
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarela de Regina Yassoe Fukuhara, 2015. 

 

 

 

MARIANA LUIZA FIOCCO MACHINI 

 

 

 

Nas fissuras do concreto: 

Política e movimento nas hortas comunitárias da cidade de São Paulo 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA LUIZA FIOCCO MACHINI 

 

 

 

Nas fissuras do concreto: 

Política e movimento nas hortas comunitárias da cidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 

  



 

 

MARIANA LUIZA FIOCCO MACHINI 

 

 

 

 

 

Nas fissuras do concreto: 

Política e movimento nas hortas comunitárias da cidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo como 

parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Antropologia Social. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Cantor Magnani 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MACHINI, Mariana Luiza Fiocco. Nas fissuras do concreto: Política e movimento nas hortas 

comunitárias da cidade de São Paulo. 2018. 216 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia 

Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

 

 

 

 

Aprovada em: 24 /11/2017 

 

Banca Examinadora 

 

Prof(a) Dr(a) José Guilherme Cantor Magnani (orientador) 

Instituição: Universidade de São Paulo                      Julgamento _______________________ 

 

Prof(a) Dr(a) Maria da Penha Vasconcelos 

Instituição: Universidade de São Paulo                     Julgamento _______________________ 

 

Prof(a) Dr(a) Luciano Pereira 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas      Julgamento _______________________ 

 

Prof(a) Dr(a) Ana Claudia Duarte Rocha Marques 

Instituição:  Universidade de São Paulo                   Julgamento _______________________ 

 

Prof(a) Dr(a) Heitor Frugoli Jr. (suplente) 

Instituição:  Universidade de São Paulo                   Julgamento _______________________ 

 

Prof(a) Dr(a) Alexandre Barbosa Pereira (suplente) 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo        Julgamento _______________________ 

 

Prof(a) Dr(a) Giancarlo Marques Carraro Machado  (suplente) 

Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros   Julgamento _______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Erick Roza, parceiro pra vida, todo meu amor.  

Obrigada por me acolher e animar ao longo desse processo.  



 

 

Agradecimentos 

 

Apesar da primeira pessoa na autoria, não sou apenas eu a responsável por esse trabalho. 

Uma dissertação, uma tese, um livro, um poema, uma horta, só são possíveis através do 

imbricado de relações que se estende a cada dia.  

E foram muitas as relações. Começo pelas pessoas, plantas, terra, sementes, animais e 

diversos outros seres e materiais das hortas urbanas comunitárias de São Paulo. Nelas vivenciei 

uma série de conexões do sentir e do fazer que foram definidoras dessa dissertação. Aprendi 

muito com as hortas e agradeço demais a todos os hortelões e hortelãs urbanas que estiverem 

sempre dispostos e armados de suas enxadas e sorrisos para me receberem. Difícil citar a todos, 

mas agradeço de coração à Claudia Visoni, pela constante empolgação, brilho no olhar, 

disposição, simplicidade, iniciativa, persistência e paciência para fazer crescer o movimento de 

hortas comunitárias. Sem sua dedicação muito disso não teria acontecido. Às queridas Mity, 

Popó, Regiane, Thais Mauad, Regina que em seu dia-a-dia plantam, fotografam, que me 

contaram suas histórias, que criam conexões e se embrenham pelas hortas as mais diversas, da 

zona norte à sul, da leste à oeste. À Mari Marchesi, Roberta, Maria Eudóxia, Lana, Mari Prado, 

Gui Borduchi, Andre Biazoti, Lucas Ciola mulheres e homens fortes, de luta, de um carisma 

imenso, cujas palavras e ações me inspiram por demais. À André agradeço também nossa 

parceria acadêmica, que vem se formando e tem tudo para crescer. À Luciano Santos, Christine, 

Seu Adaílson, que sempre me recebiam com alegria na Horta dos Ciclistas, onde passei alguns 

domingos de conversas e plantio. Às agricultoras profissionais das zonas sul e leste, Valéria 

Marcoratti, D. Terezinha, D. Sebastiana, cuja força, bom humor, liderança, sensibilidade com 

as plantas, os rios, as aves merecem ser propagadas e valorizados aos quatro cantos. À D. 

Marlene, Sara e Lia, cuja riqueza de ações em suas hortas comunitárias foi exposta apesar do 

pouco tempo juntas. Ao pessoal do GEAU – Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, com 

quem tanto aprendi em conversas e encontros, principalmente aos queridos Guga Nagib e Lya 

Porto cujos trabalhos já muito me inspiraram. 

Da ECA, minha querida Escola de Comunicações e Artes, que me recebeu em meu 

primeiro dia na “selva de pedra”, vieram das pessoas mais amadas de minha vida. Esses amigos 

inestimáveis que me fizeram criar vínculos imensos com São Paulo e suas contradições. É 

incrível o que construímos juntos, nossos afetos e cuidados, nossa proximidade mesmo tantos 

anos depois de minha primeira graduação, nossa amizade intensa e pulsante que rende festas - 

como somos bons em fazer isso juntos - réveillons em lugares longínquos e turmas de oitenta 



 

 

pessoas, blocos de carnaval, nosso querido Acadêmicos da Cerca Frango, que se transforma em 

terças-feiras catárticas. Grupo acolhedor, musical, churrasqueiro, criativo, divertidíssimo, 

sempre. Que sorte a minha ter vocês! Não sigo com agradecimentos individuais a todos porque 

existe certo bom senso no número de páginas, mas quero citar Nati, Lau, Mi, Aína, não me 

aguento de amor por vocês. Tali, Mari, Luluca, Helena, Kel, cada dia quero vocês mais pertinho 

de mim, Mazinha, Nalu, Aninha, Rê, mesmo distantes fisicamente, que continuemos nossas 

aventuras lindas pelo Brasil e pelo mundo, Del, Dedé, Wal, Rafa, Thiti, esses companheirões 

de vida, de cerveja e de reflexões. E às Paracetas, esse que se construiu um esplendoroso 

universo feminino de ajuda mútua, carinho e gargalhadas.  

Ao Che, esse cachorrinho de pelos prateados, que não é de amores fáceis, mas que me 

oferece há oito anos seu amor mais incondicional. Às aulas de balé, que mantiveram meu corpo 

e mente sãos, e que aguçam a cada dia mais minha sensibilidade. À minha horta, que me traz 

alegrias, que me ajudou a aclarar conexões durante essa escrita.  

Da FFLCH tenho também tanto a dizer! Esse universo com o qual sempre flertei, mas 

que só tempos depois decidi efetivamente adentrar. E que me abriu, em especial com a 

antropologia, um mundo de conhecimentos, mas principalmente mundos de conhecimentos 

diversos. Com o mestrado em antropologia, que me parecia tão inatingível da ECA, carrego 

uma bagagem de expansões e afetos. Agradeço demais aos professores Fernanda Peixoto, cujo 

rigor científico, dedicação e brilhantismo foram responsáveis por fazer andar minha temática 

de estudos e por criar ainda mais vínculos entre nossa turma de 2015. A Beatriz Perrone-Moisés, 

que nos ensinou com uma simplicidade eloquente a beleza e atualidade dos clássicos, a Ana 

Claudia Marques, por quem tenho profunda admiração, cuja disciplina cursada me abriu um 

mar de referências, com quem aprendi tanto em aulas quanto em minha qualificação. A Heitor 

Frúgoli Jr., que desde a graduação em Ciências Sociais foi um dos responsáveis por eu ter 

escolhido o caminho da antropologia urbana, cuja generosidade acadêmica inspira e que 

também foi crucial, após o exame de qualificação, para que essa dissertação seja o que é. A 

Stelio Marras, em cuja disciplina adentrei como ouvinte curiosa, planejando comparecer a duas 

ou três aulas, o que se tornou um semestre inteiro de grande empolgação, novas descobertas 

teóricas e transdisciplinaridade. Com certeza suas aulas foram responsáveis por uma guinada 

em minha dissertação. 

Para meu querido orientador, José Guilherme Cantor Magnani, faltam até adjetivos. 

Porque sua escolha, mesmo do alto posto de sua carreira acadêmica de sucesso, sempre foi pela 

generosidade, pela escuta, por acreditar nas pessoas, por se abrir para projetos diversos dentro 

e fora da academia, pelo interesse e incessante curiosidade. Magnani é dessas pessoas 



 

 

incansáveis, sempre com novos projetos, novas ideias, que estimulam por demais quem com 

ele convive. Agradeço muito por ter sido ele meu orientador, com certeza minha trajetória se 

tornou mais leve, divertida, prazerosa a seu lado. Magnani ama a antropologia, e passa seu amor 

a quem com ele convive. 

Aos meus colegas de turma, ppgatxs 2015, quanta coisa, quantos sentimentos. Nos 

unimos desde antes, como grupo de estudos para o processo seletivo, e criamos uma relação tão 

bonita de parceria acadêmica e amizade que espero que se prolongue por anos a fio. Admiro 

todos por suas imensas e valiosas qualidades acadêmicas. Hélio Menezes, meu baiano predileto, 

genialidade e generosidade juntas, Diogo Maciel, que pessoa mais doce e brilhante, Gabriela 

Freire, sempre disposta a qualquer ajuda, amiga tão querida, pesquisadora admirável, Rafael 

Hupsel, dos seres mais dedicados que conheci, parceiro de dramas e alegrias na academia, 

Gustavo Berbel, sempre criativo, disposto, acolhedor, Arthur Fontgaland, cujo nome pomposo 

contrasta com sua simplicidade, ser carinhoso, divertidíssimo, Lucas Bulgarelli, amigo querido, 

cuja militância é crucial para a resistência nesses tempos, Aline Aranha, mulher forte e de luta, 

Carolina Mazzarielo, cuja convivência fez muita falta nos últimos tempos, Henrique Pougy, 

focado, generoso, Bruno Costa, parceiro de trabalhos e discussões, Renata Cortez, doçura e 

tranquilidade.  

Além deles, devo imensos agradecimentos ao LabNAU, Laboratório do Núcleo de 

Antropologia Urbana, esse lugar acolhedor na Universidade de São Paulo e à toda equipe da 

Revista Ponto Urbe. Obrigada a colegas como Giancarlo Machado, Felipe Oliveira, Rosenilton 

Oliveira, Jacqueline Teixeira, esse ser mais amado da USP, à querida professora Silvana 

Nascimento, também coordenadora do núcleo, sempre tão presente, divertida, aberta e 

generosa. Também aos queridos Enrico, Chiquetto, Yuri, Leslie, Samara, Thiago, Julio e Mari 

Hangai, frutos do NAU, com quem tive o imenso prazer de trabalhar e conviver ao longo de 

2017. À Ana Fiori, pela revisão desse trabalho (os ônus, claro, são todos meus), por seus 

comentários minuciosos, delicados, pelos grupos de estudos, pelas conversas do dia-a-dia, que 

pessoa maravilhosa, que mente genial. Agradeço também ao tardio encontro com André Bailão, 

companheiro em empreitadas que se cruzam, que nos encontremos ainda mais por aí.  

Finalmente, à minha família amada! À minha mãe devo tudo, mesmo. Todos os apoios 

incondicionais, afetos, ajudas, compreensão. Ao meu pai, antes bancário, hoje agricultor, Tia 

Teresa, Vó Teresa, Juju e João, vocês são incrivelmente especiais para mim! Pedro, meu 

irmãozinho do coração. À tia Márcia, que nos deixou há pouco, que me ajudou a transcrever 

algumas das entrevistas que aqui estão, estará sempre aqui e sempre em nossos corações. 



 

 

E, por que não voltar ao meu amor, que desde a ECA, passando pela FFLCH, pelos 

carnavais, pelas viagens ou pelo dia-a-dia com roupa pra estender no varal ou louça pra lavar, 

está sempre ao meu lado. Sem o Erick, esse trabalho, os carnavais, as viagens e até a louça pra 

lavar, seriam mais tristes. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas mesmo o mais resistente dos materiais não 

pode resistir para sempre aos efeitos da erosão e desgaste. 

A superfície asfaltada, atacada por raízes por baixo e pela 

ação do vento, chuva e geadas por cima, eventualmente 

racha e se espedaça, permitindo às plantas crescerem 

através dela para se misturarem e se ligarem novamente à 

luz, ao ar e à umidade da atmosfera. Onde quer que 

olhemos, os materiais ativos da vida estão vencendo a mão 

morta da materialidade que tenta tolhê-los. (INGOLD, 

2012, p.37) 
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Resumo 

Esta dissertação analisa algumas das hortas urbanas comunitárias da cidade de São 

Paulo. Trata-se de uma etnografia que explora as conexões, motivações e formas de ação desses 

agrupamentos autogeridos de voluntários que criam e mantêm espaços de plantio em áreas 

públicas. São tratadas de maneira mais detida três delas: a Horta das Corujas, no bairro da Vila 

Beatriz, a Horta do Centro Cultural São Paulo, no bairro Vergueiro e a Horta dos Ciclistas, na 

Avenida Paulista. A intenção dessa análise, no entanto, não é se ater a territórios fixos, e 

sim apreender os movimentos propiciados pela prática das hortas comunitárias na cidade. Dessa 

maneira, são aqui traçadas algumas das relações entre essas hortas e outras formas de 

agricultura urbana em São Paulo, os entrelaçamento e perspectivas de co-construções que 

emergem entre humanos e não humanos, além de suas relações com instâncias políticas formais. 

A interação entre as ações no espaço público, as técnicas e os ensinamentos de agroecologia 

propagados pelas hortas e a rede de trocas que opera entre elas expõe maneiras de se vincular à 

cidade que são permeadas por uma noção de política do cotidiano, a qual não se encontra apenas 

nas relações com o e do Estado. 

 

Palavras chave: horta urbana comunitária, agricultura urbana, movimento, política, cidade, 

agroecologia, cotidiano. 
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Abstract 

This dissertation analyses some of the community urban gardens of São Paulo, SP. We 

have carried out an ethnography exploring the connections, motives and ways of action of those 

selfmanaged groups of volunteers, who create and keep cultivating spaces amidst public areas. 

We focus of three urban gardens: Horta das Corujas [Owl’s Garden], at Vila Beatriz 

neighborhood, the São Paulo Cultural Center Garden, at Vergueiro neighborhood; and Horta 

dos Ciclistas [Cyclers Garden], at Paulista Avenue. This analysis is not restrained, however, to 

fixed territories, but rather apprehends the movements engendered by community garden 

practices in the city. Thus, we trace some relations between those gardens and other forms of 

urban agriculture in São Paulo, their intertwining and the co-construction perspectives that 

emerges among humans and non-humans, as well as their relations with formal public agents. 

The interaction among actions performed in public spaces, the agroecology techniques and 

teachings, and their exchange network are embedded with a concept of everyday politics, 

practiced not only by or in face of the State. 

 

Key words: community urban garden; urban agriculture; movement; politics; city; 

agroecology; everyday. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gente vem de uma sociedade onde o rural é o setor mais arcaico, e com ele estão todos os estigmas 

sociais de atraso, daquilo que a sociedade passou 50 anos se afastando através da tecnologia. (...) A 

agricultura urbana não é uma coisa nova, pelo contrário, é ferramenta de resistência nas periferias desde 

que o mundo é mundo, sempre houve agricultura nas regiões periféricas da cidade. Então a produção 

sempre esteve junta porque a nossa herança como país é rural. Se cada um de nós aqui subir um ou dois 

níveis de gerações na sua própria cadeia hereditária vai chegar na terra. Minha mãe mesmo vem do 

sitio, foi ver carro e luz com 16 anos. Não falou pra mim como era na roça, acho que por isso fui fazer 

agronomia. Então o nosso registro rural é muito forte, presente nas comunidades, com laços culturais 

ligados a vários segmentos dessa miscelânea que é o Brasil. Mas o olhar que a gente tá tendo hoje é 

diferenciado, é um novo olhar, ele é uma ressignificação com um novo valor, tirando a atividade rural 
da marginalidade. Isso é importante porque quando a gente fala da ponte, (...) a gente criando essa teia, 

a gente tá dando um novo significado, uma nova valorização a uma atividade que foi totalmente 

discriminada, desprestigiada ao longo da história. Agora, o fato desse novo olhar não resolve os 

problemas do rural arcaico. As atividades rurais continuam ligadas a setores arcaicos da sociedade. 

Parelheiros tem dificuldade com luz, com estrada, escola, telefone.  
 

Essa fala de Luis Henrique Marinho Meira, engenheiro agrônomo, durante um evento 

sobre agricultura urbana em São Paulo em novembro de 2016 foi escolhida para iniciar essa 

introdução por manejar diversos termos, destacados em itálico1, cotidianamente mobilizados, 

pensados, trabalhados, reformulados e ressignificados por meus interlocutores. O que discutirei 

com eles ao longo dessa dissertação tem como ponto de convergência noções e práticas 

relacionadas à “agricultura urbana”, denominação que por si só já engloba dois amplos 

espectros, tratados muitas vezes como apartados: as agriculturas e as cidades, em suas múltiplas 

formas. Unir esses termos em uma única expressão significa, entre outras tantas coisas, que o 

cultivo de alimentos, costumeiramente ligado ao rural, está, e sempre esteve como também 

pretendo demonstrar, ligado às urbanidades, tanto sendo realizado dentro delas quanto sendo 

manejado e pensado para abastecê-las. Dessa maneira, as distinções entre rural e urbano que as 

supõem como realidades apartadas passa a ser noção amplamente criticada por meus 

interlocutores.  

A agricultura urbana é termo que carrega controvérsias diversas em suas teorizações: 

a quais territórios se refere, quais tipos de plantio agrega, se apenas os comerciais ou também 

aqueles plantios para autoconsumo, quais relações deve ou não travar com as cidades, entre 

outros dissensos. A própria cidade de São Paulo oferece um excelente exemplo da fluidez de 

                                                 
1 Já desde esse início tratarei os termos em itálico como expressões de meus interlocutores. Palavras em outros 

idiomas também estarão em itálico. Os termos oriundos de teorias e bibliografias estarão entre aspas com a devida 

referência, e termos também entre aspas não referenciados dizem respeito àqueles, em grande medida, de 

conhecimento geral. As citações de mais de cinco linhas que devem ser recuadas segundo normas de formatação 

estarão também em itálico caso sejam de meus interlocutores, e sem marcações caso sejam ligadas a teorias. 

