
as iniciativas deste tipo são muito recentes para provar sua eficiência econômica de
médio e longo prazos.
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Especificamente sobre a situação das hortas comunitárias parisienses, o
Programa Main Verte e a compulsoriedade em formar associação findam por
regularizar, no campo jurídico-institucional, a existência das iniciativas hortícolas.
Contudo, constatou-se que a formalidade exigida pela Prefeitura de Paris não gera
grandes alterações nas garantias reais de permanência na área ocupada.
Primeiramente, porque o poder público pode exigir a remoção das hortas, caso julgue
do interesse coletivo, para a realização de alguma obra no local onde elas se
encontram. Em segundo lugar, a prefeitura permite a ocupação da área por seis anos,
concessão que deve ser renovada após este período. Apesar de não haver indícios
de dificuldades para tal renovação contratual, políticas e programas públicos estão
suscetíveis a alterações nas mudanças de administração (havendo ou não a reeleição
do prefeito), e o prazo de seis anos é relativo ao mandato para os cargos municipais,
restando a dúvida de continuidade das políticas em curso pelo próximo grupo de
políticos eleitos. A pesquisa empírica constatou, por fim, que os hortelões não vivem
com a preocupação eminente de remoção, mas que sabem dos riscos de terem suas
hortas destruídas caso esta seja a decisão da prefeitura: “A área é pública e há sempre
a possibilidade da prefeitura retomá-la, mas faz dez anos que a gente está aqui...”
(2019, informação verbal220).
Acerca das articulações dos hortelões parisienses e paulistanos, a fim de
materializar e sustentar suas hortas comunitárias, pode-se destacar:
a) utilização dos meios informacionais para se comunicarem e formarem as redes
de hortelões; por vezes, tais redes crescem e ganham abrangência local
(municipal ou regional), nacional ou até internacional, a exemplo da União de
Hortas Comunitárias de São Paulo (UHCSP) e Graine de Jardin (abrangência
local), do coletivo Guerrilla Gardening France (abrangência nacional) e dos
Hortelões Urbanos (abrangência internacional mediante Facebook, agregando
pessoas de outros países, especialmente da América Latina);
b) as articulações de cada grupo de hortelões são diferentes de acordo com as
dinâmicas territoriais locais, possuem um cotidiano próprio e muito conectado
com o bairro onde a horta se localiza, mas se encontram na questão da
produção de alimentos dentro da cidade, mobilizando o conjunto de práticas e
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ideologias apresentadas anteriormente. A partir de a) e b), compreende-se,
ainda, que:
Com o papel que a informação e a comunicação alcançaram em
todos os aspectos da vida social, o cotidiano de todas as pessoas assim se
enriquece de novas dimensões. Entre estas, ganha relevo a sua dimensão
espacial [...]. Através do entendimento desse conteúdo geográfico do
cotidiano poderemos, talvez, contribuir para o necessário entendimento [...]
dessa relação entre espaço e movimentos sociais, enxergando na
materialidade, esse componente imprescindível do espaço geográfico, que é,
ao mesmo tempo, uma condição para a ação; uma estrutura de controle, um
limite à ação; um convite à ação. [...] No lugar – um cotidiano compartido entre
as mais diversas pessoas, firmas e instituições – cooperação e conflito são a
base da vida em comum. [...] A política se territorializa, com confronto entre
organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência
pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de
ações condicionadas, mas é também o teatro do insubstituível das paixões
humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas
manifestações da espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 2004, p. 321322.)