Algumas palavras para as quais eu gostaria de dar ênfase estarão em negrito. 
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construções, já que o extremo sul da capital, considerado área urbana até a aprovação do mais 

atual plano de metas do município em 2014, passou então a ser área rural, o que fez, por 

exemplo, com que os produtores agrícolas ali situados, antes urbanos, depois “autênticos” 

produtores rurais, passassem a ter a possibilidade do acesso a créditos agrícolas de programas 

do governo federal, como será mais detidamente tratado no primeiro capítulo dessa dissertação. 

As construções entre territórios e práticas, muitas vezes a despeito das teorizações, movem-se 

por urbanidades e ruralidades que se entremeiam e não configuram fronteiras fixas e estáveis, 

mas construídas entre diversas negociações. Principalmente as bordas urbanas, em diversas das 

vezes, expõem muitas dessas fronteiras borradas. 

Além de manejar esses movimentos, ao estudar a agricultura urbana passei a ter de me 

inserir em discussões sobre as mudanças climáticas; as formas de produção capitalista; os 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM); os gostos e referências afetivas ligadas à 

alimentação; as cadeias produtivas e de consumo dos alimentos; o manejo das águas e nascentes 

da cidade e suas ligações com o cerrado; a permeabilidade dos solos; a importância das árvores; 

a vida das abelhas; o lixo; o Estado; as chuvas; os tipos de grama plantados em praças e parques 

urbanos, entre uma profusão de outras temáticas ligadas ao urbano, ao rural e à agricultura - 

espécies de guarda-chuvas de uma série de relações. 

Tudo isso evidencia tanto muitas das dificuldades quanto a potência dessa temática de 

relações extensas e fronteiras pouco claras. Por certo não haverá aqui uma análise detalhada de 

tantos assuntos, mas o que o tempo de pesquisa evidenciou foram justamente os imbricamentos 

existentes entre eles. Urbano, rural, agricultura, cerrado, pessoas, abelhas não são tratados por 

meus interlocutores como realidades e seres que funcionam em uma espécie universo 

autônomo, mas como dependentes de e produzindo intersecções que são cruciais e guiam os 

caminhos da vida na Terra. Dessa forma, os manejos entre o micro e o micro, entre o local e o 

global, são constantemente mobilizados ao longo de toda essa dissertação. 

Meu escopo específico de estudos são algumas das hortas urbanas comunitárias 

existentes na cidade de São Paulo, agrupamentos autogeridos de voluntários que se utilizam de 

espaços públicos da cidade – praças, terrenos abandonados, canteiros em calçadas, rotatórias – 

para o plantio de hortaliças, frutas, flores, árvores e outros tipos de vegetação, prática que se 

proliferou mais intensamente na cidade a partir do ano de 2012 e que é tratada por quem a 

maneja como uma modalidade de agricultura urbana. Não se trata de qualquer plantio, mas 

daquele em que não se utiliza veneno e através do qual se tenta resgatar espécies esquecidas na 

base alimentar da cidade de São Paulo. Trata-se também de plantios com vistas à possibilidade 
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de atuação no espaço público e que visam, em muitas das vezes, aproximar os habitantes da 

cidade da natureza2. As hortas de maneira geral não possuem autorizações formais do poder 

público para existirem, e, por isso, desenvolvem diferentes táticas de permanência tanto para se 

manter naquele espaço quanto para o desenvolvimento de suas plantas. Seus objetivos são 

múltiplos, mas não passam pela possibilidade de autossuficiência alimentar dos criadores e 

cuidadores das hortas, tanto pela limitação dos espaços de plantio quanto pela dedicação ainda 

mais intensa que uma produção em escala exigiria. Trata-se muito mais de trazer luz às relações 

propiciadas pelo plantio em um ambiente urbano onde pouco se discute sobre ele. Trata-se 

também de criar coletividades, socialidades e buscar autonomia para ação na cidade. 

As hortas urbanas comunitárias de São Paulo não param de aflorar nos interstícios do 

concreto urbano. Da Horta das Corujas criada em 2012, situada na praça de mesmo nome no 

bairro da Vila Beatriz e que carrega os louros de ser a primeira da cidade – questão que tratarei 

no primeiro capítulo - surgiram hortas comunitárias na Avenida Paulista, na Lapa, na Vila 

Indiana, no bairro da Saúde, na Casa Verde, no Cambuci, Ana Rosa, Vila Nova Esperança, 

Mooca, Paraíso, Lapa, entre outros tantos bairros da capital. Surgem também hortas 

comunitárias em equipamentos públicos da cidade, como a horta do Centro Cultural São Paulo 

e a horta do Sesc Osasco, cidade vizinha. Algumas já não existem mais, mas a grande maioria 

persiste e não dá sinais de arrefecimento. O mapa colaborativo do Movimento Urbano de 

Agroecologia de São Paulo (MUDA-SP) indica, entre escolas estufa e hortas comunitárias, mais 

de noventa iniciativas pelos bairros de São Paulo.  

 

 

 

 

                                                 
2 Termos utilizados corriqueiramente como “natureza”, “meio ambiente”, “espaço”, serão aqui mantidos 

porque são manejados por meus interlocutores. O termo “espaço público”, por exemplo, é por eles amplamente 

utilizado. Existem diversas teorias que tratam o termo de diferentes maneiras, como Leite (2001) que opera uma 

distinção entre “espaço urbano”, o qual coloca como mais ligado à sua dimensão material, e “espaço público”, 

aproximado dos usos e práticas, quando seria trazida à tona uma “sociabilidade pública” segundo o autor. Ou 

Michel de Certeau, autor ao qual retornarei por diversas vezes, que distingue os termos “lugar” e “espaço” e coloca 

o segundo como um “lugar praticado” (2014, p. 184), um cruzamento de coisas móveis. Tim Ingold, também 

dentro de concepções ligadas ao movimento, argumenta contra a noção de espaço e a favor da ideia de lugares 

como “(...) delineados pelo movimento, e não pelos limites exteriores ao movimento” (2015, p. 220), lugares ao 

longo dos quais se habita. Ele também discute teorias sobre “ambiente”, “paisagem” e muitos outros termos de 

uso comum, sempre com um olhar voltado para como as coisas e seres se movem ao longo de, ao invés de estarem 

contidos dentro de. O termo “espaço” para ele não faz sentido justamente porque enclausura e suprime a via ao 

longo das quais a vida é vivida, o que ele coloca, inclusive, como uma das concepções modulares características 

da modernidade. No entanto, não partirei de antemão de uma teoria para então mobilizar os termos, e sim 

mobilizarei os termos como manejados por meus interlocutores para ir aos poucos desvelando em que 

circunstâncias são utilizados e com quais sentidos.  
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Figura 1 - Mapa colaborativo do Movimento Urbano de Agroecologia 

 
Mapa do MUDA. Disponível em: < http://muda.org.br/mapa/ >. Acesso em 20 de mar. 2018. 

 

Em um primeiro momento de contato com algumas das hortas, meu interesse se voltou 

a um tema caro à antropologia urbana: a sociabilidade em ambientes de grandes cidades. 

Questionava-me como as hortas urbanas de São Paulo, tratadas como comunitárias, 

transformavam o ambiente da cidade e proporcionavam emergentes formas de interação entre 

esses espaços e seus habitantes, tudo isso propiciado por essa prática incomum de plantar 

alimentos em áreas inesperadas da maior metrópole da América Latina. O desenrolar da 

pesquisa, no entanto, fez respirar a temática da sociabilidade e trouxe à tona diversas outras 

questões que exigiram a expansão de seu escopo, expansão que carrega um duplo sentido: tanto 

o de alargamento dos ambientes estudados quanto dos significados e relações atribuídas a essa 

prática, que perpassam questões econômicas, sociais, políticas, ambientais. São questões 

amplas que emergem de pequenos espaços.  

A intenção inicial era a de eleger uma, duas, no máximo três hortas como foco desta 

pesquisa. Porém, a imersão em campo mostrou que estudar uma horta implicava 

necessariamente estudar as outras. As hortas dependem e geram um fluxo tão grande de pessoas, 

ferramentas, ideias, mudas, sementes, técnicas, gestos que acaba por fazer dessa circulação seu 

próprio universo. Elas só existem por conta das trocas. Sua fluidez, material e imaterial, levou 

então à adoção do termo movimento (alguns dos interlocutores da pesquisa tratam do movimento 

de hortas urbanas comunitárias de São Paulo) para caracterizar as hortas que são aqui foco de 

estudo. A ideia de movimento é algo que unifica essas práticas que se relacionam em ambientes 

diversos da cidade e é também termo que traz a tônica dos intensos fluxos que ocorrem ao longo 
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delas. O movimento, então, é motor desse trabalho. Dessa forma, ao invés de estabelecer uma 

unidade fixa de análise, opto por explicitar as tramas de tal prática na capital paulistana.  

O objetivo então passou a ser explorar as linhas de direção que emanam e culminam 

nas hortas urbanas comunitárias. Para tal, tornou-se necessário explorar a relação entre as 

hortas comunitárias entre si; compreender a relação entre elas e outras formas de agricultura 

urbana no município; esmiuçar algumas das correlações entre as hortas e o Estado; e expandir 

o olhar para conexões multiespécies internas às hortas, tudo isso tendo a cidade como substrato, 

aquilo que nutre as práticas, mas também se transforma com elas. Menos que pensar em 

barreiras existentes, a ideia aqui foi explorar formas de abrir e fechar caminhos, o desenrolar 

das conexões. 

Mas como estudar essa modalidade de plantio urbano que, apesar de necessitar da 

fixidez em determinado espaço, não cessa de se expandir e é, ao mesmo tempo, extremamente 

fluida e dinâmica, repleta de experimentações? Minha inserção em campo se deu em 2013, 

antes do início do processo de mestrado em 2015, por interesse pessoal em atuar como 

voluntária de hortas comunitárias. Através do facebook descobri que colegas estavam se 

envolvendo em iniciativas semelhantes e meu primeiro contato foi com voluntários da Horta 

do Centro Cultural São Paulo, criada naquele ano. Por se constituir em uma ação que vive e 

depende de um trabalho coletivo, inserir-me como voluntária de qualquer das hortas aqui 

citadas nunca foi um problema, pelo contrário, a presença constante nos mutirões sempre foi 

muito incentivada. Tratava-se de mais ajuda, mais alguém com a intenção de perpetuar aquela 

realidade que crescia na cidade.  

Em meu primeiro mutirão, entre diversas conversas, já fiquei sabendo de outras 

iniciativas de hortas em bairros díspares da capital. As pessoas comentavam sobre isso, e 

combinavam de visitar as outras hortas que estavam surgindo. Estive pouco tempo depois na 

Horta das Corujas, quando fiquei sabendo da Horta dos Ciclistas. Mesma coisa por lá: nos 

Ciclistas comentam sobre o Hortão da Casa Verde e sobre a então recente Horta Comunitária 

da Saúde. As pessoas se empolgavam ao comentar sobre as outras hortas, queriam que eu 

ficasse sabendo dessas iniciativas e incentivavam a circulação como voluntária em hortas 

diversas. Ao longo do tempo, percebi então que não fazia sentido me manter em apenas uma 

das hortas, porque não era assim que ocorria entre grande parte de seus voluntários.  

Dessa maneira, ao traçar uma metodologia de estudos que culminou nessa dissertação, 

a opção foi por buscar em um primeiro momento um panorama geral dos ambientes e conexões 

de muitas das hortas urbanas comunitárias de São Paulo. Parti de três delas, as quais foram meu 
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primeiro contato em campo: a Horta das Corujas na Vila Beatriz, a Horta dos Ciclistas na 

Avenida Paulista e a Horta do Centro Cultural São Paulo (CCSP) situada no terraço desse 

equipamento público. Essas hortas me colocaram em contato com atores-chave do movimento, 

e a partir daí, deixei-me levar pelas conexões que também os carregavam. Com eles, participei 

de uma série de mutirões – dia programado de ação conjunta nas hortas – tanto em hortas 

situadas em regiões centrais, como as acima citadas, quanto aquelas de regiões mais periféricas 

da capital, estive em palestras sobre agricultura urbana, rodas de conversa sobre hortas 

comunitárias, festivais de agricultura urbana, eventos acadêmicos, audiências públicas, 

protestos, cursos; a temática está em ebulição na cidade de São Paulo. Também me inseri nos 

grupos de facebook das hortas e de discussões sobre técnicas de plantio, todos indicados por 

meus interlocutores. O facebook se mostrou uma importante ferramenta de pesquisa, já que 

através dele pessoas se conheciam, outras hortas eram propagandeadas e saberes e técnicas 

eram compartilhados.  

É importante dizer que o que chamo aqui de movimento de hortas comunitárias de São 

Paulo tem uma narrativa que se liga a bairros de regiões mais centrais da cidade. Foi no centro 

que iniciei meu trabalho de campo, a partir das três hortas citadas, e de lá fui levada às conexões 

com as periferias em bairros como Parelheiros, Vila Nova Esperança, São Miguel Paulista, e 

não o contrário.  

Foi então através desse movimento inicial que se tornou possível perceber que as hortas 

estão inseridas em um escopo de agrupamentos, com maior ou menor fixidez no tempo e no 

espaço, que clamam por uma transformação das relações sociais, políticas e econômicas nas 

grandes cidades. Tornam-se, nessa leitura, semelhantes a muitos dos chamados “coletivos 

urbanos” que mesmo que colecionem demandas e modelos de ação muito diversos, podem ser 

colocados na chave de uma política do “faça você mesmo”, que não espera avais e autorizações 

do Estado para pôr em prática suas ações. Chamo aqui de “coletivos urbanos” agrupamentos 

autogeridos, mais ou menos estáveis no espaço e no tempo, que através de repertórios muito 

diversos têm como pauta transformações nas relações entre cidade e seus habitantes, buscando, 

em grande parte das vezes, o poder de ação e transformação dos espaços públicos sem a 

necessidade da intermediação estatal. 

Entretanto, foi interessante notar que da mesma maneira que as hortas muitas vezes 

são vistas dentro da mesma lógica desses coletivos, elas podem deles se distanciar por sua forma 

de (contra) organização, seu modus operandi. Não se trata de um núcleo, mas de vários. Mesmo 

que se conectem por este já citado fluxo de coisas, ideias, plantas, pessoas, o movimento de 
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hortas urbanas comunitárias de São Paulo não pode ser lido na chave de um único grupo 

organizado. Cada uma das hortas, apesar de todas essas conexões, funciona de maneira 

relativamente autônoma, em espaços e com influências diversas, e mesmo que haja a pretensão 

de alguns dos agentes-chave das hortas em torná-las um agrupamento mais centrado e coeso, 

essa não é sua realidade até o momento. Soma-se a isso o fato de as motivações dos voluntários 

das hortas serem múltiplas, e perpassarem desde o lazer aos finais-de-semana até a criação de 

uma política pública municipal de hortas urbanas. Além disso, esses voluntários constituem 

tanto agrupamentos relativamente fixos quanto pessoas que, vez ou outra, aparecem para uma 

manhã de auxílio, uma rega no final da tarde ou simplesmente divulgam as hortas em suas redes 

e acabam por incentivar maior participação. 

Assim, se no primeiro ano de trabalho optei por seguir os fluxos e alargar o panorama 

do universo das hortas comunitárias, o segundo ano e meio para finalização deste trabalho 

trouxe de certa maneira um refluxo às hortas supracitadas, Corujas, CCSP e Ciclistas. A opção 

foi por realizar uma imersão ainda mais aprofundada na realidade de tais hortas, quando passei 

a travar algumas conversas mais sistemáticas com muitos dos voluntários com os quais já 

mantinha relações há tempos e a frequentar de forma ainda mais constante os mutirões.  Foi 

uma maneira de “cortar a rede” (STRATHERN, 2014), dada sua amplitude. O foco em três 

territorialidades, que não são fixas, já que seus agentes as carregam pela cidade, propiciou-me 

conviver com e compreender certas regularidades que podem ser observadas mesmo que em 

um contexto de extremo borbulhar desse tipo de iniciativa.  

A partir de todo esse percurso, a sistematização dos dados foi baseada em um 

instrumental de redes de relações. Para a Escola de Manchester, as estratégias de utilizar as 

redes e conexões como instrumento de pesquisas vieram para organizar e expandir os estudos 

emergentes em sociedades de maior escala, já que a antropologia se deparava com a novidade 

de cruzar as fronteiras de sociedades ditas tradicionais. Até meados dos anos 50, estabilidade e 

coesão de grupo eram preceitos que guiavam um funcionalismo que tentava entender o que 

mantinha as sociedades unidas. Fluxos, conflitos, contradições, variações, por vezes sublimados 

ou vistos como exceções na busca da coesão, passaram a ser parte central dos estudos da Escola 

de Manchester.  

Bela Feldman-Bianco, em sua introdução a uma coletânea que reúne autores que 

adotam tal perspectiva, como Barnes (1987) e Mayer (1987), escreve: 

 

Ao se confrontarem com estes desafios [processos acelerados de mudanças sociais], antropólogos 

começaram a se desfazer desses sistemas artificialmente delimitados por seu modelo ideal de sociedade 

de pequena escala. Como corolário, procuraram desenvolver instrumentais de pesquisa capazes de 
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captar o conflito, a contradição, a variação e o fluxo social, através de um enfoque que privilegia o estudo 

microscópico dos assim chamados ‘interstícios sociais’. (FELDMAN-BIANCO, 1987, p. 19-20). 
 

Seguindo as concepções de análises de redes, é possível fugir da “tentação da aldeia” 

de que fala Magnani (2003), tentação de projetar grupos formados a priori dentro do ambiente 

das grandes cidades e fazer valer para a antropologia urbana pressupostos que guiavam a análise 

de pequenas comunidades, o que coloca o risco de perder de vista processos complexos e mais 

amplos. Roy Wagner também ensina a voltar o olhar para a forma como as coletividades são 

feitas, conectadas e desconectadas, ao invés de estabelecer um todo como um “sistema” ou uma 

“ordem” de antemão (2010a, p. 249).  