c) busca-se, com maior ou menor rapidez, acessar a prefeitura, uma vez que as
hortas baseiam-se em espaços públicos (nas duas capitais, as subprefeituras
são os locais onde os hortelões acessam o poder público). Em São Paulo, o
poder público não se mostra devidamente preparado para esta conversa,
costuma ser pego de surpresa e abraça as iniciativas que se revelam influentes
na comunidade a que pertencem, num jogo institucional informal, baseado na
palavra (no compromisso oral), e costumam ser necessárias rearticulações com
a subprefeitura nas ocasiões de mudanças de governo (por vezes, é como se
a relação com o poder público partisse novamente do zero); quando a horta
está localizada em espaço institucional (escola, universidade, centro cultural
etc.), o mesmo se passa com as suas respectivas diretorias. Em Paris, por sua
vez, a conversa com o poder público é imediata (podendo ser presencial ou
online, por intermédio do site da subprefeitura do arrondissement), a fim de se
adequar ao Programa Main Verte. Ressalta-se que, apesar do esquema
burocrático junto à prefeitura, o referido programa não anula a autogestão das
hortas comunitárias, e vale lembrar que ele foi desenhado a partir da parceria
entre ativistas ligados à horticultura comunitária e o poder público, portanto, se
por uma lado a prefeitura burocratiza a relação entre as partes, por outro, os
próprios hortelões evidenciam certo orgulho do programa, que contemplou
parte de suas lutas (a exemplo da produção orgânica, da compostagem local,
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do incentivo à biodiversidade e respeito à fauna local, e da permissão para a
ocupação de espaços públicos);
d) em São Paulo, a UHCSP é um mecanismo pelo qual os representantes de cada
iniciativa pode se organizar melhor “para dar conta das necessidades materiais”
das hortas comunitárias com as quais estão envolvidos cotidianamente
(HARVEY, 2015, p. 109). Em Paris, cada horta é uma associação, refletindo a
antiga tradição francesa na forma de se organizar (Lei 1901), porém, o Estado
se impõe presente no processo de condução deste processo organizacional;
e) seja em São Paulo ou em Paris, as articulações em torno desta expressão da
agricultura urbana estão apresentando soluções, materializando alternativas,
participando e interferindo direta e ativamente no planejamento urbano estatal,
que também se vale da originalidade e da espontaneidade deste tipo de
engajamento comunitário (SOUZA; RODRIGUES, 2004).
No entanto, Paris e São Paulo são exemplos da dicotomia formalidade–
informalidade em relação às hortas comunitárias. Em Paris, a sua incorporação nos
planos municipais resultou em minimização das ações ativistas sem prévia permissão
(via guerrilla gardening), uma vez que os planos municipais contemplam, estimulam e
cedem espaços para a materialização de hortas (neste aspecto, elas estão dentro do
campo da formalidade jurídica). Assim, o ativismo ocorre na micropolítica interna de
cada horta comunitária, no papel que elas desempenham na cidade, nas suas
reivindicações enquanto novas possibilidades para o urbano e, em alguns casos, se
contrapondo às outras possíveis utilizações dos terrenos que elas ocupam,
especialmente como mecanismo de luta contra novos projetos orquestrados pelo
mercado imobiliário e/ou pelo Estado (mas o jogo de forças não costuma ser
equilibrado, como revelou o caso do Jardin Solidaire).
Em São Paulo, por sua vez, a ausência de um planejamento oficial voltado às
hortas comunitárias tende a ser um estímulo para os cidadãos agirem no espaço
urbano, uma vez que cada horta comunitária acaba representando uma bandeira de
luta e de visibilidade para a importância de se discutir esta questão junto ao poder
público local. Neste sentido, as hortas paulistanas seguem no campo da informalidade
jurídica, que resulta, ainda, na obrigação dos hortelões de dialogarem e se
aproximarem do restante da vizinhança, que precisa ser convencida de que a horta é
uma boa resposta ao abandono das áreas públicas ou uma saída positiva para o
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reestabelecimento dos vínculos sociais. A pesquisa empírica revelou que esta é uma
das grandes dificuldades iniciais das iniciativas hortícolas, uma vez que muitas
pessoas ainda imaginam que a produção de alimentos no espaço urbano seja antihigiênica, degradante ou que possa atrair vetores de doenças, tais como mosquitos e
ratos. Por outro lado, as hortas perenizadas (e cartografadas) revelam sucesso neste
diálogo e envolvimento da comunidade, tendo sido bem-sucedidas quanto ao seu
papel de educação ambiental e de inclusão social. Não é incomum encontrar pessoas
que, após vivenciarem experiências nas hortas comunitárias, tenham mudado de
opinião a respeito delas (2017-18, informações verbais221): I. Em São Paulo – “Eu não
gostava muito no começo, não ia com a cara, mas admito que era preconceito”; II. Em
Paris – “Eu achava que cultivar a cidade poderia trazer alguns problemas, mas era
falta de informação. A cidade está mudando”. Segundo Santos (2004, p. 55): o
“imaginário tem uma forte base empírica”.
Em todo caso, não é a formalidade ou a informalidade que definem a agricultura
urbana como ativismo, uma vez que os métodos de ação são variados e as
reivindicações continuam existentes independentemente das regulamentações em
vigor. A luta se dirige a outro paradigma urbano, e as hortas comunitárias são o seu
meio e a sua espacialidade. No entanto, compreende-se que há duas realidades
bastante diferentes no que tange à relação sociedade/ativistas e poder público. Em
Paris, há um conjunto de regras a serem seguidas que conferem maior rigidez e
padronização na forma de agir, tanto por parte dos hortelões quanto do poder público,
sendo que este último pode pegar de volta a área destinada à horta caso não seja
feita a manutenção esperada. Ao elaborar e conduzir um programa exclusivo às hortas
comunitárias, a Prefeitura de Paris passa a assumir uma postura centralizadora frente
aos processos relacionados àquelas iniciativas, e o atual governo ainda as incorpora
em sua lista de realizações, podendo usá-las como recurso publicitário em ano
eleitoral.
Já em São Paulo, a reapropriação cidadã dos espaços públicos muito se insere
num quadro de reversão do estado de abandono em que eles se encontram (neste
caso, é o poder público quem não dá a manutenção esperada). Ademais, a ausência
de regras, orientações, planos e programas municipais voltados especificamente às
hortas comunitárias, conduzem a uma situação em que cada coletivo precisa
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encontrar, por si próprio, a melhor maneira de garantir o sucesso de sua empreitada
hortícola. Portanto, a maior passividade estatal no que se refere aos assuntos
relacionados às hortas comunitárias, faz com que as ações cidadãs acabem
possuindo suas regras próprias (“cada horta, suas regras”), cabendo aos hortelões
discutirem, quando necessário, seus interesses diretamente com a subprefeitura local
ou com a direção do centro cultural, escola, faculdade etc. que abriga a horta. Ao
mesmo tempo, a desarticulação institucional paulistana produziu uma rede muito
articulada de ativistas e hortelões urbanos. Neste sentido, a desarticulação no campo
da política institucional, contraditoriamente, também foi um meio de fortalecimento do
ativismo em prol da agricultura urbana na capital paulista.
A agricultura urbana como ativismo não poderia ser analisada isoladamente da
organização espacial que a cria, ou seja, da lógica vigente de (re)produção do espaço
(ela é uma resposta a isto) (TORNAGHI, 2012). Assim, a pesquisa também reacendeu
o debate para além da capacidade da agricultura urbana de criar espaços alternativos,
onde as relações socioespaciais produzidas e/ou reforçadas pelo neoliberalismo são
questionadas no âmago da prática cotidiana, e foi atrás das contradições, isto é,
quando a agricultura urbana é mais um mecanismo para a reprodução do capital e do
urbano (DEMAILLY; DARLY, 2017). McClintock (2014) diria que são as duas coisas,
dados os processos contraditórios que se desenrolam no urbano. Segundo a
perspectiva de Zaccai (2015), ela teria mais sucesso enquanto discurso, no campo
simbólico e social, do que efeitos materiais em termos de redução real de impactos.
A agricultura urbana como ativismo, frente às contradições do urbano, revelouse um mecanismo de união e fortalecimento das relações territoriais, apontando a elos
mais libertários de organização material do espaço, além de sobreviverem sem
nenhum investimento proveniente do grande capital. Porém, há casos de quem
transformou o seu ativismo e as suas experiências hortícolas em negócio, ou
permaneceu com as duas atividades, ou constituiu ONGs e associações para a
reprodução de hortas em diferentes realidades da cidade, ou, ainda, se enveredou
pela política institucional. Estas pessoas tendem a se tornar, com isso, multiplicadoras
de ideologias distintas (e contraditórias). Mas a tentativa de apropriação da agricultura
urbana como ativismo por agentes de mercado também resultaria, necessariamente,
na modificação de suas condições de existência como iniciativa comunitária (comum),
isto é, uma horta pode ser uma mercadoria ou um objeto de consumo, mas não
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qualquer horta: se apropriada, passa a ser outra expressão da agricultura urbana, que
não a ativista.