Bruno Latour torna-se aqui referência com sua Teoria do Ator-rede, ou Actor-network 

theory (ANT). Por se tratarem de experiências extremamente dinâmicas, desde o início da 

imersão em campo foi possível notar que elas não se constituem enquanto grupos com 

contornos bem estabelecidos como já pontuado, “grupos sociais” para usar um termo recorrente 

na antropologia e sociologia. Cada dia de campo mostrava conformações diferentes, tanto das 

plantas quanto das pessoas que com elas trabalham, e a sugestão de Latour de “seguir os 

próprios atores3, ou seja, tentar entender suas inovações frequentemente bizarras, a fim de 

descobrir o que a existência coletiva se tornou em suas mãos, que métodos elaboraram para sua 

adequação, quais definições esclareceriam melhor as novas associações que eles se viram 

forçados a estabelecer” (2012, p.31) coloca-se como uma direção para esta pesquisa. Assim 

como sugere Latour, optei por perder-me nas vizinhanças em um primeiro momento, para 

depois encontrar um caminho (id. ibid, p. 38), parti dos movimentos para tentar apreender 

regularidades. É preciso ter em mente que as redes são um instrumental de pesquisa, e traçá-las 

e segui-las não oferece uma explicação por si só, exigindo do pesquisador as análises que virão 

à posteriori. 

 

Experiências para uma antropologia urbana multiespécies 

 

O estudo das hortas comunitárias propicia, entre outras leituras, dissoluções e 

reconstruções de fronteiras. As fronteiras entre ruralidades e urbanidades se diluem não para 

constituir um território único e homogêneo, mas ao evidenciar “modos de fazer” (DE 

                                                 
3 É importante ter em mente desde essa introdução que o que Latour chama de “atores” não diz respeito somente 

a pessoas, mas a tudo aquilo que tem a capacidade de “fazer fazer”, incluindo leis, ferramentas, sementes, a 

poluição. Trata-se de humanos e não humanos. Essas questões, no entanto, serão trabalhadas de forma mais detida 

ao longo dessa dissertação. 
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CERTEAU, 2014) colocados como distantes da urbanidade moderna que estão presentes em 

ruralidades próximas ou longínquas. As fronteiras entre cultura e natureza se desestabilizam 

quando a prática nas hortas realça uma cidade comandada por homens (e aqui o uso desse 

substantivo masculino realmente faz sentido) que, ao buscar certo modelo de progresso e 

desenvolvimento, sufocam rios, peixes, árvores, insetos - vistos como parte da natureza - que 

respondem a esse sufocar, não permanecendo inertes diante de uma suposta dominação humana, 

impactando os ambientes e trazendo à tona construções recíprocas. São as relações entre 

mundos supostamente apartados que estão aqui em questão e são trazidas à tona pelas redes 

formadas com as hortas. O antropólogo Stelio Marras afirma que, “a atenção sobre a relação é 

atenção sobre a ação” (2014, p.234), o que vai ao encontro do propósito desse trabalho ao tentar 

entender como as práticas - os modos de fazer envolvidos nas constituições e perpetuações das 

hortas urbanas comunitárias de São Paulo - são geradoras de uma expansão da atenção às 

relações e conexões que estão no dia-a-dia da cidade, mas são mascaradas por um modo de vida 

que encobre ligações cruciais. 

Mais que tratar de redes compostas por pessoas, pretende-se aqui abarcar com esse 

instrumental “redes constituídas de uma multiplicidade de agenciamentos heterogêneos” (id. 

ibid, 2014, p. 2016). As redes tecidas pelas hortas urbanas aqui analisadas extrapolam 

sobremaneira as influências humanas. Fazem ver e se preocupam com um modelo de cidade 

que diferentemente de colocar o protagonismo absoluto do e no homo sapiens (tanto no sentido 

de serem os únicos a agir quanto de serem sempre o foco unidirecional das ações) abre os olhos 

para um universo de não humanos tais quais plantas, animais, micro-organismos, o concreto 

urbano, prédios, poluição, leis, políticas públicas. 

Dessa forma, o que se pretende aqui é expandir a antropologia urbana para uma 

antropologia urbana multiespécies4. Duas questões amplas que concernem essa área do 

conhecimento ajudam a entender a importância dessa busca. A primeira é a de que o percurso 

– aqui sobremaneira simplificado – da antropologia urbana no Brasil passa de um olhar em que 

instituições e estruturas são interpretadas como forças que moldam pessoas, para um momento 

em que analisar “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002) e dar voz à diversidade de habitantes 

do urbano demonstra inúmeros modos de fazer que escapam, resvalam, trombam e se 

distanciam dessa macroestrutura. A cidade passa a ser vista então como contendo em si uma 

                                                 
4 Kirksey & Helmreich, tratam do que chama de “etnografia multiespécies”, centrada em “como uma multitude de 

organismos e suas formas de vida moldam e são moldados por forças políticas, econômicas e culturais. (...) 

etnógrafos multiespécies estão estudando zonas de contato em que linhas que separam natureza e cultura se 

partiram, onde encontros entre homo sapiens e outros seres geram ecologias múltiplas e coproduzem nichos” 

(2010, p. 545 e 546, tradução nossa). 
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multiplicidade de agenciamentos. A intenção aqui, no entanto, é tratar dessa multiplicidade de 

modo a não desconsiderar os não humanos, tornando-os tão importante quanto os humanos e 

suas relações, tentando contribuir para que a antropologia se atente a essas construções 

constantes. 

A segunda se liga às já tão trabalhadas discussões sobre a busca de uma antropologia 

da cidade ou uma antropologia na cidade. A primeira a coloca como determinista de processos 

sociais nela contidos, a segunda a tem como lugar da investigação e não seu motor. Vale notar, 

todavia, que a antropologia urbana enriqueceria na busca de uma espécie de “terceira margem 

do rio” como cria Guimarães Rosa, que especularia como as práticas sociais urbanas estão 

contidas e contém “criaturas que antes apareciam às margens da antropologia” (KIRKSEY & 

HELMREICH, 2010, p.545), como vestimentas, alimentos, moradias, itens de consumo, 

ambientes de lazer, meio de transporte. Assim, talvez seja possível estourar as couraças e 

simetrizar a antropologia não no ou do, mas com o urbano. A cidade, longe de ser uma moldura 

difusa de contexto ou uma força coesa, faz com.  

Se Goldman escreve, quando trata do que chama de “antropologia das sociedades 

complexas” e das pesquisas dela oriundas: 

 

Em outros termos, tratar-se-ia de uma escolha política, mas no sentido preciso atribuído ao termo por 

Michel Foucault: a determinação do objeto deveria passar por uma espécie de diagnóstico do presente, 

procedendo em função do mapeamento e seleção de questões e lutas contemporâneas. (...) Se 

admitirmos que essas questões e lutas devam ser encaradas como sintomas de processos fundamentais 

– ou seja, como pistas a seguir, não como oposições definitivas em relação às quais seria preciso alinhar-

se de modo simplista – devemos reconhecer que esse modelo abre a possibilidade de uma “antropologia 

das sociedades complexas” capaz de questionar criticamente tanto o campo teórico em que está inserida 

quanto a sociedade na qual se desenvolve. (1998, p. 106) 

 

E Kirksey & Helmreich colocam, sobre a possibilidade de uma nova era geológica no 

planeta Terra:  

 

Humanos estão sendo considerados como os agentes primários a dirigir mudanças climáticas, extinções 

em massa, e destruições em larga escala de comunidades ecológicas (...) Com isso em mente, Deborah 

Bird Rose chamou atenção recentemente para “escrever no antropoceno”, pedido para uma atenção 

renovada para “conectividades situadas que nos ligam a comunidades multiespécies” (ROSE, 2009 

apud KIRKSEY & HELMREICH ) Etnografias multiespécies envolvem escrever a cultura [writing 

culture] no antropoceno, atentando-se para transformações tanto do antropos quanto de suas companhias 

e espécies estranhas no planeta Terra. (2010, p. 549, tradução nossa) 

 

Instiga, então, esmiuçar como São Paulo (com seus humanos e não humanos nela 

contidos e, como já frisado, que a contém) se circunscreve em um contexto de mudanças 

ecológicas globais a partir da ideia de agricultura urbana das hortas comunitárias. Dessa 

maneira, o primeiro capítulo dessa dissertação se inicia com uma breve discussão sobre o termo 
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“agricultura urbana” e seus desdobramentos. Não pretendo realizar uma análise histórica 

exaustiva, apenas evidenciar como se trata, não só dentro do universo das hortas urbanas como 

também fora dele, de um termo em disputa que agrega iniciativas múltiplas. Essa discussão 

vem para dar um pouco da tônica das conexões existentes entre as variadas formas de 

agricultura urbana na cidade de São Paulo, da qual fazem parte as hortas comunitárias.  

Tal capítulo também circunscreve as hortas não apenas em um entremeado de relações 

com outras formas de plantio na cidade, como também as relaciona a ações dos chamados 

“coletivos urbanos”, que com concepções e práticas diversas trazem à tona maneiras de unir a 

vida cotidiana a concepções políticas. As narrativas de origem do movimento de hortas urbanas 

comunitárias e seus sistemas de funcionamento serão destacados, bem como as motivações que 

conectaram pessoas nesse tipo de prática coletiva.  

O segundo capítulo, ao mesmo tempo em que realiza um movimento de expansão ao 

discutir questões amplas relacionadas ao meio ambiente - trazendo à tona ligações entre as 

práticas agrícolas e mudanças climáticas, biodiversidade, manutenção das bacias hidrográficas, 

a vida nas florestas - trata do dia-a-dia das hortas urbanas e dos vínculos que vão sendo nelas 

tecidos entre humanos e não humanos. Assim, a cidade passa a ser vista não apenas por meio 

de seus espaços de lazer, equipamentos culturais, construções imponentes, avenidas, tipos de 

moradia, mas também por seus rios, terra, árvores, chuva ou seca, minhocas, abelhas, peixes, 

pererecas. As conexões trazidas pelo plantio, na mesma medida em que são minúcias entre 

semente e terra em um pequeno vaso, podem explodir para preocupações mais amplas, que vão 

se conformando em buscas por mudanças nas cidades.  

Defendo nesse capítulo que as hortas operam transformações do olhar sobre a 

urbanidade a partir de três movimentos: os contrastes, a expansão da rede e os convívios e co-

construções. Trato também de um operador crucial para as discussões aqui estabelecidas sobre 

agricultura e hortas comunitárias: a agroecologia, que agrega em suas perspectivas tanto teorias 

e práticas de plantio quanto uma forte dimensão política de defesa de povos e conhecimentos 

tradicionais ligados às plantas, além de apoios aos movimentos sociais campesinos. 

Por fim, o terceiro capítulo discute concepções ligadas aos usos de palavras como 

comunitário, privado, público, comum e fazer política a partir das hortas. A política emerge 

ainda com mais força, e noções de contiguidade espacial e de práticas entre as hortas na rua e a 

vida na casa ajudam a operar essa ideia de política que se faz no cotidiano. Trato também de 

alguns embates diretos entre hortas e o poder público, e comparo modos de fazer política que 

contrastam, mas também de certa maneira se entremeiam, entre esses dois espectros. 
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Os movimentos perpassam toda essa dissertação. Questões globais e questões locais, 

seja da cidade em seu âmbito mais macro, seja de um canteiro no Largo da Batata, seja em casa 

com a família, seja na praça pública, são o tempo todo relacionadas. Se no primeiro capítulo se 

discute histórias de vida que levaram a conexões e ao surgimento das hortas comunitárias, 

também se trata da agricultura urbana no mundo e da agricultura industrial no Brasil. Se no 

segundo capítulo emerge o Antropoceno, também se discorre sobre o dia em que um melão foi 

colhido na Horta do CCSP. Se o Estado, o Sistema, o Capitalismo são ameaças tratadas de 

forma mais detida no terceiro capítulo, também são vistos como repletos de fissuras que 

possibilitam a ação. 
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CAPÍTULO 1: QUANDO A CIDADE É O CAMPO 

 

Inicio esse capítulo com algumas poucas páginas dedicadas a pintar determinado 

quadro da atividade agrícola no Brasil, através de dados que são constantemente manejados, 

referidos e utilizados por meus interlocutores para justificar muitas de suas ações e para 

chamarem atenção para o problema do agronegócio no país. Esses dados são úteis por 

oferecerem um panorama de leitura mais amplo que será afunilado até as relações cotidianas de 

algumas das hortas urbanas comunitárias. Desde já é possível tentar evidenciar como questões 

mais abrangentes e minúcias locais são constantemente sobrepostas através da existência das 

hortas comunitárias aqui estudadas. 

É importante dizer que me aproximei desses dados em conversas, palestras, rodas de 

discussão e eventos sobre agricultura urbana ao longo de meu período de pesquisa de campo. 

Dessa maneira, eles aqui estão para tentar demonstrar de quais pressupostos partem meus 

interlocutores, quais espécies de dados são por eles criticados e mobilizados para justificarem 

suas ações cotidianas relacionadas às hortas comunitárias.  

 

Imbricações entre cidades e agriculturas 

 

O ano de 2008 guarda dois grandes marcos para o Brasil e o mundo: o planeta Terra 

passou a contabilizar a maioria de sua população vivendo em cidades e o Brasil se tornou o 

maior consumidor de agrotóxicos5 no globo. O estudo do Fundo das Nações Unidas para a 

População6 mostra que o número de pessoas vivendo em ambiente urbano crescerá de 3 bilhões 

de pessoas em 2008 para 5 bilhões em 2030, crescimento que se acentua principalmente em 

países mais pobres. Narrativas sobre o futuro da humanidade passam inevitavelmente pelo 

futuro das cidades.  

                                                 
5 Agrotóxico é termo utilizado por meus interlocutores.  Já “defensivos agrícolas” e “herbicidas” são termos 

utilizados para se referir aos mesmos produtos pelas empresas responsáveis por sua fabricação, produtos esses 

utilizados por grande parte da agricultura comercial principalmente com vistas ao controle de pragas e de ervas 

classificadas como daninhas, tratadas como prejudiciais à agricultura. Meus interlocutores se colocam contra a 

utilização desses últimos termos por interpretar sua semântica como ligada a uma conotação de proteção para algo 

que é por eles visto como veneno. “Fertilizantes químicos” é outro termo da chamada agroindústria que se refere 

a produtos criados para a nutrição do solo e o crescimento das plantas, os quais também são tratados como veneno. 
6 UNFPA, agência de desenvolvimento internacional da ONU. “State of World Population - Unleashing the 

Potential of Urban Growth” (Estado da população mundial - Desencadeando o potencial do crescimento urbano). 

Disponível em: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/695_filename_sowp2007_eng.pdf>. Acesso 

em 02 de fev. de 2017. 
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Embora a agricultura seja praticada há mais de 10 mil anos, foi apenas após a Segunda 

Guerra Mundial que se tornou intensivo o uso de agrotóxicos para o controle de pragas e 

doenças das lavouras, quando as indústrias químicas fabricantes de venenos usados como 

poderosas armas encontram na agricultura um novo mercado para seus produtos (LONDRES, 

2011). No Brasil, uma série de políticas públicas7 levaram – e levam – a cabo a chamada 

“modernização da agricultura”, articulações que se voltam para projetos de crescimento das 

monoculturas e processos altamente mecanizados ligados intimamente ao uso de Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM, popularmente conhecidos como transgênicos), e de 

agrotóxicos, ambos aparatos tecnológicos cuja implementação é criticada pela falta de amplas 

discussões sobre os custos ambientais, sociais e de saúde a eles relacionados.  

Ligado a tais questões está o chamado “agronegócio”, termo que não trata somente do 

plantio em escala da agricultura industrial no Brasil, mas também engloba toda uma cadeia 

produtiva que envolve procedimentos anteriores à produção, formas de comercialização e uma 

ampla rede ligada ao setor agropecuário, em grande parte voltado à exportação. O 

“agronegócio” torna-se um dos setores mais poderosos e incentivados pelo poder público. 

Entre 2001 e 2008 no país a venda dos chamados “defensivos agrícolas” saltou de dois 

para sete bilhões de dólares, sendo que em 2009 o Brasil atingiu a marca de 1 milhão de 

toneladas de consumo. Além disso, o país também se torna um dos principais destinos de 

produtos banidos no exterior, acolhendo substâncias proibidas na União Europeia, Estados 

Unidos, China entre outros países8. Vale destacar que a liberação do uso de OGM no Brasil foi 

uma das responsáveis por colocar o país em primeiro lugar no uso dos agrotóxicos, já que uma 

série de sementes funciona em venda casada com herbicidas e fertilizantes químicos. Sob a 

justificativa de responder ao desafio da fome no mundo, os OGM e fertilizantes que os 

                                                 
7 “Teve papel central a criação, em 1965, do Sistema Nacional de Crédito Rural, que vinculava a obtenção de 

crédito agrícola à obrigatoriedade da compra de insumos químicos pelos agricultores. Outro elemento chave foi 

criação, em 1975, do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, no âmbito do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), que proporcionou recursos financeiros para a criação de empresas nacionais e a 

instalação no país de subsidiárias de empresas transnacionais de insumos agrícolas. Um outro fator ainda a 

colaborar de forma marcante para a enorme disseminação da utilização dos agrotóxicos no Brasil foi o marco 

regulatório defasado e pouco rigoroso que vigorou até 1989 (quando foi aprovada a Lei 7.802), que facilitou o 

registro de centenas de substâncias tóxicas, muitas das quais já proibidas nos países desenvolvidos (Pelaez et al, 

2009; Silva, J.M. et al, 2005). Não podemos deixar de mencionar ainda as isenções fiscais e tributárias concedidas, 

até hoje, ao comércio destes produtos”. (LONDRES, 2011, p. 18). Para mais informações de bases antropológicas 

ver: Heredia, Palmeira e Leite (2010).  
8 LONDRES, 2011. Ver também: FORMENTI, Ligia. Brasil se torna o principal destino de agrotóxicos banidos 

no exterior. Estado de São Paulo, 30 mai 2010. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-

se-torna-o-principal-destino-de-agrotoxicos-banidos-no-exterior-imp-,558860, acesso em 17 mar. 2017, dentre 

outras reportagens sobre o tema. 
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acompanham se disseminam, e apesar de terem sofrido forte resistência popular em alguns 

países europeus, tiveram vários de seus produtos aceitos em países das Américas e Ásia. 

As justificativas sobre a necessidade de desenvolvimento no Brasil dessa agricultura 

que produz em escala industrial, dedica-se em grande parte às exportações e é chamada por 

muitos dos interlocutores desse trabalho de agricultura convencional9 - aquela que se liga aos 

OGM, “herbicidas”, “defensivos” - são fortemente atreladas ao crescimento da população 

mundial e, principalmente, ao crescimento das cidades acimado citado. A vida em ambientes 

urbanos exigiria – segundo certo senso comum e a cadeia do agronegócio – plantios extensivos 

como os praticados no Brasil com vistas à alimentação da população mundial.  

Não é do agronegócio, no entanto, que vem a maior parte da comida que alimenta 

pessoas no Brasil e no mundo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO, 2014) coloca que cerca de 80% dos alimentos consumidos por pessoas no 

mundo em 2014 vieram da agricultura familiar; no Brasil são 70% no ano de 201510. 

“Agricultura familiar” é a atividade agropecuária praticada em pequenas propriedades, muitas 

vezes com a predominância efetiva de mão-de-obra de base familiar e gestão da propriedade 

compartilhada pela família. É termo que só se consolida na década de 1990 na corrente de 

movimentos sociais pelo reconhecimento do espaço e papel dos pequenos produtores rurais no 

Brasil (SCHNEIDER, 2003). Abramovay (1992) coloca que conquanto não sejam unânimes as 

definições sobre a agricultura familiar, elas concordam que ao menos três atributos básicos – a 

gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho – vêm de pessoas que mantêm entre si laços 

de sangue ou casamento. 

Segundo o Censo Agropecuário brasileiro de 2006, último realizado já que o próximo 

se iniciou em 2017 e ainda não foi divulgado, a agricultura familiar ocupava 84,4% dos 

                                                 
9 Apesar de seu uso corrente, esse termo é polêmico entre muitos de meus interlocutores. Isso porque ele 

“convencionaliza” uma agricultura com veneno que não existia até pouco tempo atrás. Em 2013, quando ocorria 

uma discussão no facebook sobre o “Manifesto dos Hortelões Urbanos”, o qual volta a ser mencionado nesse 

capítulo, o comentário de uma figura ativa entre as iniciativas de plantio em São Paulo escreve: “Se posso dar uma 

sugestão, chamaria a agricultura que não desejamos de "atual" e não de "convencional" , acredito que o pessoal do 

campo acredite que a nociva (para eles também - pois se comemos agrotóxicos nocivos , eles inalam , bebem e 

têm contagio pela pele), acho que se eles tivessem condições de sobreviver com a agricultura, que na cabeça deles 

- já que sua memória é de plantios menos agressivos, muito próximo da orgânica - o "convencional" é o que eles 

desejam. Devemos mostrar que apoiamos a chance destes agricultores (seja de que tamanho forem) poderem 

sobreviver e investir mais no campo e na qualidade do alimento. Digo isto porque "nós" sabemos o que escrevemos 

e também o que lemos pois estamos aqui diariamente trocando ideias, mas quem não é do grupo pode fazer uso 

inadequado, seja por ignorar ou por desejar”. Fonte: HORTELÕES URBANOS. Grupo do facebook. Disponível 

em: https://www.facebook.com/groups/horteloes/. Acesso em 14 de abr. de 2017. 
10 Fonte: PORTAL BRASIL. Agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos por brasileiro. 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-

alimentos-consumidos-por-brasileiro. Acesso em 17 mar. 2017. 



29 

 

 

 

estabelecimentos agropecuários, empregava 70% da mão de obra do campo, mas se realizava 

em somente 24% da área total destinada à agricultura no país11.  O documento de 2016 “The 

State of Food and Agriculture – Climate Change, Agriculture and Food Security” coloca que a 

demanda por alimentos em 2050 está projetada para um crescimento de ao menos 60% sobre 

os totais de 2006 devido ao incremento de renda e população, assim como a já tratada rápida 

urbanização. Importante destacar que a agricultura familiar não está apartada da lógica de uso 

dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e transgênicos aqui rapidamente especulados e 

diretamente relacionados à agricultura em escala industrial. Esse tipo de agricultura pode ser, 

em variados casos, bem integrada ao mercado, absorvendo novas tecnologias e em forte relação 

com políticas governamentais.  A agricultura familiar, dessa maneira, estaria ligada por 

determinadas características à lógica da agricultura convencional mencionada por meus 

interlocutores.   

É possível supor que os modelos de cidade na modernidade ocidental afastam as 

pessoas da produção de alimentos. Morando em ambiente urbano, o acesso esperado é o do 

supermercado, e não o do quintal, o que leva a uma série de discussões que abarca as questões 

sociais e ambientais - com a política inevitavelmente permeando ambos os contextos – de um 

modelo de produção de alimentos que se distancia a cada dia mais do consumidor final, seja 

fisicamente, seja através do entendimento de toda a cadeia de produção. 

A FAO (Food and Agriculture Organization, braço da ONU) também esmiúça na 

publicação supracitada a intrincada relação entre agricultura e mudanças climáticas: 

 

Os setores agrícolas – cultivo, gado, pesca, aquicultura e silvicultura – têm características únicas que os 

colocam no centro dos esforços globais de adaptação às mudanças climáticas. Primeiramente, a 

agricultura é essencial para nossa alimentação e, assim sendo, atinge a mais básica das necessidades 

humanas. Além disso, a produção alimentar depende diretamente de recursos naturais – incluindo 

biodiversidade, terra, vegetação, regime de chuvas e incidência solar – que são, por sua vez, intimamente 

e inextricavelmente ligado ao tempo e condições climáticas12. Como a agricultura também proporciona 

subsistência para quase dois terços da população mundial que se encontra nos parâmetros de extrema 

pobreza, algo como 750 milhões de pessoas, os impactos das mudanças climáticas na agricultura afetam 

diretamente populações rurais vulneráveis, com implicações abrangentes em sua segurança alimentar. 

(2016, p. 4, tradução nossa). 
 

                                                 
11 Fonte: Censo Agropecuário 2006. Disponível em: <http://www.mda.gov.br/sitemda/publicacoes/censo-

agropecu%C3%A1rio-2006>. Acesso em: 23 set. 2017. 
12 BAILÃO (2014), na dissertação que trata das ciências das mudanças climáticas em São Paulo e as construções 

de natureza e sociedade através das redes que a compõem, explicita as diferenças entre as categorias de “tempo” 

e de “clima”. Define o tempo como “a condição meteorológica em um dado momento, observáveis sem o uso de 

estatísticas, porém mediados pelo uso intenso de instrumentos meteorológicos” (p.46), e o clima como “o regime 

médio e estatístico das condições meteorológicas, após medições contínuas durante um certo período de tempo e 

em um certo local destes parâmetros variáveis” (p. 48) 
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A agricultura é também identificada, em especial no Brasil onde mais de 50% das 

emissões de gases vêm de uso do solo (BAILÃO, 2014, p. 205, informação de um de seus 

interlocutores), como responsável pelos gases de efeito estufa que são relacionados às 

mudanças climáticas. Alimentar pessoas torna-se uma questão a cada dia mais discutida, o que 

passa por uma série de grandes temas aqui já esboçados justamente para expandir o olhar para 

as intrincadas conexões existentes entre os modelos de cidade que se constrói, as 

transformações na agricultura, as relações com o meio ambiente, mudanças climáticas, 

tecnologias, consumo, segurança alimentar, entre diversas outras pautas de discussão. Já nessas 

poucas páginas, é possível atentar para a quantidade de agentes que foram aqui mobilizados.  

 

 

Ruralidades urbanas e urbanidades rurais 

 

Agriculturas na cidade 

 

No contexto desses embates, as relações entre campo e cidade ganham múltiplos 

contornos. Muitas das fronteiras construídas entre ambos, como a noção de atraso atribuída ao 

rural e o moderno como sendo de posse do urbano, são rompidas e rediscutidas, seja por 

militantes ambientais, defensores de determinados modelos de agricultura familiar, seja pela 

grande mídia brasileira. É possível observar hoje, por exemplo, uma agricultura em grande 

escala altamente mecanizada que recebe um esforço de ser retratada como parte do cotidiano 

dos habitantes do urbano por uma das principais emissoras de televisão brasileira na campanha 

“O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo”, a qual conta com imagens e falas que tentam 

demonstrar ligações íntimas entre a agroindústria e a alimentação do dia-a-dia dos brasileiros. 

Os OGM são vendidos como um novo modo de produção agrícola, que representa o que há de 

mais moderno nas descobertas de ciência e inovação, palavras que são constantemente 

utilizadas para dar validade à expansão agrícola nos moldes do agronegócio. A questão aqui vai 

então para além dessa agricultura em escala, que já contém em si concepções sobre uma 

agricultura moderna, mas que é inclusive superada a partir da tecnologia dos OGM. 

É preciso ressaltar que a história das cidades passa invariavelmente pela história da 

agricultura. Ambas nunca estiveram separadas como hoje se poderia imaginar. Se, como afirma 

Cláudia Visoni, uma de minhas interlocutoras cruciais, não existe cidade sem agricultura, essa 
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dicotomia é falsa, é inclusive ideológica e conveniente para o sistema agroindustrial, São 

Paulo, assim como outras cidades do mundo, nunca esteve completamente apartada do plantio.  

Weber, por exemplo, em seu clássico “A dominação não-legítima (Tipologia das 

cidades)” escreve: “Se se tenta definir a cidade do ponto de vista puramente econômico, seria 

um povoado cujos habitantes, em sua grande maioria, não vivem do produto da agricultura, mas 

sim da indústria ou do comércio” (2004, p. 409). Assim como ele, cidades e histórias das 

cidades vão sendo moldadas em torno de uma lógica de civilização que aparta a agricultura de 

seu centro, o que contribui para uma concepção do agrícola ligado ao arcaico que os OGM, por 

exemplo, tentam afastar. Nesse sentido, hoje tanto a agroindústria quanto as hortas urbanas 

tentam, com propósitos e de maneiras muito distintas, aproximar a ideia de cidade da ideia de 

agricultura.  

A produção urbana de alimentos sempre foi crucial para atender às demandas de 

subsistência à medida em que cresciam as cidades. Áreas não construídas eram destinadas em 

muitas das vezes, seja em residências particulares, seja em áreas públicas, a serem espaços 

comestíveis. Apenas alguns dos múltiplos exemplos são as estruturas de chinampas no México, 

hoje consideradas pela Unesco um dos patrimônios da humanidade, iniciadas na era pré-

colombiana no século XIII; e os allotments de cidades europeias concebidos no século XIX, 

ambos sobrevivendo até os dias atuais.  

As chinampas são uma técnica agrícola realizada em Tenochtitlán, capital do império 

asteca, e que permanece, embora em muito menor volume, na Cidade do México. Trata-se de 

canteiros flutuantes feitos de lama e um revestimento de junco ou de árvores que tornam 

pântanos de lagos como o Xochimilco, antes improdutivos, espaços férteis para o cultivo de 

alimentos.  

 

As chinampas são um sistema excepcional de agricultura, baseado na combinação de fatores ambientais 

e a criatividade humana. As estruturas flutuantes provenientes de trabalho humano em um lago de pouca 

profundidade são um dos sistemas agrícolas mais produtivos e sustentáveis do mundo. Tal 

produtividade, tanto em relação ao volume de cultivo por ano quanto na eficiência por unidade de área 

semeada, explicam a habilidade que esse sistema de trabalho intensivo teve de sobreviver através dos 

séculos.  O sistema chinampa é hoje altamente ameaçado devido à introdução de novas tecnologias 

agrícolas, um excesso de extração de água em suas áreas, abandono, pressões desenvolvimentistas e 

contaminação. (UNESCO, 2015, tradução nossa) 

 

Já os allotments gardens como são chamados na Inglaterra (ou hortas urbanas em 

Portugal) são terrenos dos mais variados tamanhos destinados ao cultivo individual ou coletivo 

para fins de autoconsumo, não comerciais. Surgiram com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida de operários nas grandes cidades industriais e foram institucionalmente incentivados nos 
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períodos durante e após as duas Guerras Mundiais, quando a escassez de alimentos era fator de 

risco em cidades europeias. Em geral, os espaços são arrendados pelas prefeituras aos 

interessados em cultivar hortas, árvores frutíferas e flores. Também a cidade de Montreal, no 

Canadá, tem um dos mais bem estabelecidos sistemas de jardins comunitários no mundo, para 

os quais cada habitante interessado paga uma taxa simbólica ao ano para o usufruto da área 

(COSTA, 2012; THOM, 2007).  

Cuba é um exemplo de sucesso mundialmente citado quando se trata do plantio em 

ambiente urbano, já que no início dos anos 90, com a desintegração da União Soviética, o país 

perde seus principais parceiros comerciais e sofre a intensificação de um bloqueio econômico 

norte-americano. Com um sistema de distribuição e produção de alimentos extremamente 

prejudicado, sem combustível, sem manutenção, sem adubos químicos, Cuba teve de reinventar 

seu modo de produção agrícola e passa a ser a única responsável pela alimentação de seus 

habitantes. Obteve êxito através de diversos incentivos governamentais e colaboração da 

população13.  

O percurso do desenvolvimento de cidades como centros da civilização, ordenados, 

higienizados, fez com que as áreas verdes em grandes cidades como São Paulo ganhassem ares 

de lazer, desempenhando um papel muito mais decorativo e de fruição que dedicado à produção 

de alimentos. Mas a própria São Paulo que se vê hoje, tão concretada e impermeabilizada, 

conviveu e ainda convive com sítios, plantações e criações de animais. O conhecido Viaduto 

do Chá, por exemplo, situado na região central da cidade, tem esse nome por estar, quando 

inaugurado em 1892, próximo a extensas plantações de chá da Índia.  Visitas a regiões mais 

extremas da cidade, principalmente às zonas sul e leste, revelam famílias que vivem do plantio 

e venda de alimentos e criação de animais, atividade denominada como “agricultura urbana” e 

que carrega consigo estigmas do universo rural e da atividade agrícola que foram construídos, 

em muitos dos casos, em um caráter de oposição à novidade e modernidade das cidades.  

Diversas e extensas são as experiências e os modelos de plantios em cidades 

espalhadas pelo planeta, e estima-se que ela seja responsável pela produção de até 20% dos 

alimentos do mundo, seja para consumo próprio, seja para comercialização (KARANJA e 

NJENGA, 2011). Dentro do espaço urbano, a agricultura se dá de maneiras extremamente 

variadas e que vão, conforme emergem e se solidificam, sendo ou não abarcadas pelas 

definições científicas, o que faz com que alguns autores tratem da imprecisão do termo 

                                                 
13 Fonte: Revista de Agricultura Urbana. Disponível em: 

http://agriculturaurbana.org.br/RAU/AU01/AU1havana.html. Acesso em 24 abr. 2017. 

http://agriculturaurbana.org.br/RAU/AU01/AU1havana.html
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“agricultura urbana” (ROSTICHELLI, 2013). Essa imprecisão, entretanto, longe de se 

constituir enquanto fraqueza, demonstra a fertilidade de uma atividade extremamente rica, 

variada, e criada e recriada de diferentes maneiras em relação com o ambiente em que se situa. 

Plantar na cidade exige adaptações e criatividades que emergem muitas vezes para burlar o 

concreto, a falta de espaço, a poluição, o estranhamento da atividade em espaço urbano, a 

especulação imobiliária.  

 

As agriculturas urbanas 

 

São muitas as definições quando se trata da produção, distribuição e venda de 

alimentos dentro do perímetro urbano, o que aponta para um campo de investigação que se 

encontra em constante transformação, conforme se alteram também cidades e técnicas de 

plantio. Comparações entre diversas definições já estão presentes em uma infinidade de 

trabalhos, inclusive alguns recentemente produzidos como os de Nagib (2016); Ribeiro (2013); 

Valdiones (2013); Rostichelli (2013), uma vez que a temática vem ganhando mais espaço em 

campos científicos distintos, como a psicologia, a saúde pública e a própria antropologia. Para 

fins dessa dissertação, no entanto, ao invés de um trabalho minucioso de comparações teóricas, 

intento demonstrar certa fragilidade de fronteiras construídas.  

Luc Mougeot, um dos teóricos mais citados por trabalhos ligados à produção de 

alimentos nas cidades, coloca a agricultura urbana como: 

 

Uma indústria localizada dentro (intraurbano) ou nas bordas (periurbano) de uma cidade, sejam elas 

pequenas ou megalópoles, na qual se cultiva, processa e distribui uma diversidade de produtos 

alimentícios e não-alimentícios (re)utilizando recursos humanos e materiais, produtos e serviços 

encontrados dentro e ao redor dessa área urbana, e, como troca, oferecendo recursos humanos e 

materiais, produtos e serviços, para essa mesma área urbana. (1999, p. 10, tradução nossa).  
 

Mougeot defende que o que diferencia a agricultura urbana da rural é “sua integração 

ao sistema econômico e ecológico urbano (referido como ‘ecossistema’)” (1999, p. 9). E a trata 

como “indústria”, vinculando-a a uma lógica produtivista. 

Já Madaleno, que estudou a agricultura urbana em Belém do Pará, discorda de 

definições que estejam ligadas a espaços compartimentados na cidade, e a define como: 

 

A soma de tarefas capazes de transformar o meio natural no sentido de produzir matérias vegetais e de 

criar animais úteis ao homem. Nesta conformidade, a agricultura urbana denomina o conjunto de 

atividades de produção animal e vegetal exercidas em meio urbano, visto como espaço abrangente, que 

inclui áreas intersticiais não-construídas e superfícies periurbanas. (2002, p. 07). 
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Madaleno engloba, entre as formas de exploração agrícola no espaço urbano, o cultivo 

em quintais, estradas, caminhos, vasos e recipientes em varandas, pátios e terraços, plantio em 

lotes urbanos vazios, além da criação de animais (MADALENO, 2002, apud ROSTICHELLI, 

2013, p. 43). Ou seja, tanto a dimensão da subsistência e venda quanto a do consumo doméstico 

são abarcadas. Segundo a autora, a agricultura urbana teve uma retomada de expansão entre os 

anos de 1980 e 1990, muito em função do apoio de organizações internacionais que fomentaram 

programas de cooperação com países mais pobres, tendo a intenção de melhor compreender as 

características de agriculturas já existentes nas cidades e seu entorno para aumentar a área 

destinada a esses cultivos e para oferecer incentivos e assistências técnicas aos agricultores.  