Diferentemente da agricultura urbana como ativismo, que tem a capacidade de
transformar a terra urbana em bem de produção e não remunerar a propriedade por
conta disso, expressões da agricultura urbana profissional, por sua vez, vêm
despertando o interesse do capital na medida em que elas revelam o potencial
produtivo de áreas ainda inexploráveis dentro cidade, a exemplo dos telhados e muros
dos edifícios. Isto resultaria, desse modo, na expansão da capacidade produtiva e do
aproveitamento de uma maior superfície de solo urbano para a geração de lucro.
Concomitantemente, o capítulo “Agriculturas urbanas e interpretação espacial crítica:
do ativismo à apropriação pelo capital” evidencia que há uma forte chance dos
processos de (re)produção do urbano se modificarem graças à incorporação da
agricultura urbana. Para além da recente proliferação de novas startups, ainda é cedo
para traçar um panorama preciso, seja em relação aos apoios por parte do poder
público, ou pelo avanço das iniciativas profissionais em um novo setor de expansão
do capital.
As cidades seguem sendo, enfim, os espaços onde se dão as transformações
das formas de consumo (HARVEY, 2015). E a utopia não sairá de cena.
Espera-se que esta tese contribua para o exercício de uma nova leitura do
espaço urbano.

Onde queres um lar, revolução
("O quereres”. Caetano Veloso, 1989.)
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Exercício de identificação de “plantas selvagens” conduzido pela
Maison du Jardinage de Paris, em 3 de agosto de 2018
Coletou-se amostra na horta local (mapa 1, n. 33, p. 151) para, em seguida, escrever suas
características gerais (ao seu lado), seu nome comum (popular), seu nome científico, sua utilização,
seu tamanho e a data (nos espaços reservados embaixo).
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ANEXOS
ANEXO A – Croqui do Jardin Solidaire (2000-2005)
Reprodução de croqui sem escala do antigo Jardin Solidaire. Fonte: Elaborado por Éric Arbez para o
livro de PINALIE, 2016, s.p. (referência completa em “Referências Bibliográficas”).
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A seguir, a tradução ou os significados dos elementos textuais do croqui.
[Da Rue des Haies (entrada principal do Jardin Solidaire) para a Rue des Vignoles]
col des haies – cerca de arbustos (sebe)
pic des haies – pico das sebes
pelouse – gramado
serre – estufa
kiosque – quiosque
terrasse d’où étaient tirés les feux d’artifice (colonnes de cageots) – terraço de onde era lançados os fogos de
artifício (pilhas de caixas)
buddleias – budleias (Buddleja davidii)
dahlias – dálias (Dahlia pinnata)
sable – areia
EDF – Électricité de France (companhia francesa de energia elétrica)
cabane des enfants – cabana das crianças
bancs – bancos
bacs – estruturas/páletes para plantio
écran – tela de projeção
gravier – cascalho
maïs, tournesol, blé, etc... (selon les années, les opportunités...) – milho, girassol, trigo etc... (segundo os anos, as
oportunidades...)
catalpas boules – Catalpa (árvore cujos troncos e folhas são geralmente podados em forma arredondada)
ponton – deque
scène – palco
banc de musculation – banco de musculação
bassin – reservatório d’água
bambous – bambus (Bambusoideae)
Bomarzo – referência aos Jardins de Bomarzo (ou Parque dos Monstros), na Itália, onde há grandes esculturas
esculpidas em pedra
tertre – monte
potager – horta
herbe – erva
table – mesa
bâtiments – edifícios
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ANEXO B – Capuchinha (Tropaeolum majus)
Reprodução de capuchinha em detalhe (folhas, flores e caule). Fonte: KINUPP; LORENZI, 2015, p. 688
(referência completa em “Referências Bibliográficas”).
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ANEXO C – Placa “Que bagunça!”