A RUAF (Resource Centers on Urban Agriculture & Food Security Foundation – 

Centro de Estudos em Agricultura Urbana e Fundação de Segurança Alimentar), que nasceu da 

união de vinte e oito organizações internacionais, entre elas a FAO, tem a seguinte conceituação 

para a agricultura urbana: 

 

O cultivo de plantas e a criação de animais dentro e ao redor de cidades. A característica mais marcante 

da agricultura urbana, que a distingue da agricultura praticada em meio rural, é a sua integração aos 

sistemas econômico e ecológico urbanos: a agricultura urbana está embutida em - e interage com – o 

ecossistema urbano. Tais ligações incluem o uso de residentes urbanos como trabalhadores, o usufruto 

de recursos urbanos típicos (tais quais detritos orgânicos como composto e reuso de água para irrigação), 

ligação direta com consumidores urbanos, impactos diretos na ecologia urbana (positivos e negativos), 

sendo parte do sistema alimentar urbano, competindo por terra com outras atividades urbanas, sendo 

influenciada por políticas e planejamento urbanas, etc. A agricultura urbana não é uma herança do 

passado que será suprimida (a agricultura urbana aumenta quando crescem as cidades), nem foi trazida 

ao meio urbano por imigrantes rurais que perderão seus antigos hábitos com o passar do tempo. É uma 

parte integrante do sistema urbano.14 (RUAF FUNDATION, s.d, tradução nossa) 
 

Aqui, a dimensão da disputa pela terra em ambientes urbanos – disputa que 

rotineiramente se esbarra na especulação imobiliária, por exemplo – a adaptação a recursos 

tipicamente urbanos e as influências exercidas pelas políticas públicas são consideradas.  

É possível observar, apenas nessas três definições, tentativas – e a dificuldade – de 

deixar claro de qual território se fala (“urbano”, “periurbano”, “rural”), qual tipo de cultivo se 

dá (a agricultura praticada no âmbito da casa, plantios com fins não comerciais, podem ser 

tratados como agricultura urbana?), e a empreitada de separação entre o que está ou não dentro 

de um “ecossistema urbano”. A definição da RUAF torna-se importante ao frisar que não se 

trata do rural no urbano, de atividades destacadas de seu meio rural e encaixadas em um 

ambiente de cidade, mas de uma organicidade que se torna parte da constituição do urbano em 

                                                 
14 RUAF FUNDATION. Urban Agriculture: what and why. Disponível em <http://www.ruaf.org/urban-

agriculture-what-and-why> Acesso em 24 set 2017. 
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si, expondo-se de maneiras variadas a cada contexto e, importante, transformando-se conforme 

se transformam as cidades. Nesse sentido, a agricultura urbana pode ser tratada não apenas 

como resistência, mas também como reinvenção. 

Além da multiplicidade de definições, é interessante notar os contextos em que são 

acionadas as discussões sobre agricultura urbana. Seja constituindo-se como uma opção de 

renda a famílias em situação de risco, seja no contexto da segurança alimentar, seja no trabalho 

educativo para a compreensão das origens dos alimentos consumidos, seja como fator de 

contenção às mudanças climáticas, a agricultura urbana torna-se, na presente leitura, um 

dispositivo intrinsecamente político, acionado e dando conta de uma gama de questões que não 

estão separadas entre si.  

 

As hortas comunitárias nas discussões sobre “fazer a cidade” 

Após esse panorama mais amplo, parte-se agora para as discussões sobre as hortas 

comunitárias propriamente ditas, colocando-as em um contexto de relação com uma série de 

forças da cidade de São Paulo, como o crescimento dos “coletivos urbanos”, que tanto ajudam 

a explicar seus surgimentos quanto exercem nelas influencias mais ou menos conflituosas.  

 

“Como o Largo da Batata virou só banco e horta pública? ”, perguntou, indignado, um 

dos participantes do evento intitulado “Ativismos na cidade: fricções entre o público e o 

privado”, realizado no Centro Universitário Maria Antônia em agosto do ano de 2015 na cidade 

de São Paulo. Durante dois dias “ativistas” dos chamados “coletivos urbanos” foram 

convidados para debater suas ações e outras formas de “ocupação autônoma” do espaço e suas 

relações com o poder público.  

A discussão, em seu início, já mostrou a que veio: questionamentos sobre a 

legitimidade de um evento de tal importância debatido a portas fechadas dentro de um centro 

ligado a uma universidade pública e tida como elitista, a Universidade de São Paulo. “Quantas 

pessoas aqui são negras?”, “Quantos aqui são moradores de rua?”, “Esse debate tinha que estar 

acontecendo na praça aberta”, foram algumas das questões colocadas. Um dos mediadores do 

evento tenta solucionar as demandas liberando a entrada de todas as pessoas que ficaram de 

fora por conta da capacidade de cadeiras do auditório do acontecimento, o que, claro, não dá 

conta da complexidade das questões levantadas. 

O evento iniciou com uma fala sobre a emergência na cidade de iniciativas e 

agrupamentos que reivindicam o direito de agir sobre o espaço público, dentro de um contexto 
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de revisão das relações políticas que tomam o Estado como centro univocamente responsável 

pelas transformações dos espaços urbanos. Ao mesmo tempo, as falas ponderavam que não se 

tratava de uma luta anarquista, de abolição do Estado. Como engendrar esses debates? Colocou 

o mediador do evento como provocação para os participantes dos chamados coletivos e a plateia 

de maneira geral. 

De antemão já o termo, “coletivos urbanos” é desafio a ser compreendido na São Paulo 

atual. Tais iniciativas fogem de muitas das lógicas associadas aos tradicionais movimentos 

sociais tanto pela sua desvinculação a estruturas organizativas e instituições – como sindicatos 

e associações de classe - quanto pela dificuldade de tratar seus participantes enquanto grupo 

unido e com demandas coesas e perenes. Não se deve esquecer, no entanto, que trabalhos da 

antropologia, como os de Durham (2004) e Cardoso (1987), que trataram dos chamados “novos 

movimentos sociais”, emergentes entre as décadas de 1970 e 1980, já se referiam ao adjetivo 

“novo” como aquilo que se distanciava de uma militância dita tradicional, ligada à política 

clássica de partidos e sindicatos, bem como os aproximavam de uma dimensão de política 

cotidiana. Contudo, Filadelfo (2015) argumenta que gradativamente muitos desses movimentos 

passaram por um processo de “institucionalização” e se tornaram interlocutores do Estado, o 

que foi tanto interpretado como risco quanto como potencialidade desses movimentos15. 

Ativismos urbanos e movimentos sociais são práticas que convivem e muitas vezes 

disputam espaços. Não se trata de substituir um pelo outro, mas também não se trata de 

confundi-los. Coletivos urbanos que seguem lógicas similares e possuem uma infinidade de 

pautas – muitas vezes discordantes – e modos de ação diversos, não cessam de surgir pela 

cidade de São Paulo e outros municípios do Brasil, e se tornam pautas de discussões e disputas 

especialmente na segunda década do século XXI. Pode-se citar, a título de exemplo, alguns 

casos paulistanos como o coletivo “Baixo Centro”, que com o slogan de “as ruas são para 

dançar” funciona como uma espécie de festival de rua colaborativo que pretende estimular o 

estar nos espaços públicos da cidade; o “Ônibus Hacker”, que através de um ônibus que percorre 

São Paulo e outras cidades do Brasil realiza atividades que relacionam tecnologia, política e 

arte; a “Casa Rodante”, coletivo de intervenções urbanas e redução de danos na região da Luz; 

o “Coletivo Perifatividade” agrupamento que atua em Heliópolis, Jardim Maristela, Jardim São 

Savério e imediações com a intenção de estimular a população a interagir com música e criação 

                                                 
15 Os momentos de renovação das práticas da ação urbana são frequentes. Pode-se citar dois momentos 

significativos nas últimas décadas. O primeiro surge em meados da década de 1990 e tem origem no movimento 

zapatista e nos grupos antiglobalização. O segundo momento renovador surge na esteira da crise financeira global 

em 2008 e pode ser identificado com os diversos movimentos de ocuppy e com o que se convencionou chamar de 

“Primavera Árabe”. Dois estudos que retratam esses períodos são Di Giovanni (2007) e Roza (2012). 
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literária; o “Núcleo Audiovisual Cinescadão”16, que atua apoiando coletivos culturais e busca 

ampliar a comunicação entre a produção audiovisual das periferias de São Paulo; além de 

muitos outros ligados a questões relacionadas ao meio ambiente, como o “Rios e Ruas”, que 

propõe a descoberta dos rios soterrados pelo concreto; coletivos cicloativistas, entre outros. Eles 

estão espalhados pelas regiões centrais e periféricas de São Paulo, atuando em frentes diversas 

e com critérios e formas de ação também diversos, mas podem ser encarados através de certas 

questões comuns - como o próprio uso do nome “coletivo”, as ações realizadas de maneira 

conjunta através da auto-organização, as tentativas de transformação de muitas das relações de 

poder vigentes, seu caráter relativamente autônomo em relação a instituições como governo, 

sindicatos, partidos, e sua ligação intrínseca com uma ideia de política que não se encontra 

apenas nas relações com o Estado. 

O caráter de novidade desses coletivos talvez se configure mais no volume crescente 

de proposições neste sentido e na visibilidade a elas propiciada pela mídia que nas formas de 

ação em si. Visibilidade esta que é em algumas das vezes criticada por posicionar todos os seus 

holofotes nas áreas mais centrais da cidade e nas intervenções de uma classe considerada 

privilegiada e invisibilizar ações periféricas. A infinidade de temáticas e modos de ação permite 

explorar demarcações entre o que são considerados por alguns movimentos como demandas 

elitistas – ligadas à arte, ao meio ambiente, ao urbanismo – e grupos ligados a questões raciais, 

de gênero, de violência, em maior ou menor grau vinculados às periferias. Tais dualidades, no 

entanto, nunca dão conta da complexidade das situações.  

As falas que se seguiram nos dois dias de duração do evento revelaram dissensos tanto 

entre os coletivos entre si quanto entre formas de organização ligadas à determinada 

“militância” e outros modus operandi de ações em espaços públicos na cidade. As legitimidades 

e urgências de pautas também eram discordantes, e, por vezes, era claro que o objetivo final era 

o mesmo, mas as formas e caminhos para alcançá-los seguiam por trilhas diversas.  

Importa, para fins desta dissertação, compreender que o conflito entre agendas, modos 

de ação, objetivos, prioridades e formas de organização era premente, bem como o que se 

entendia por espaço público, por Estado e pela relação entre os dois. O exemplo do evento vem 

para chamar a atenção para disputas de cidade. O que estava em jogo era o outro, em sua 

corporificação como pessoa, em sua colocação como espaço que não era necessariamente o 

meu, nas diferenças das ruas; mas também o eu, com a cidade que se quer para si, as pautas 

                                                 
16 O núcleo foi parte da temática de estudos do doutorado de Guilhermo Aderaldo, intitulado Reinventando a 

“cidade”: disputas simbólicas em torno da produção e exibição audiovisual de “coletivos culturais” de São Paulo 

(2013).  
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que tocam, concepções sobre urgências e modos de ação. Ler, dessa forma, o evento pela chave 

do conflito, mas, principalmente, pelas construções de relações pareceu mais interessante que 

tratar da pauta tão discutida de “ocupação” do espaço público17. Além disso, é possível perceber 

outra questão que se coloca por detrás dos dissensos: a noção de experimento - o que, com 

quem, para quem, como, onde – e, junto com ela, a ação.  

Os termos “ativistas” e “coletivos” guiam, é claro, as discussões. O primeiro passa a 

ideia daqueles que fazem, o segundo, daqueles que estão juntos – trata-se do fazer-com. Claro 

que são múltiplos os significados dados a ativismos e coletivos, há uma infinidade de 

interpretações, tantas quanto o número de ativistas e coletivos urbanos daqui ou de acolá, eu 

ousaria dizer. Não há uma única definição que dê conta desses diversos campos inextricáveis 

de ação. Contudo, trazer tais linhas de interpretação para este espaço tem a intenção de fazer 

ver um anseio de construção coletiva da vida pública. Desejo que, ao invés de se transmutar em 

um discurso de utopias, toma a prática como repertório e se personaliza em diferentes “modos 

de fazer” com, o que é ainda mais interessante por unir à expressão de Michel de Certeau (2014) 

esta preposição que intenta justamente estabelecer a ideia de relação. Não se trata de olhar para 

as astúcias separadas, dissociadas, individualizadas, mas, ao contrário, esmiuçar sentidos que 

dependem de uma co-construção. Invariavelmente, buscar a cidade que se quer para si passa 

pela relação com o outro, por mais ou menos conflituosa que ela seja. 

É possível notar que não são apenas os coletivos urbanos os interessados em trabalhar 

as perspectivas de coexistência, do compartilhamento na gestão e convivência no espaço 

urbano, essa pauta também pode se embrenhar pela política formal. Um exemplo disso foi o 

Festival Cocidades, que ocorreu em setembro de 2015 no centro de São Paulo e se promoveu 

como um festival de iniciativas colaborativas organizado pela prefeitura da cidade18. O cartaz 

de divulgação do evento continha os seguintes dizeres: 

 

Já virou lugar comum aquela história de que a cidade é um amontoado de pessoas solitárias, ilhas, cada 

uma metida no seu próprio mundo e preocupada exclusivamente com seus próprios problemas e sonhos. 

Mas o que acontece é que a cidade só é ou só deveria ser – um lugar-comum na medida em que se baseia 

na COMUnidade, em espaços COMpartilhados, em sonhos Coletivos. 

                                                 
17 A pauta da ocupação da rua, do “direito à cidade” é colocada por uma ampla gama de coletivos e discutida na 

atualidade por profissionais diversos, acadêmicos, cargos políticos. A discussão é extremamente válida, mas 

merece o cuidado dos questionamentos de para quem é feita essa ocupação e sobre quem recaem esses direitos. 

Muitas vezes com palavras supostamente agregadoras como “ocupação” e “direito” recai-se sobre exclusões. Vale 

questionar também, se, afinal, existe um espaço não ocupado. Mesmo que com pessoas com as quais não se 

identifique, mesmo que com coisas, há sempre relações naquele espaço. Ocupação passa a ideia de algo posterior 

ao vazio, e, por mais que se esforce por demonstrar, ele nunca está lá.  
18 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Festival Cocidade leva cultura colaborativa a diversos espaços de São Paulo. 

Cultura . Notícias. 04 set 2015. Disponível em : 
 <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=18760>. Último acesso em 14 set 2015. 
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A missão do Cocidade é a de refletir, debater e fomentar o movimento colaborativo, viabilizar ações 

transformadoras para a cidade com a participação da sociedade e articular com a prefeitura mudanças 

que impulsionem a educação, a economia, sustentabilidade e cultura colaborativa.19  
 

Há diversas discussões sobre se tais tipos de ações são suficientemente democráticas 

em sua organização e público atingido. Ainda assim, perspectivas de transformação do espaço 

urbano pelas pessoas através de ações compartilhadas é um dos motes do caráter dessas e outras 

iniciativas que se espraiam pela cidade de São Paulo, tanto em discussões que são incitadas 

pelo poder público quanto em ambientes que tentam fugir dele, ou ao menos conviver com ele, 

desde que se mantenha o direito de ação sem a obrigatoriedade de seu aval. 

Outro dos diversos eventos que reuniu coletivos urbanos na capital foi realizado na 

Câmara de Vereadores de São Paulo, em fevereiro de 2017, mais de um ano após o “Inquietudes 

Urbanas” acima descrito. O contraponto entre os dois é interessante. Se no primeiro o clima era 

de dissensos, deslegitimação de uma ação em relação à outra, disputas de espaço, de fala e de 

pautas, o acontecimento mais recente traçava uma cartografia bem diferente, de narrativas que 

se esforçavam por se conectar, de união e convergências. Importante frisar a conjuntura política 

de ambos: ao final de 2015, a prefeitura de Fernando Haddad (PT, 2013-2016) já em seu terceiro 

ano pregava, ao menos no discurso, a abertura da gestão, diálogos com coletivos e outras formas 

mais ou menos tradicionais de agrupamentos de ação na cidade. O ano de 2017 se inicia com a 

prefeitura de João Dória, que dentro do PSDB venceu Haddad no primeiro turno das eleições – 

fato inédito a eleição em primeiro turno na capital – e já iniciou seu mandato apagando grafites 

e pichações20 com tinta cinza em toda a cidade dentro de seu programa “Cidade Linda”.  

O evento, convocado pela vereadora do PSOL Sâmia Bonfim, teve o nome de “A nossa 

cidade linda” e o propósito de reunir coletivos e demais interessados para discussões sobre 

alguns dos planos da prefeitura para a cidade. Estiveram presentes então cooperativas de 

catadores, coletivos de “artivismo”21, cicloativistas, membros da academia, representante de 

hortas urbanas comunitárias, outros coletivos ligados à água, ecologia e tratamento de resíduos, 

entre demais agrupamentos e pautas.  

Foi instigante notar como diante da conjuntura política do segundo evento os dissensos 

foram minimizados em prol de uma união contra uma espécie de inimigo maior e mais 

poderoso: a perda de espaço e voz nas ruas, a cidade “vista como mercadoria” e “vendida ao 

capital” como dito no local. Frases como “mais do que enfrentamento, temos que evoluir no 

                                                 
19 Texto retirado de um outdoor posicionado bem à frente do espaço do evento. Grifos são do próprio outdoor. 
20 Importante frisar que as fronteiras entre os termos são mais caminhos percorridos que muros divisores.  
21 Termo que propõe um foco de análise que se volta às sobreposições e intersecções entre política e estética (DI 

GIOVANNI, 2015). 
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diálogo com as diferenças”, “não dá pra ser só a nossa cidade nem só a cidade deles”, “rua como 

o espaço do encontro”, “temos que agir como rede”, “somos um”, “tentar destruir os muros e 

construir pontes” foram acionadas como que construindo uma união entre os atores, apesar das 

diferentes pautas. 