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ANEXO D – Fotografia de placa informativa na Place de la Nation (Paris)
Placa produzida pela Prefeitura de Paris, na qual se lê: “Esta borda é plantada com arbustos
comestíveis. Ela oferece frutas que você pode colher com doçura. Lave-as bem antes de consumi-las”
(“Cette lisière est plantée d'arbustes comestibles. Elle offre des baies que vous pouvez cueillir en
douceur. Lavez-les bien avant de les consommer”). Junto às fotografias das frutas, há seus nomes:
cassis, framboesa, caseille (híbrido de cassis e groselha), dois tipos de groselha e amora. Paris, França.
Fotografia de outubro de 2019. Crédito: Gustavo Nagib.
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ANEXO E – Mapa “Paris antes e depois de 1860”
Leitura na horizontal. Fonte: ATELIER INTERNATIONAL DU GRAND PARIS, 2017, tradução nossa
(referência completa em “Referências Bibliográficas”).
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ANEXO F – Sinalização do Permis de Végétaliser da Prefeitura de Paris.
Tradução nossa: “Permis de Végétaliser” (“Licença para Vegetalizar”). “Accordé à” (“Concedido a”).
“Permis numéro” (“Licença número”). “Rendez-vous sur [site] pour participer à la végétalisation de
Paris”. “Acesse [site] para participar da vegetalização de Paris”.

PERMIS
DE VÉGÉTALISER
Accordé à

Permis numéro

RENDEZ-VOUS SUR
paris.fr/permisdevegetaliser
POUR PARTICIPER
À LA VÉGÉTALISATION DE PARIS
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ANEXO G – Mapa “Grande Paris: ocupação física do solo (2019)”
Leitura na horizontal. Mapa elaborado a partir do processamento de fotografias aéreas, com a cidade
de Paris no centro (área mais vermelha). Fonte: APUR, 2019, tradução nossa (referência completa em
“Referências Bibliográficas”).
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ANEXO H – Infográfico, de agosto de 2019, com os resultados do cadastro de
unidades de produção agropecuária da zona rural sul do município de São Paulo
Fonte:
PREFEITURA
DE
SÃO
PAULO,
2019.
Disponível
em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/parelheiros/noticias/index.php?p=
97951>. Acesso em: 30 dez. 2019.
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ANEXO I – Manifesto dos Hortelões Urbanos
MANIFESTO
(Valores/temas chave: tradição, autonomia, impacto coletivo, polarização, compromisso, ciclo, essencialidade e atenção,
necessidade essencial.)
Nós somos agricultores urbanos: vivemos na cidade e plantamos alimentos.
Fazemos isso porque queremos caminhar rumo à autonomia alimentar. Nosso objetivo é diminuirmos progressivamente a
dependência da agricultura convencional, da indústria alimentícia e dos grandes varejistas. Buscamos a interconexão entre todos
os moradores e moradoras de uma cidade e acreditamos na possibilidade de cada pessoa cultivar parcialmente ou integralmente
seu próprio alimento de forma orgânica e agroecológica.
A CIDADE E O CAMPO: UM SÓ TERRITÓRIO
Entendemos a questão da polarização entre a cidade e o campo como uma relação sem hierarquias tendo em vista que a
dependência é mútua. Conseguimos produzir apenas uma parte dos alimentos de que necessitamos e por esse e outros motivos
apoiamos um modelo mais sustentável de produção agrícola no campo. Repudiamos os impactos negativos da agricultura
convencional sobre o meio ambiente desde a extração de recursos naturais, transporte, embalagem e geração de resíduos e
uso da mão de obra. Buscamos parcerias com pequenos produtores agroecológicos e demandamos acesso a redes locais de
comércio justo em contraposição ao agronegócio de larga escala, extremamente dependente de combustíveis fósseis, que
explora intensivamente da terra, tortura os animais, usa agrotóxicos de forma massiva e concentra a renda na mão de poucas
pessoas, prejudicando, em todas as etapas de produção, a natureza e a sociedade.