Termos tais quais “ativistas”, “militantes”, “cidadãos”, “pessoas”, “grupos” são 

mobilizados a depender da situação, entrelaçam-se ou se dispersam, aliam-se ou se afastam de 

maneiras as mais variadas de acordo com o que está em jogo. Os modos de fazer com se tornam 

mais interessantes que a coisa em si, assim, mais do que especular o que a cidade é essas 

relações e movimentos instigam esmiuçar como a cidade (se) transforma com tais dinâmicas, 

compostas por pessoas mas também plantas, terra, terrenos, praças – humanos e não humanos 

– protagonistas na arte do co-construir.  

Tratar a antropologia urbana com foco na dimensão das relações é temática explorada 

por diversos autores, entre eles Michel Agier em “Antropologia da Cidade: Lugares, Situações, 

Movimentos”. “A cidade vivida, cidade sentida, cidade em processo” (AGIER, 2011, p. 38) 

trata das experiências de cidade por parte das pessoas, ou seja, privilegia na análise como a 

cidade é feita por seus habitantes – e, portanto, não a toma a como totalidade -, explora situações 

e ações, debruça-se sobre as relações. É essa a linha de análise que se leva para os universos 

das hortas urbanas comunitárias de São Paulo, mas se soma a ela a importância das relações 

entre humanos e não humanos. A cidade é feita por e faz com pessoas e coisas. Não se pode 

compreender as hortas como ações isoladas, são antes espécies de nós dentro de um 

entrelaçamento de outras modalidades de ação na cidade - como os acima citados coletivos 

urbanos - que se debruçam sobre as áreas públicas e têm como uma de suas bandeiras a ideia 

da co-criação e do convívio. 

 

“Eu vou plantar na cidade” 

 

Da mesma maneira que a intenção até agora não foi a de encontrar uma definição 

estanque para coletivos urbanos e sim expor, mesmo que superficialmente, algumas de suas 

relações, não se trata de estabilizar o que são as hortas aqui tema de estudos, justamente por 

conta de suas maleabilidades. Deixa-se claro então que as definições aqui expostas não são 

estanques e que pretendem dar conta muito mais dos processos como acima citado. Gabriel 
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Tarde (2007), filósofo e sociólogo relegado por muito tempo ao esquecimento22 é outro autor 

que sugere compreender as coisas não pelo que elas são, mas pelo que elas fazem, já que cada 

ação emerge de relações que se atualizam a cada contingência. Tarde auxilia com suas análises, 

mas são meus próprios interlocutores que tratam das hortas urbanas como locais de 

experimento, um espaço que nunca está pronto, que é sim construído e se transforma a cada dia. 

“E a experimentação é alguma coisa que sempre ocorre entre” (MARRAS, 2014), as partidas e 

chegadas importam, mas são pontos provisórios, o que interessa aqui é a complexidade do 

caminho em si. Trata-se de entender então como as coisas se relacionam. 

O que meus interlocutores chamam de hortas urbanas comunitárias de São Paulo pode 

ser colocado como um emaranhado de pessoas, sementes, tecnologias, plantas, animais, 

técnicas em meio ao concreto urbano. Formam-se a partir do plantio de ervas, verduras, 

legumes, frutas e flores em espaços públicos da cidade. Começaram a pipocar a partir do ano 

de 201223 - em um momento em que a cidade passava por essa onda de discussões e criações 

de coletivos urbanos - e não cessam de se expandir e de se transformar. São articuladas por 

moradores da metrópole que expõem as mais diversas motivações para sua criação e 

manutenção. Uma preocupação com o alimento que se come; críticas à agricultura 

convencional, baseada em monoculturas e no agronegócio; o direito à apropriação e 

intervenção em espaços públicos por parte de moradores da cidade; o lazer; uma retomada de 

certa tradição de plantio que encontra espaço fora dos pequenos apartamentos de moradia; a 

sociabilidade; pensar a cidade não apenas como o lugar do consumo, mas da produção de 

alimentos; a educação ambiental para as crianças e adultos; repensar a cadeia produtiva do 

alimento; criar mais áreas verdes em ambientes urbanos, áreas estas não cercadas por grades e 

                                                 
22 Ao contrário de Émile Durkheim, cuja repercussão da obra o fez ser considerado por muitos como “pai da 

sociologia”. Ambos são colocados, como no exemplo de Eduardo Vargas (2000), em caminhos opostos nos estudos 

sociológicos, estando a macrossociologia das representações coletivas em Durkheim e uma microssociologia 

baseada no movimento e nas composições infinitesimais em Tarde. Com sua hipótese das “mônadas”, substâncias 

elementares, partículas simples de que os compostos são feitos, Tarde afirma a diferença como fundamento da 

existência, e ajuda a renunciar ao dualismo natureza/sociedade que guia muito do pensamento ocidental. O que 

propõe o autor é uma “monadologia renovada” (p. 46), em referência às mônadas de Leibniz, em que essas 

substâncias simples não se definiriam por elementos “prontos” como o átomo, o indivíduo, a célula, mas seriam 

seres compostos, compostos até o infinitesimal. Para Tarde, o social seria um princípio de conexões, e não um 

domínio da realidade (LATOUR, 2012). 
23 É importante relembrar que a agricultura urbana em São Paulo definitivamente não se inicia com as hortas aqui 

estudadas, e que outras hortas urbanas comunitárias já existiam antes dessa data. Ela, no entanto, é útil para 

evidenciar um momento de profusão dessas criações. Essa profusão chama atenção por ter ocorrido na prefeitura 

de Fernando Haddad (PT) que, como já citado, tinha como uma de suas bandeiras a lógica de construção coletiva 

do espaço público como defendido, por exemplo, no Festival Cocidades. Contudo, é necessário destacar que a 

Horta das Corujas, por exemplo, nasce no segundo governo Kassab (2009-2012, DEM), que havia outras hortas 

antes desse governo petista e que algumas das hortas criadas na gestão Haddad sofreram retaliações de funcionários 

da prefeitura. Assim, a conjuntura política pode ter favorecido, mas não explica univocamente a profusão desse 

tipo de ação.  
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protegidas por seguranças, mas abertas às intervenções diversas da cidade... É possível seguir 

com uma lista ainda mais vasta de razões dos defensores do movimento de hortas urbanas de 

São Paulo. Mas essa infinidade de pautas não é necessariamente discordante, e sim elucidativa 

da multiplicidade contida nesse tipo de ação. 

Usar espaços públicos de metrópoles como área de plantio não é um fenômeno que 

ocorra apenas em São Paulo, nem apenas no Brasil, como já explicitado. Uma expressão 

conhecida e utilizada por alguns e meus interlocutores cruciais é o “Guerrilla Gardening” ou 

“Green Guerrilla”, que surgiu em meados dos anos 70 nos Estados Unidos no contexto dos 

movimentos contraculturais24 e se refere ao plantio em espaços públicos ou privados sem prévia 

autorização. Em geral, não se trata de qualquer plantio. Apesar da ideia de revitalização do 

espaço no sentido estético estar presente em muitas das vezes, já que os espaços escolhidos para 

plantio de “guerrilha” costumam ser denotados como negligenciados, ele se materializa 

usualmente em áreas de produção de alimentos, expressas geralmente pelo modelo de hortas 

geridas coletivamente. 

 

Imagine um jardim. Entre nele. Passeie por ele. O que você vê? Talvez uma sequência de terraços 

inclinados, topiaria e pérgulas, uma alegre explosão de bordas florescendo, ou um caminho cheio de 

vegetação (...) Qualquer que seja o jardim que você estiver imaginando neste momento, é provável que 

ao lado dele esteja uma casa. Você está imaginando um jardim como a maioria das pessoas o vê – como 

uma extensão da casa, feito para se viver nele, um espaço privado cultivado com o propósito primário 

de agradar a seu ocupante permanente. Enquanto proprietários generosos permitem convidados com os 

quais dividem seus jardins, em última instância o jardim é dele, não seu (...) Mas algumas pessoas têm 

uma definição diferente do que é um jardim. Eu sou uma delas. Eu não espero por permissão para me 

tornar alguém que cultiva [gardener25], mas trabalho [to dig] a terra onde quer que eu veja potencial de 

horticultura. Eu não apenas me dedico a jardins existentes, mas os crio em espaços negligenciados. Eu, 

e centenas de pessoas como eu, saem de casa para cultivar terras que não nos pertencem. (REYNOLDS, 

2009, p. 3-4, tradução nossa)  
 

Este trecho é parte do livro “On Guerrilla Gardening. A hand book for gardening 

without boundaries” (Na Jardinagem de Guerrilha. Um manual para o cultivo sem fronteiras), 

escrito por Richard Reynolds. Além de este ser uma espécie de manual de referência a alguns 

dos responsáveis pelas hortas de São Paulo, as citações de Reynolds são interessantes por 

trabalharem o imaginário sobre o que seria um jardim – vinculado ao domínio da casa, usufruído 

                                                 
24 Movimento iniciado pela juventude norte-americana que teve seu auge na década de 60. Dentro de múltiplas 

vertentes, tratava do questionamento do status quo político, econômico, cultural, de relações sociais ditas 

tradicionais, ligadas à família, religião. São exemplos o movimento hippie, a música rock, orientalismo, drogas, 

dentre outras práticas associadas intensamente pelos participantes à palavra liberdade. Pereira indica que o termo 

também pode se referir a uma questão mais abstrata, certo espírito e modo de contestação, de enfrentamento da 

ordem vigente, ao que “uma contracultura, entendida assim, reaparece de tempos em tempos” (1986, p.14).    
25 Opto por traduzir como “alguém que cultiva” em detrimento do usual “jardineiro” justamente porque o que 

intenta o autor dessa citação é fazer imaginar o leitor espaços cultivados que fogem à ideia comum do que seria 

um jardim.  



43 

 

 

 

essencialmente por aqueles que nela residem, constituído por gramados, plantas que enfeitam 

o espaço, e não comida. Os gardens que são oriundos dos cultivos de guerrilha são em grande 

parte localizados em espaços públicos, geridos coletivamente com processos de plantio, 

cuidado e colheita que podem ser muito diversos, em grande parte abertos a quem neles queira 

adentrar, formados por plantas que em geral não são utilizadas dentro de determinado padrão 

estético – as “plantas que enfeitam” – mas repletos de comida.  

Interessante notar como padrões estéticos de jardinagem europeia, como o famoso 

Jardim de Versailles, espraiaram-se e se constituem ao menos no mundo ocidental como 

referência do belo. Realizados para Luis XIV por André Le Nôtre, os jardins de Versailles 

estabelecem padrões estéticos ligados à simetria, a proporções precisas, à uma harmonia visual 

perfeita. Os famosos parterre franceses, em especial os parterre de broderie (espécies de 

canteiros com formas de bordado, milimetricamente podados) são a jardinagem copiada ao 

redor do mundo. Limpos, assépticos, simétricos, destoam de espaços em que se pratica o 

Guerrilla Gardening, onde as folhagens e flores são entremeadas por batata, abóbora, cebola, 

ervas, material de reuso como vasos sanitários abandonados, caixotes de feira de madeira e até 

sapatos velhos cheios de terra e utilizado para plantio do que quer que seja.  

“O cultivo ilícito na terra de outra pessoa”, essa é a definição de Reynolds para o 

Guerrilla Gardening. E acrescenta:  

 

Guerrilla Gardening é uma batalha por recursos, uma batalha contra a escassez de terra, o abuso 

ambiental e oportunidades desperdiçadas. É também uma guerra por liberdade de expressão e por 

coesão comunitária. É uma batalha na qual balas são substituídas por flores (na maior parte do tempo). 

(REYNOLDS, 2009, p. 5, tradução nossa) 
 

Reynolds traduz suas definições de jardinagem de guerrilha pelas vias das plantas e 

“das coisas vivas”, trata-se de um movimento orgânico26, que aflora quando condições sociais 

e ambientais o permite, defende o autor.  

Importa trazer Reynolds para estes escritos pelo fato de a expressão Guerrilla 

Gardening ser utilizada tanto por alguns criadores de hortas comunitárias como inspiração para 

o início do cultivo quanto para ações mais esporádicas que vêm ocorrendo na cidade, como 

quebrar calçadas quaisquer para o plantio de árvores e outras plantas ou jogar as chamadas 

“bombas de sementes”27 em terrenos baldios, ações estas muitas vezes organizadas e 

                                                 
26 Não se trata, nesse contexto, de utilizar o termo como sinônimo de plantações livres de fertilizantes e pesticidas, 

apesar da grande maioria dos plantios de guerrilha – e outros mais – terem este mote.  
27 Uma “bolinha” feita usualmente de base de argila, barro, ou mesmo papel e substrato ou esterco para plantas, 

com sementes diversas em seu interior, que é facilmente arremessada onde se pretende que nasçam as plantas. É 

uma boa maneira de espalhar sementes diversas, e por contarem com a nutrição inicial da argila e do substrato, 

favorecer o desenvolvimento das plantas em solo pobre.  
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protagonizadas também por pessoal relacionado ao cultivo de hortas comunitárias. Há, no 

entanto, alguns interlocutores que evitam o uso do termo, justamente por carregar a ideia bélica 

ligada a guerrilha. 

Reynolds e muitos dos voluntários de hortas concordam em alguns pontos cruciais: tal 

modalidade de cultivo em espaços que não pertencem de maneira privada a quem neles trabalha 

é algo que unifica este tipo de movimento e não há um consenso em relação a objetivos e tipos 

de conquista almejadas, já que cada um possui sua própria motivação para a luta (a própria ideia 

de luta não é onipresente). “A “jardinagem de guerrilha em espaços públicos alcança os outros, 

e usa plantas para atrair pessoas” (REYNOLDS, p. 14, tradução nossa), frase de Reynolds que 

dialoga de maneira clara com as ideias do fazer com trabalhadas acima. A tríade da busca da 

prática coletiva, relações/preocupações ambientais e alimentares, e anseio por uma participação 

e autonomia para ação na vida e nos espaços públicos são alguns dos macropropósitos que 

colocam o tom do movimento do plantio de guerrilha e de hortas urbanas comunitárias de São 

Paulo.  

As hortas urbanas que são aqui foco de estudo, bem como muitos outros jardins 

comunitários em diversos países, funcionam através da lógica de mutirões autogestionados. 

Palavra recorrente em movimentos de luta por moradia28, os mutirões de construção 

habitacional vieram dentro de uma busca por autonomia dos movimentos sociais e da sociedade 

civil frente a políticas sociais centralizadoras do Estado, como por exemplo em um contraponto 

a políticas de BNH e COHABs que espraiaram conjuntos habitacionais, muitas vezes de 

qualidade considerada ruim e em periferias longínquas. A autonomia na gestão de recursos 

provenientes de fundos públicos era requerida. Antônio Cândido trabalha, no clássico “Os 

Parceiros do Rio Bonito” (2010), com a ideia de mutirão ligada ao trabalho coletivo na lavoura 

ou na indústria doméstica que tentava superar as limitações da atividade individual ou familiar. 

O aspecto festivo dos mutirões é ponto crucial, o que não é incoerente com o trabalho pesado 

nem nos mutirões de habitação nem nos de hortas. 

Um mutirão de horta comunitária em São Paulo tem características semelhantes, seja 

na Vila Madalena, seja em São Miguel Paulista. É um momento, que geralmente ocorre aos 

finais de semana - mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, a depender da 

disponibilidade e demandas das hortas e seus voluntários - quando os agentes interessados na 

criação e/ou manutenção de uma horta comunitária se reúnem para prepará-la. O movimento 

                                                 
28 Diversos estudos sobre movimentos por moradia trabalham a temática. Para um exemplo paulistano recente ver 

o já citado FILADELFO (2015).  
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de hortas urbanas é frequentado por um número flutuante de pessoas, contudo, cada horta possui 

seu “núcleo duro”, participantes mais frequentes que acabam tomando as decisões mais 

estruturais, como os dias e horários dos mutirões, os tipos de eventos que acontecem nelas, as 

relações que se tentará estabelecer com as subprefeituras locais, entre outras questões. Há um 

incentivo muito grande para a participação de mais interessados, seja para tomar um dia da 

semana para ser o responsável pela rega de uma das hortas, seja para participar pontualmente 

de um único mutirão. Há pouca ou nenhuma cobrança explícita àqueles participantes pontuais. 

E a maioria das hortas de São Paulo também tende a aceitar bem que seus alimentos sejam 

colhidos por pessoas que nunca participaram de nenhuma ação voltada para sua manutenção, 

buscando propagar a ideia de que aquele é um espaço público onde intervenções podem ser 

feitas por qualquer um e os frutos podem ser colhidos por todos. 

O mutirão é o momento em que os voluntários colocam a “mão na massa”. Carpir o 

terreno, adubá-lo, regá-lo, plantar mudas, sementes, criar novos canteiros, conversar, fazer um 

café-da-manhã conjunto. É muito comum também que os mutirões sejam permeados por 

oficinas, rodas de conversas e ensinamentos, música, trocas de sementes e plantas, seja com o 

intuito de deixar o evento mais atrativo para novos voluntários, seja por demandas e interesses 

dos voluntários sempre presentes. Assim, o trabalho na horta é acompanhado de aprendizados 

sobre fotografia, irrigação, plantas medicinais, apresentações de música e teatro, artes manuais 

como pintura e tricô, sendo que os oficineiros espraiam seus conhecimentos gratuitamente. O 

dia de mutirão é então um dia de dedicação e festa, onde as fronteiras entre lazer e trabalho 

encontram-se nuançadas.  

Um exemplo foi o domingo já na segunda quinzena de dezembro de 2015, quando 

ocorreu o mutirão de final de ano da horta do Centro Cultural São Paulo. Na data, estava 

ocorrendo uma oficina de irrigação com arduíno29, uma oficina de bioconstrução com bambu, 

um cinedebate sobre agricultura urbana e um lanche comunitário para comemorar o último 

mutirão do ano. O sistema do arduíno foi levado pelo rapaz que propôs a oficina, os bambus 

foram doados por um simpatizante da horta que voluntariamente constrói mobiliários para o 

Largo da Batata, no bairro de Pinheiros em São Paulo, a infraestrutura do cinema foi fornecida 

pela administração do Centro Cultural São Paulo, os lanches foram levados por todos. No meio 

do mutirão surgiram dezenas de plantas que foram doadas pela organização do 3º Festival de 

                                                 
29 Um arduíno é um hardware livre que possibilita a criação de ferramentas acessíveis e de baixo custo, flexíveis 

e fáceis de usar. O objetivo foi criar um mecanismo que identificasse a umidade do solo e ativasse o sistema de 

irrigação por gotejamento automaticamente.  
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Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo 

(alguns organizadores do Festival teciam fortes relações com o movimento de hortas de SP).  

É muito difícil encontrar um mutirão que não tenha sido construído nessa intensidade 

de prática coletiva como o descrito, em muitas das vezes sem intermediação monetária, com a 

exceção de algumas mudas de plantas que por vezes são compradas, de algum material 

específico para determinada oficina que é conseguido através de “vaquinhas” realizadas entre 

os voluntários.  

A maior parte dos insumos vem mesmo das compostagens30 realizadas nas próprias 

hortas, o que gera matéria orgânica e fertilizantes naturais, de ferramentas trazidas pelos 

voluntários ou estocadas nas próprias hortas, de mudas reproduzidas em viveiros locais ou 

doadas. De participantes que acabam conseguindo serragem ou um carregamento de folhas 

secas para cobrir parte dos canteiros e manter a umidade da terra. Ou de simpatizantes e 

voluntários de outros coletivos que em seu dia-a-dia e através de sua rede de relações 

beneficiam as hortas de diversas maneiras, conseguindo material para plantio e para 

experimentos. É motivo de orgulho, inclusive, de muitas das hortas que seu sistema de 

funcionamento seja relativamente distanciado das relações monetárias, o que vai ao encontro 

de algumas das motivações dos criadores das hortas de proporcionar alguns alimentos e lazer 

acessíveis em uma era em que tudo perpassa a monetarização. A mobilização de recursos 

materiais, no entanto, está presente o tempo todo, apesar de não se tratar necessariamente de 

dinheiro.  

 

E isso é um experimento muito bacana daqui, não ter hierarquia, não ter a propriedade privada e não 

ter o dinheiro. Tem gente que oferece patrocínio pra horta, agora parou um pouco, mas tinha bastante. 
E eu falo, olha, dinheiro aqui não serve pra nada, a gente não precisa de patrocínio, precisa de trabalho, 

você não quer patrocinar com seu trabalho? (Conversa com Claudia Visoni realizada na Horta das 

Corujas em 22 julho de 2016) 
 

A fala acima de Cláudia Visoni, uma das criadoras da Horta das Corujas e Horta dos 

Ciclistas, assim como o dia-a-dia das hortas, coloca outras formas de reciprocidade que tentam 

se desvencilhar da economia monetária e que se aproxima de uma economia das trocas, sendo 

efetivamente valorizado aquilo que é dado, trocado, e não comprado. Há aqui uma alteração de 

padrões e de exercícios de valorização, o que não significa que eles sejam inexistentes.  

                                                 
30 A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, 

industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de 

um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de 

matéria orgânica. A técnica de compostar ajuda na redução das sobras de alimentos, tornando-se uma solução fácil 

para reciclar os resíduos gerados nas residências. 
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A rede de relações é aspecto crucial para existência e funcionamento das hortas. E, 

apesar de esta não ser efetivamente a realidade dos participantes como um todo, o movimento 

é composto por pessoas que possuem conexões importantes com diversas instâncias da cidade, 

como por exemplo a prefeitura, grupos de jornalistas, ONGs, outros coletivos, educadores 

ambientais etc. A circulação de pessoas, ideias e coisas faz com que a troca seja relação 

primordial. 

 

Mitos de origem e percursos 

 

As hortas urbanas de São Paulo não podem ser compreendidas fora de um conjunto de 

referências e condições dinâmicas de construções de sentidos e relações. É sempre perigoso, 

porque de certa forma artificial, estabelecer uma cronologia linear – maneira como nos 

acostumamos a lidar com o tempo nos projetos de modernidade (LATOUR, 1994) – já que as 

coisas sempre vão se enredando multissituadamente, estabelecendo práticas e narrativas muito 

mais entremeadas que cadenciadas em relações objetivas de causa e consequência.  

Não é intenção dessa dissertação discutir a longa e complexa história por detrás dos 

extremamente heterogêneos movimentos ambientalistas, campesinos, em prol da agricultura 

familiar ou urbana, ou mesmo estabelecer um “modelo” de horta comunitária internacional que 

tenha servido como referência para a irrupção de hortas em São Paulo. De fato, não existe 

referência consensual, apesar de haver inspiração em modelos internacionais. Também 

experiências como a dos movimentos de luta antiglobalização, que trabalharam e inovaram 

formas de se estar na rua e de contestar os poderes estatais, unidos a uma lógica de protestos 

massivos que irromperam no Brasil em 2013 e levaram a passeatas milhares de pessoas com 

uma multiplicidade de pautas, podem ser colocados como uma colcha de retalhos de influências 

que fizeram emergir certa lógica de ação sobre a cidade. Trata-se, então, de entender essas 

configurações como processos que foram paulatinamente se influenciando, fazendo emergir 

novos atores, como os “coletivos urbanos” trabalhados no início desse capítulo. A rua toma 

papel central, e deixa de ser vista somente como cenário de reivindicações pontuais para se 

tornar espaço de ações duradouras. As ideias de “ocupação do espaço público” e “direito à 

cidade” tornam-se espécies de palavras de ordem que percorrem grande parte das cidades 

brasileiras, em especial as capitais. Também novas tecnologias de comunicação e informação 

trazem uma agilidade no espraiamento das notícias bem como uma potência para propiciar 

mobilizações virtuais e presenciais em pouco tempo.  
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É possível afirmar, então, que o início da segunda década dos anos 2000 contou com 

a materialização de ideias e vontades entremeadas por todos os processos acima citados, que se 

concretizaram através dos encontros. Desse contexto amplo, surgem as mobilizações pelo 

plantio compartilhado nas ruas através das chamadas hortas urbanas comunitárias. 

Interessante, nas histórias contadas – muitas delas reproduzidas nas linhas abaixo - e na 

sistemática tentativa de ligar os pontos para a compreender o contexto de surgimento das hortas 

aqui pesquisadas, apreender interesses similares que caminhavam sem se cruzar, mas que 

possuíam em comum questões como a preocupação ambiental e a autonomia alimentar, antes 

mesmo de um desejo de criações colaborativas ou da luta pelo direto de agir sobre a cidade sem 

a intermediação direta do Estado.  

A Horta das Corujas é tratada de maneira geral como a primeira horta urbana 

comunitária da cidade pela mídia e por alguns voluntários dessa modalidade de hortas, o que 

não significa que ela seja o primeiro espaço de horticultura compartilhada com propósitos e 

lógicas de ação semelhantes31. Nas narrativas que versam sobre o movimento de hortas 

comunitárias, a Horta das Corujas inaugura uma São Paulo repleta de iniciativas de cultivo 

compartilhado de terrenos públicos.  

Ela surgiu em 2012 e se situa na praça de mesmo nome32, situada no bairro da Vila 

Beatriz, zona oeste da cidade. O pontapé inicial da horta está muito ligado à história de Cláudia 

Visoni e Tatiana Achcar, duas jornalistas que se conheceram por interesses em comum ligados 

à alimentação e meio ambiente e, juntas, criaram um grupo no facebook para o 

compartilhamento de informações sobre o plantio de alimentos no âmbito da casa.  

Claudia conta que desde pequena, nos anos 1970, aprendeu sobre a finitude de recursos 

ambientais e passou a se preocupar com as notícias sobre ecologia. Um dia, fazendo compras 

no supermercado, viu pela primeira vez um alimento com a rotulagem de “orgânico” e se 

maravilhou com a descoberta. Entrou em contato com os produtores e, após fazer uma matéria 

sobre a temática que impulsionou a venda desses produtos, foi convidada a visitar o sítio onde 

era realizado o plantio e se deparou pela primeira vez, tendo nascido e crescido na cidade de 

São Paulo, com pés de milho, alface e com as pessoas que cultivavam os alimentos que ela 

                                                 
31 Até os dias atuais, contudo, é um desafio quantificar os espaços de plantio compartilhados na cidade justamente 

por seu caráter móvel de surgirem e fenecerem, ou simplesmente por não serem conhecidos.  O Hortão da Casa 

Verde, no bairro de mesmo nome, é exemplo de iniciativa anterior à Horta das Corujas, apesar não funcionar nos 

mesmos moldes. 
32 O nome oficial do local é Praça Dolores Ibárruri Gómez, líder comunista basca célebre pela sua atuação na 

Guerra Civil Espanhola ao instigar as tropas do General Franco com a frase: “No pasarán”, hoje utilizada por 

diversos movimentos e coletivos feministas brasileiros e estrangeiros. 
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comia. Diz que embora estivesse muito ligada às discussões ecológicas, nunca tinha feito a 

ligação entre cidade e campo: eu tava preocupada com o aquecimento global, com a Amazônia, 

não tinham me ligado que as coisas estavam conectadas. 

Com o tempo, viu o cultivo no âmbito da casa como uma possibilidade de se 

desvencilhar das relações costumeiras de consumo dos supermercados e de trazer o plantio para 

mais perto de si. As histórias de criação das hortas me foram narradas por diferentes pessoas 

em diversos contextos, com maior ou menor detalhamento, mas com bastante coesão apesar 

dos diferentes interlocutores. A narrativa abaixo de Cláudia – peça chave no movimento de 

hortas urbanas de São Paulo – foi contada em uma sexta-feira em um final de tarde na própria 

horta. As conversas com Cláudia Visoni não costumam ser tarefas convencionais. Requerem 

manusear facão, mudas de alface, cebolinha, alho, tronco de bananeira, terra, composto vegetal, 

água, regador, madeira. A conversa é toda permeada por ensinamentos sobre o cultivo, sobe e 

desce de morro e algumas broncas por arrancar comida que todo mundo pensa que é mato. 

Muito requisitada pela mídia e por estudantes interessados em conhecer o universo das hortas, 

Cláudia costuma aproveitar essas oportunidades para dar um trato na horta e trazer mais para 

dentro daquela realidade o interessado em questão. 

 

E aí eu tava sozinha em casa, na minha família todo mundo achava que eu tava louca porque eu ficava 

no meu quintal plantando, plantando comida. Por que que eu não ia no supermercado ao invés de 
gastar todo aquele tempo? E eu achando que eu era a única que tinha tido essa ideia no mundo, porque 

não se falava do assunto. Em 2011, um dia eu estava no facebook e uma amiga dela [amiga de Tatiana 
Achcar], de outro ativismo que não tem nada a ver com agricultura urbana postou algo com o título 

“agricultura urbana”. Eu falei: opa! Era um evento em que a Tatiana ia falar sobre as viagens dela. 

Aí eu fui lá ver. Falei, nossa, foi a primeira vez que eu me senti mais amparada, porque eu achei que só 
eu estava fazendo isso no mundo. (Conversa com Claudia Visoni realizada na Horta das Corujas em 22 

de julho de 2016) 
 

Foi nesse momento que Cláudia conseguiu um termo que se assemelhava àquilo que 

estava fazendo em casa: agricultura urbana. Tatiana tinha participado de experiências 

relacionadas ao cultivo em cidades de países como Estados Unidos e Nova Zelândia. As duas 

conversaram nesse evento e logo propuseram um curso sobre a temática. Segundo Cláudia, era 

ela falando do seu quintal e Tatiana falando do mundo. 

O curso gerou um grupo no facebook chamado Hortelões Urbanos que começou com 

algo como quarenta pessoas que discutiam o plantio de alimentos em seus quintais ou em vasos 

nas sacadas de apartamentos. Até que um dos participantes um dia postou algo como: Pô, vai 

ficar nesse papo de ‘meu quintalzinho’, ‘minha cebolinha’, não sei o que. É só isso? Nós não 

vamos pra praça? Tem gente que fala que ele não era uma pessoa, era um anjo, conta Cláudia. 



50 

 

Dentro das narrativas de diversos hortelões33, como se autodenominam os participantes das 

hortas, o grupo dos Hortelões Urbanos foi o estopim do movimento de hortas comunitárias em 

São Paulo.  

O termo hortelão é muito mais utilizado pelos participantes das hortas para se referirem 

uns aos outros que, por exemplo, os termos “ativista” ou “militante”, apesar destes se fazerem 

presentes em algumas das vezes. O que parece é que o ativismo não é pressuposto de antemão. 

Os hortelões fazem e são feitos em suas relações com a horta. Trata-se de algo que envolve e 

desenvolve habilidades e saberes vinculados a um tipo especifico de territorialidade, a horta, e 

de ação, o plantar, o que não impede que os efeitos dessas relações se expandam para questões 

mais amplas. Assim, um hortelão ou uma hortelã urbana é aquele ou aquela que planta na 

cidade, seja na rua, seja em casa, e pode se considerar, especialmente quando atua nos espaços 

públicos, um “ativista” ou “militante”.  É comum que um hortelão ou hortelã urbana passe a 

se autodenominar “ativista” ou “militante” conforme o trabalho na horta se intensifique e 

também se expanda para outras frentes de ação na cidade. São termos que vêm com o tempo. 

Assim, quando alguém se dispõe a ser voluntário de uma dessas hortas urbanas, em geral não 

está se dispondo a ser um militante das questões ambientais, ou um ativista da agroecologia, 

apesar de poder assim se encaminhar. 

O grupo dos Hortelões Urbanos cresce vertiginosamente e hoje tem mais de 78.000 

membros (número que cresce a cada dia). Mesmo dentro de um espaço digital tão diverso, 

Cláudia e outros mediadores tentam manter certa ordem no grupo que se volta à troca de 

informações sobre cultivo orgânico, argumentando com publicações que incentivam veneno, 

transgênicos, agrotóxicos, ou mesmo optando por excluir incentivos ao plantio de maconha, 

temática recorrentemente discutida no grupo. Ele é repleto de disputas, por exemplo, entre 

onívoros e veganos, e já gerou diversos outros grupos menores e mais focados em assuntos 

específicos sobre o cultivo.  

Sua descrição diz: 

 

O grupo Hortelões Urbanos foi criado em 2011 para reunir pessoas interessadas em trocar 
experiências pessoais sobre plantio orgânico doméstico de alimentos e também pretende inspirar a 

formação de hortas comunitárias. Além do bate-papo sobre as plantas de cada um, acontece bastante 

prosa sobre experiências caipiras, divulgação de projetos de plantio orgânico de alimentos e exemplos 
do campo que podem inspirar um urbano a plantar.  

Não controlamos ou organizamos atividades de agricultura urbana, não somos uma organização e 
nem pretendemos ser. Vários dos membros desse grupo atuam em hortas comunitárias e outras 

                                                 
33 O feminino de hortelão – que significa aquele que trata de uma horta – é horteloa. Mas a sonoridade da palavra 

fez com que o público feminino se autodenominasse como hortelã. São os hortelões e as hortelãs urbanas, como 

me referirei daqui para frente. 
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iniciativas relacionadas, assim como boa parte dos participantes desses projetos sequer fazem parte da 

rede social. (Retirado de: https://www.facebook.com/groups/horteloes/, acesso em 10 de jul. de 2017) 

 

Foi então através desse grupo que os interessados pelo plantio na rua marcaram um 

encontro para decidir como se dariam as ações. A gente começou bem caretinha, conta Claudia 

se referindo a como tentaram formalmente, perante o poder público, concretizar a horta. A ideia 

inicial era formatar um projeto para solicitar a autorização da prefeitura para só então 

começarem uma horta em algum local ainda não definido. O projeto começou a ser escrito, 

grupos de trabalho foram separados para mobilizar as ações, mas o que diz Cláudia é que as 

pessoas começaram a se incomodar com o excesso de burocracias e a falta de ações práticas. 

Desse jeito vamos plantar daqui há 30 anos! Chega, nós vamos fazer na guerrilha, chega. E 

assim, com um projeto que nunca acabou de ser escrito, optaram pela ação direta. 

Havia certa indecisão sobre o local do plantio. A Praça das Corujas, de onde vários 

dos interessados eram vizinhos, era um dos locais cogitados, mas também havia um grupo 

falando sobre o Centro Cultural São Paulo, que já agregava conversas sobre hortas urbanas. 

Foi, no entanto, uma composteira instalada na Praça das Corujas há certo tempo que chamou a 

atenção de Cláudia e a levou até aquele espaço. A composteira em praça pública, autorizada 

pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da prefeitura, foi o elo entre Claudia e Madalena 

Buzzo, vizinha de frente da praça, uma das cuidadoras da composteira. Contando suas 

pretensões de horta urbana para Madalena, que já era conselheira do CADES (Conselho 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) dentro de vagas do cargo 

reservadas à sociedade civil34, Claudia enfatiza o quanto as conversas com a prefeitura eram 

confusas e demoradas, o que os fizeram optar pelo plantio de guerrilha. Madalena, no entanto, 

que já possuía certa articulação com a prefeitura, enviou um e-mail com a ideia da horta na 

praça para o subprefeito de Pinheiros da gestão de Gilberto Kassab (DEM)35, o então coronel 

Sérgio Teixeira Alves. E, para a surpresa de muitos, o subprefeito aceitou na hora a ideia.  

 

Hoje em dia a discussão é muito higienista, passa rato e tal. Onde tem mais rato é no Ceagesp. É 

higienismo, é loucura [não querer horta na cidade]. Se fosse hoje nesse governo super progressista36 

isso não teria rolado. Às vezes até por esse coronel ser super autoritário e não passar as coisas para 

outras instâncias isso acabou andando. A gente tinha que se movimentar rápido porque intuía que era 

                                                 
34 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. CADES. Disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/cades/index.php?p=3250 , acesso em 26 set 

2017. 
35 Kassab foi prefeito da cidade de São Paulo por duas vezes entre 2006 e 2012, tendo assumido em sua primeira 

vez após a renúncia do titular José Serra para se candidatar ao governo do estado. Na segunda vez foi eleito em 

segundo turno.  
36 Cláudia se refere ao governo de Fernando Haddad, eleito em 2013 e então prefeito do município no momento 

dessa conversa.  