A MEMÓRIA ASSEGURA O FUTURO
Percebemos a importância de protegermos os conhecimentos agrícolas ancestrais que a agricultura baseada em fertilizantes
químicos, agrotóxicos, latifúndios, monocultivo e alta mecanização tenta extinguir. Queremos unir os saberes tradicionais ao
conhecimento científico moderno proporcionado pela agroecologia. Defendemos a troca horizontal de conhecimentos e o
compartilhamento de recursos para nos integrarmos à rede mundial de agricultores urbanos intimamente ligada à agricultura
familiar e outros movimentos com os mesmo propósitos.
Trocamos e doamos sementes e mudas, assim como nossas descobertas. Somos contra a privatização da tecnologia de
produção de alimentos e do banco genético das espécies comestíveis. Achamos criminoso o lucro proveniente da especulação
financeira que impede uma parte da humanidade de ter acesso ao alimento. Acreditamos na criação de um banco de sementes
orgânicas, crioulas e tradicionais que possa resgatar a biodiversidade e contribuir para a ampliação do fluxo gênico das espécies
agrícolas e não agrícolas. Sementes possuem valor inestimável para as presentes e futuras gerações.
NOSSO COMPROMISSO
Assumimos a tarefa de mostrar as novas gerações que é possível cultivar alimentos de forma menos artificial e gerar riquezas
sem degradar a natureza ou explorar outros seres humanos. Acreditamos no potencial educativo de hortas urbanas, estimulando
o contato humano com as dinâmicas naturais e ampliando a consciência ambiental e cultural dos indivíduos em sua realidade
local. A agricultura urbana fortalece a identidade das pessoas com a terra e promove o senso de cidadania na construção de
cidades mais justas e sustentáveis.
Assumimos ainda a responsabilidade de cultivar a vida nos espaços mortos da cidade, incentivando o compartilhamento
equitativo do espaço público pelas pessoas. A cidade deve ser vivida e sentida e deve gerar iguais oportunidades para todas as
pessoas, independente de gênero, etnia ou grupo social, para cultivarem alimentos de qualidade e em abundância.
COMIDA DEVE NUTRIR CORPO, RELAÇÕES SOCIAIS E TERRA
Valorizamos o sabor e as qualidades nutritivas dos ingredientes frescos e sazonais. Mas não queremos pagar uma fortuna por
eles. Não aceitamos alimentos encharcados de agrotóxicos, o sabor insosso dos congelados e a ilusão nutricional da comida
industrializada. Preocupamo-nos com a saúde coletiva e acreditamos que uma alimentação balanceada e com produtos de
qualidade é a base para uma saúde integral e preventiva.
Plantamos alimentos na cidade sobretudo porque amamos o contato com a terra e a reconexão com os ciclos da natureza.
Honramos o trabalho braçal e estamos preparados para ensinar e aprender o cultivo de alimentos bons, limpos e justos.
Buscamos a valorização do agricultor, tanto no campo como na cidade, como uma das profissões mais nobres e honráveis, digna
de respeito e remuneração adequada. Queremos mostrar que a cidade integra o ecossistema e a bacia hidrográfica e deve
incorporar a natureza e seus fluxos em suas decisões de planejamento e em suas áreas públicas.
Ao cultivar alimentos na cidade, criamos comunidades solidárias de vizinhos ao redor de nossas hortas, recuperando laços
sociais e o hábito da boa convivência no espaço público. O cultivo urbano favorece a criação de laços de amizade e interação
baseados na partilha da colheita, no uso coletivo de recursos e na celebração da diversidade. A construção de comunidades
urbanas vem destruir a impessoalidade e massificação da vida na cidade e busca ressignificar a convivência humana em
sociedade.
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ANEXO J – Reportagem de 27 set. 2012, do caderno “Cidades/Metrópole”, p. C10,
jornal O Estado de S. Paulo
Leitura na horizontal.
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ANEXO K – Manifesto da UHCSP

NOSSO MANIFESTO
Nós somos agricultores urbanos: vivemos na cidade e plantamos alimentos
Fazemos isso porque queremos caminhar rumo à autonomia e soberania alimentar. Nosso objetivo é
diminuir progressivamente a dependência da agricultura convencional, da indústria alimentícia e dos
grandes varejistas. Buscamos a interconexão entre todos os moradores e moradoras de uma cidade e
acreditamos na possibilidade de cada pessoa cultivar parcialmente ou integralmente seu próprio
alimento de forma orgânica e agroecológica.
A CIDADE E O CAMPO: UM SÓ TERRITÓRIO
Entendemos a questão da polarização entre a cidade e o campo como uma relação sem hierarquias
tendo em vista que a dependência é mútua. Conseguimos produzir apenas uma parte dos alimentos
de que necessitamos e por esse e outros motivos apoiamos um modelo mais sustentável de produção
agrícola no campo, baseado na agroecologia enquanto projeto político para o sistema alimentar.
Repudiamos os impactos negativos da agricultura convencional sobre o meio ambiente desde a
extração de recursos naturais, transporte, embalagem e geração de resíduos e uso da mão de obra.
Buscamos parcerias com pequenos produtores agroecológicos e demandamos acesso a redes locais
de comércio justo em contraposição ao agronegócio de larga escala, extremamente dependente de
combustíveis fósseis, que explora intensivamente da terra, tortura os animais, usa agrotóxicos de forma
massiva e concentra a renda na mão de poucas pessoas, prejudicando, em todas as etapas de
produção, a natureza e a sociedade.
A MEMÓRIA ASSEGURA O FUTURO
Percebemos a importância de protegermos os conhecimentos agrícolas ancestrais que a agricultura
baseada em fertilizantes químicos, agrotóxicos, latifúndios, monocultura e alta mecanização tenta
extinguir. Alimento para nós é um direito e uma condição básica para a dignidade humana e para a
cidadania. Queremos unir os saberes tradicionais ao conhecimento científico moderno proporcionado
pela agroecologia. Defendemos a troca horizontal de conhecimentos e o compartilhamento de recursos
para nos integrarmos à rede mundial de agricultores urbanos intimamente ligada à agricultura familiar
e outros movimentos com os mesmo propósitos.
Trocamos e doamos sementes e mudas, assim como nossas descobertas. Somos contra a privatização
da tecnologia de produção de alimentos e do banco genético das espécies comestíveis nas mãos de
corporações. Achamos criminoso o lucro proveniente da especulação financeira e das patentes que
impedem uma parte da humanidade de ter acesso ao alimento. Acreditamos na criação de bancos de
sementes orgânicas, crioulas e tradicionais que possam resgatar a biodiversidade e contribuir para a
ampliação do fluxo gênico das espécies agrícolas e não agrícolas entre os agricultores. Sementes
possuem valor inestimável para as presentes e futuras gerações.
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NOSSO COMPROMISSO
Assumimos a tarefa de mostrar às novas gerações que é possível cultivar alimentos de forma menos
artificial e gerar riquezas sem degradar a natureza ou explorar outros seres humanos. Acreditamos no
potencial educativo de hortas urbanas, estimulando o contato humano com as dinâmicas naturais e
ampliando a consciência ambiental e cultural dos indivíduos em sua realidade local. A agricultura
urbana fortalece a identidade das pessoas com a terra e promove o senso de cidadania na construção
de cidades mais justas e sustentáveis.
Assumimos ainda a responsabilidade de cultivar a vida nos espaços ociosos das cidades, incentivando
o compartilhamento equitativo do espaço público pelas pessoas em defesa do bem comum. A cidade
deve ser vivida e sentida por todos e todas e deve gerar iguais oportunidades para todas as pessoas,
independente de gênero, etnia ou grupo social, para cultivarem alimentos de qualidade e em
abundância. A agricultura urbana deve ser uma ferramenta para o combate à fome, à desnutrição, à
obesidade e às outras doenças nutricionais, sendo ela promotora da saúde coletiva e da
sustentabilidade nas cidades.
COMIDA DEVE NUTRIR CORPO, RELAÇÕES SOCIAIS E TERRA
Valorizamos o sabor e as qualidades nutritivas dos ingredientes frescos e sazonais. Mas não queremos
pagar uma fortuna por eles. Não aceitamos alimentos encharcados de agrotóxicos, o sabor insosso
dos congelados e a ilusão nutricional da comida industrializada. Preocupamo-nos com a saúde coletiva
e acreditamos que uma alimentação balanceada e com produtos de qualidade é a base para uma saúde
integral e preventiva.
Plantamos alimentos na cidade sobretudo porque amamos o contato com a terra e a reconexão com
os ciclos da natureza. Honramos o trabalho braçal e estamos preparados para ensinar e aprender o
cultivo de alimentos bons, limpos e justos. Buscamos a valorização do agricultor, tanto no campo como
na cidade, como uma das profissões mais nobres e honráveis, digna de respeito e remuneração
adequada. Queremos mostrar que a cidade integra o ecossistema e a bacia hidrográfica e deve
incorporar a natureza e seus fluxos em suas decisões de planejamento e em suas áreas públicas.
Ao cultivar alimentos na cidade, criamos comunidades solidárias de vizinhos ao redor de nossas hortas,
recuperando laços sociais e o hábito da boa convivência no espaço público. Fortalecemos assim nossa
identidade pessoal e coletiva, nossas histórias, nossos sonhos e nossos projetos. O cultivo urbano
favorece a criação de laços de amizade e interação baseados na partilha da colheita, no uso coletivo
de recursos e na celebração da diversidade. A construção de comunidades urbanas vem destruir a
impessoalidade e massificação da vida na cidade e busca ressignificar a convivência humana em
sociedade.

486

ANEXO L – Decisão da Justiça sobre o caso da Vila Nova Esperança (2012)
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ANEXO M – Carta Ecobairro
Os 20 compromissos da “Carta Ecobairro” do governo francês, a ser assinada pelos
eleitos municipais daquele país a fim de iniciar o processo de certificação de um
ecobairro (ou bairro ecológico), são subdivididos em quatro dimensões e estão
apresentados a seguir.
I. Dimensão “procedimento e processo”
Compromisso 1: Realizar projetos que atendam às necessidades de todos, baseando-se nos recursos
e restrições do território;
Compromisso 2: Formalizar e implementar um processo participativo de condução e ampla governança,
criando as condições para a mobilização cidadã;
Compromisso 3: Integrar a dimensão financeira ao longo do projeto em uma abordagem de custo
global;
Compromisso 4: Levar em consideração as práticas dos usuários e as restrições dos gestores ao longo
do projeto;
Compromisso 5: Implementar, em todas as etapas do projeto e em seu uso, os procedimentos de
avaliação e de melhoria contínua.
II. Dimensão “qualidade de vida e usos”
Compromisso 6: Trabalhar prioritariamente na cidade existente e propor formas urbanas adequadas
para combater a expansão urbana;
Compromisso 7: Implementar as condições de convivência e solidariedade;
Compromisso 8: Garantir um ambiente de vida seguro e que integre os principais desafios à saúde,
especialmente a qualidade do ar;
Compromisso 9: Implementar uma qualidade urbana, paisagística e arquitetônica;
Compromisso 10: Promover o patrimônio (natural e construído), a história e a identidade do local.
III. Dimensão “desenvolvimento territorial”
Compromisso 11: Contribuir para o desenvolvimento econômico local, equilibrado e solidário;
Compromisso 12: Favorecer a diversidade de funções e sua proximidade;
Compromisso 13: Otimizar a utilização dos recursos e desenvolver os setores locais e os circuitos
curtos;
Compromisso 14: Favorecer a mobilidade ativa [também denominada de “suave” ou “não motorizada”,
a exemplo da bicicleta e da caminhada], os transportes coletivos e os meios alternativos de
deslocamento;
Compromisso 15: Favorecer a transição digital para uma cidade inteligente.
IV. Dimensão “meio ambiente e clima”
Compromisso 16: Produzir um urbanismo que permita antecipar e se adaptar aos riscos e às mudanças
climáticas;
Compromisso 17: Visar à eficiência energética e à diversificação dos recursos em benefício das
energias renováveis e de recuperação;
Compromisso 18: Limitar a produção de resíduos, desenvolver e consolidar os meios de revalorização
e de reciclagem na lógica da economia circular;
Compromisso 19: Preservar os recursos hídricos e assegurar sua gestão qualitativa e econômica;
Compromisso 20: Preservar e valorizar a biodiversidade, solos e ambientes naturais. (FRANÇA, 2018,
tradução nossa.)