52 

 
uma fresta. Se acha uma fresta tem que agir rápido. (Conversa com Claudia Visoni realizada na Horta 

das Corujas em 22 julho de 2016) 
 

Houve muito estranhamento e discórdias, em especial com os moradores ao redor, 

quando do início da horta. Aquilo era difícil de ser compreendido. Cláudia conta sobre o 

processo de inauguração: 

 

No dia que cercou [ela remete à subprefeitura de Pinheiros que, apesar de nunca ter fornecido uma 

autorização formal à Horta das Corujas, dispôs-se a colocar uma pequena cerca ao redor da horta para 

evitar que cachorros circulassem por ela. Há um portãozinho baixo que, no entanto, fica sempre 

destrancado] eu disse: vamos fazer uma inauguração. Aí eu usei os truques de jornalista. Como essa 
pauta, como o jornalismo brasileiro é muito caipira e lá no mundo desenvolvido [fala com ironia] esse 

tipo de coisa já tava rolando, já tava dando matéria, essa pauta não tinha rolado ainda no Brasil, então 
eu imaginava que seria uma coisa que interessaria a algum veículo de imprensa. O cara do jornal era 

amigo do meu marido, eu nunca peço nada, acho desagradável, mas nesse dia eu falei: vou mandar. 

Mandei a pauta. Essa inauguração era assim totalmente fake, era só pra criar um factóide. Porque a 
horta não existe enquanto ela não existe na mídia, a hora que vai pra mídia passa a existir. E aí deu 

certo. Fizemos show, tinha caixa de som, não tinha nenhuma autoridade. E é louco isso, né, os rituais. 

As pessoas acreditaram na inauguração. Era um ritual, estava inaugurado. A partir desse dia existe a 
horta, está inaugurado. É um truque, na verdade, bem na fresta. O bacana da inauguração é que outras 

pessoas que estavam nessa [interessadas em agricultura urbana e hortas comunitárias] também 
conheceram a gente. (Conversa com Claudia Visoni realizada na Horta das Corujas em 22 de julho de 

2016) 
 

Parece que a inauguração serviu como uma espécie ritual de demonstração de poder 

por parte dos agentes da horta, a partir daí ela existe e isso a ajuda a permanecer perante o poder 

público e os demais moradores da cidade. O que instiga trazer novamente o autor Michel de 

Certeau (2014) para essa discussão. É interessante tentar com ele e através do exemplo da 

inauguração da Horta das Corujas, compreender como as “táticas” cotidianas podem 

rapidamente entrar no campo das “estratégias” e, de práticas desviantes e fugidias, como o 

plantio de alimentos em uma praça pública dentro de um caráter de novidade em zonas centrais 

da cidade, transmutarem-se em espécies de estratégias com o processo de inauguração daquele 

lugar diante da mídia. A partir daí a horta se fixa, legitima-se. E tal exemplo da pesquisa 

complexifica os apontamentos de De Certeau e ajuda a que não se incorra no risco sempre 

presente de ler as análises de “estratégia” e “tática” do autor como dois polos opostos, o da 

cooptação ou o da resistência. As análises de movimento de De Certeau colocam justamente a 

hibridez dessas duas formas. As hortas, dessa maneira, não constituem nem condutas 

normativas nem ações desregradas, são condutas deliberadamente ambíguas (LEITE, 2010). 

Além disso, o autor ajuda na compreensão do processo de constituição da Horta das 

Corujas como um movimento em que conflitos, controvérsias e alianças incidem todo o tempo, 

da mesma forma que colocar as ações como “táticas” ou “estratégias” sempre exige saber em 

relação a que elas estão sendo situadas. Plantar em uma praça pública onde o que se costuma 
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visualizar são gramados e jardins – no sentido mais senso comum do termo, e não no sentido 

de Reynolds (2009) - mantidos pelo poder público seria uma ação tática. Ao mesmo tempo, 

todo o processo privilegiado de contato com o poder público aliado a uma inauguração com o 

peso da mídia tradicional não levaria a ação a algo mais próximo de uma “estratégia” que, a 

partir de agora “postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio” (De Certeau, 

2014, p.93)? Ou tal ação nunca deixou de ser uma “tática” e continua “sem lugar próprio” (ibid., 

p. 95) quando se pensa na inexistência de qualquer autorização formal e no seu constante risco, 

seja com mudanças de governo, seja com reclamações da população, seja com a especulação 

imobiliária ou outras dezenas de forças, de desaparecer a qualquer momento? Parece ser 

justamente para esse movimento que De Certeau quer chamar atenção, os polos existem, mas 

ao contrário de serem absolutamente opostos relacionam-se entre si e com o que está ao redor, 

construindo nuances que dificilmente são estáticos no espaço-tempo.  

Diversos conflitos relacionados à infraestrutura e à aceitação do plantio de alimentos 

no local permearam o processo de inauguração da horta, e ainda permeiam sua manutenção. A 

água, por exemplo, é questão crucial para qualquer processo de plantio e, no caso da Horta das 

Corujas, foi resolvida com Madalena, que cresceu no campo e trazia consigo ensinamentos que 

são desconhecidos por muitos dos moradores de grandes cidades. Ela reconheceu que a região 

era uma área de charco, e apostou que, se cavassem, haveria água. Por meio desse processo de 

buscar e cavar locais que encharcavam, com a observação dos caminhos das enxurradas 

originadas por chuvas fortes, hoje a região da horta possui cinco cacimbas de água com peixes 

e plantas aquáticas e purificadoras. Os peixes foram trazidos com a intenção de comerem as 

larvas de mosquitos, preocupação constante da prefeitura e dos moradores do entorno, que 

muitas vezes denunciam a horta como local de criadouro do “mosquito da dengue”. As 

cacimbas então tornam a horta autossuficiente em água, cuja qualidade, inclusive, já foi 

analisada pela Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, com o 

dinheiro de uma “vaquinha” realizada entre voluntários. Este foi o maior gasto monetário que 

a horta teve até hoje segundo um arquivo de orçamento aberto da horta, exposto em seu grupo 

do facebook. 

A questão da água é apenas um dos exemplos de como a lógica da prática permeia a 

constituição de grande parte das hortas urbanas comunitárias de São Paulo. Não se trata de um 

planejamento minucioso, voluntários especializados em questões como agronomia, ecologia, 

geografia, biologia - apesar de existirem diversos hortelões especializados nesses tipos de 

questões - um trabalho segmentado e relacionado a cada área de estudos ou atuação dos 
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voluntários. Trata-se sim de um fazer cotidiano, de tentativa e erro, de aprendizado prático. 

Tanto em relação às plantas, água, incidência solar, cultivo, quanto em relação às demais forças 

que incidem sobre a cidade e os espaços públicos. 

 

Mais no começo tinha uma mulher que vinha e me xingava. Sua porca! O argumento é higienista, as 
pessoas falam: não plante na praça porque isso vai atrair mosca, barata, rato e mendigo. Aí veio uma 

outra, elas não se conheciam, e falou: não plante que vai atrair mosca, barata, rato e mendigo. Eu só 

entendi quando falaram duas vezes na sequência. O problema pra elas muitas vezes é mendigo, mas a 
pessoa já categoriza tudo isso na mesma linha. Então é uma coisa de classe. Tanto é que essa mulher 

que me xingava um dia perguntou: “Onde você mora?” E eu respondi que era no Alto de Pinheiros. 
Aí que ela teve um ataque. Porque se eu falasse que morava no Capão, ela ia chamar a polícia. Mas aí 

ela falou não, não é uma mendiga assaltante [fala com ironia]. E aí ela disse: “Então você é uma 

palhaça porque você não precisa disso para comer, não está plantando para matar sua fome”. Tem 
pessoas também que não querem que o espaço público seja frequentado. Teve outra, uma outra vez, 

que também perguntou onde eu morava e quando eu respondi ela disse: “Então você não pode vir aqui, 
porque quem pode vir aqui são as pessoas que moram ao redor”. Eles não querem que pessoas de 

outros lugares venham porque esse lugar é deles. (Conversa com Claudia Visoni realizada na Horta 

das Corujas em 22 de julho de 2016) 
 

A terra classificada como suja, o espaço visto como restrito, o plantio de alimentos 

ligado à subsistência e às necessidades primárias estão entre as questões que emergem na 

constituição e manutenção dessa e de outras hortas urbanas. 

 

*** 

 

Processos semelhantes ocorreram quando da criação, em outubro do mesmo ano, da 

Horta dos Ciclistas, na esquina da Avenida Paulista com a Consolação. Articulada também por 

Claudia Visoni e outros interessados, esta horta surgiu sem qualquer autorização da 

subprefeitura da Sé já que, apesar de ter havido a tentativa de envio de e-mails pelos 

encabeçadores da horta para a subprefeitura em questão, eles nunca foram respondidos.  

A “Praça dos Ciclistas” onde se situa a horta é, desde 2002, um ponto de encontro dos 

participantes da chamada Massa Crítica (do inglês, Critical Mass) ou “Bicicletada”, termo 

utilizado nas cidades brasileiras, portuguesas e moçambicanas. A “Bicicletada” é um evento 

que ocorre na última sexta-feira do mês em diversas cidades ao redor do mundo, quando não 

apenas ciclistas, mas também skatistas, patinadores e outras pessoas com veículos que são 

movidos a força humana se encontram com o intuito de marcar seu espaço nas ruas, geralmente 

tomadas por automóveis e demais veículos de transporte rápido. A praça recebeu esse nome em 

2006 por batismo popular – não possuía denominação oficial anterior - e em outubro de 2007 

seu nome foi oficializado em lei municipal.  
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Claudia fala que nessa horta a gente não teve nem muito turututu. A gente chegou com 

o carro, pegou as ferramentas e começou a plantar. O local era mais inóspito que a tranquila 

Praça das Corujas. De lá, no primeiro dia de limpeza e plantio, retiraram seringas, camisinhas, 

muitas garrafas de vidro quebradas, lixos os mais diversos. A praça, que na realidade é um 

pequeno canteiro acima de um viaduto com menos de um metro de profundidade e poucos 

metros de diâmetro, é local de convívio e pernoite de algumas pessoas em situação de rua. A 

sensação inicial das pessoas que se abrigavam na Praça dos Ciclistas foi de invasão e rejeição 

da horta, questão discutida pelos voluntários. Houve o entendimento, ao menos por parte de 

alguns, de que aquela era a casa deles, então, o convívio entre voluntários e pessoas em 

situação de rua ao redor era crucial. Mas o que definiu a sobrevida da horta foi seu Geraldo, um 

dos moradores do local. Cláudia conta que certo dia seu Geraldo chega e diz: é o seguinte, 

agora esse negócio vai ficar ok porque eu vou cuidar. Sabe por que? Eu gosto de tomar minhas 

pingas e aqui tem boldo, de manhã eu preciso do boldo, então eu vou cuidar. A situação se 

tornou um pouco mais tranquila depois disso e o convívio entre horta, hortelões e os moradores 

da praça pôde fluir com menos percalços. Tragicamente, seu Geraldo foi assassinado depois de 

uma briga. 

Paloma foi outra personagem da horta que morou por um tempo na Praça dos Ciclistas. 

Transexual, dedicou-se ao cuidado regular da horta após a morte de seu Geraldo, tendo também 

realizado uma oficina de tricô e fuxicos para outros voluntários. No ano de 2015 quando 

frequentava a horta, mostrava com orgulho o que plantava no seu cantinho, cozinhava em seu 

fogareiro com as plantas do local, não se conteve de orgulho quando viu, em um dos mutirões, 

que uma romã que havia plantado tinha dado frutos. Tratava Cláudia Visoni como professora. 

Hoje Paloma não frequenta mais a horta, entrou em um programa social da prefeitura e após 

um tempo e algumas histórias de brigas nesse contexto, decidiu mudar seu local de moradia. 

O boldo costuma ser polo de união entre voluntários da horta e pessoas em situação de 

rua. Uma das figuras mais frequentes nos dias de hoje nos mutirões da Horta dos Ciclistas é 

Seu Adaílson. Ele dorme relativamente próximo à horta, e tem seu cantinho, um espaço onde 

está sentado em todos os mutirões. No aniversário de quatro anos da horta em outubro de 2016 

estava todo arrumado, perfume, cabelo penteado, porque é um dia especial. É falante, tem muito 

carinho pelo espaço e pelos voluntários mais frequentes da horta, cuida do local. Mas suas falas 

nunca se atêm muito à horta, gosta de contar sobre seus seis filhos, de como veio do Ceará, de 

seus problemas de saúde e de como vive sem dinheiro. Sobre o boldo, conta que come algumas 

folhas todo dia pra cuidar do fígado. Aproveita os mutirões para papear.  
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A relação tanto da Horta das Corujas quanto da dos Ciclistas e pessoas em situação de 

rua é uma constante, mais ou menos conflituosa em diferentes épocas, e o principal motivo dos 

conflitos costuma ser o uso da horta como banheiro. As maneiras de tratar as diversas situações 

variam a partir dos voluntários que se deparam com elas. Há, contudo, certo entendimento de 

que o espaço da horta, público que é, deve ser de usufruto de todos. Certa vez um senhor que 

dormia ao lado da Horta das Corujas encomendou determinada planta curativa para Cláudia, 

que se desdobrou para encontrá-la e plantá-la no espaço da horta. São as plantas medicinais de 

conhecimento popular, como o citado boldo, que chamam mais a atenção de algumas das 

pessoas em situação de rua ao redor, e por vezes as ligam àquele espaço.  

O “acolhimento” dos moradores de rua, como já frisado, depende de quem lida com a 

situação, assim como a questão de se as hortas comunitárias devem permanecer sempre abertas 

a qualquer hora do dia ou da noite. Em um dos mutirões na Horta dos Ciclistas, em novembro 

de 2016, uma das voluntárias comenta que por diversas vezes encontram fezes humanas na 

horta. Na semana anterior, um dos pés de maracujá, trepadeira que estava bem crescida e se 

desenvolvendo seguindo troncos e estacas colocados com todo cuidado por um dos voluntários, 

havia sido todo depredado em uma madrugada, e aquela não foi a primeira vez. A Horta dos 

Ciclistas é chamada por alguns de seus voluntários de a horta da resistência, pois se encontra 

em uma das avenidas mais movimentadas do país, palco de manifestações as mais diversas, 

tendo a horta servido como local de abrigo em diversos confrontos entre manifestantes e 

policiais. É, das hortas aqui trabalhadas, a mais exposta às múltiplas forças da cidade, inclusive 

à poluição dos carros ao redor.  

Muitos transeuntes habituais da região não se atentam ao fato do espaço ser local de 

plantio de comida. As placas explicativas, com informações sobre os mutirões, não costumam 

durar muito, desaparecem com frequência, o que acaba tornando a horta mais invisível. Ao 

longo do trabalho de campo estive em alguns dias fora dos mutirões na Horta dos Ciclistas, de 

longe e apenas observando como as pessoas reagiam a ela. Ela é invisível a muitos dos pedestres 

que passam apressados, mesmo havendo um ponto de ônibus ao seu lado e reuniões constantes 

de pessoas nele. Mas, de tempos em tempos, alguém se detém para se ater às plantas. Por vezes 

se senta ou se encosta no canteiro para fumar e presta atenção em alguma placa ou sente o 

cheiro de uma flor, por outras ralenta o andar quando se depara com alguma planta conhecida, 

faz a volta na pequena rotatória, alterna olhares surpresos e sorrisos. Durante os mutirões, 

sempre há transeuntes que param para perguntar do que se trata aquilo, e os assuntos sobre 

plantar em casa ou na rua costumam seguir por um tempo. Exposta no meio da Avenida, sem 
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árvores ou mesmo prédios que a encubram, a horta, ao mesmo tempo em que parece 

invisibilizada, é das mais escancaradas iniciativas de plantio em espaços públicos da cidade, 

gera olhares curiosos sempre que um voluntário se dispõe a mexer na terra no meio da Paulista.  

A Horta dos Ciclistas não possui pontos autossuficientes de água, havendo um acordo 

entre os prédios vizinhos e os voluntários da horta para seu fornecimento. Luciano Santos, um 

dos voluntários mais assíduos, é advogado e trabalha no prédio bem em frente à horta. Ciclista 

e ativista ambiental, participou da criação da horta e é quem mantém no dia-a-dia muitas das 

regas e do cuidado do espaço e das plantas. Quando eu me estresso no trabalho desço e é na 

horta que eu relaxo. Foi ele quem articulou a parceria de rega com seu prédio, que possui uma 

mangueira externa, e a obra do futuro – à época dessa dissertação – Instituto Moreira Salles, 

que também cede baldes e água.  

A horta é também um dos mais evidentes exemplos de fluxos e renovações. Há 

períodos em que sua vegetação está densa, as plantas crescidas, pés de café e mandioca, 

abacaxis produzindo, a amoreira, uma das únicas árvores do espaço já que o canteiro pequeno 

não suporta tantas raízes, cheia de frutos. Um dia de manifestação ou uma madrugada mais 

turbulenta podem, no entanto, fustigar o espaço e as plantas. Também é das hortas que mais 

sofre com as alterações climáticas por ser alvo de sol direto ou chuva forte, não há barreiras que 

a defendam, nem mesmo os prédios da avenida. Há voluntários que sugerem o cercamento do 

espaço como única forma de permitir o crescimento constante das plantas e a produção de frutos 

e legumes, mas Luciano é veemente ao discordar. Conta o quanto aprendeu a encarar de frente 

o desapego com a horta, e diz que não planta para si, mas para a cidade. Comenta que esse é 

um experimento, mas que somos egoístas e não sabemos desapegar. A horta ensina o desapego, 

e, para ele, ao mesmo tempo em que o espaço aberto permite roubos de mudas e plantas e 

depredações, permite também que diversas pessoas doem plantas (sempre há vasinhos que 

surgem na horta, a placa no local só pede que não sejam deixadas árvores grandes já que o 

espaço não suportaria) e colham ou cuidem do espaço sempre que quiserem.  

Em um mutirão de domingo em novembro de 2016, quando estiveram presentes alunos 

e professores do ensino fundamental de uma escola que trabalhava agricultura urbana em uma 

das matérias, Luciano comenta com as crianças: 

 

Mesmo que a gente plante e no outro dia alguém tenha levado a plantinha embora, dá uma tristezinha, 

mas temos que deixar a tristeza passar porque a horta é um exercício de desapego, de plantar não para 
si, mas para os outros, de doar, sem querer nada em troca. A horta ensina tudo isso.  
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Quando questionado por uma das professoras sobre o porquê de ter optado pela relação 

com as hortas, sendo que há inúmeras formas de se intervir em espaços públicos, Luciano 

responde:  

 

Plantar é um super exercício de aprendizado e sensibilização, muita gente não sabe de onde vem o que 
come. E a horta é algo acessível a todos, qualquer um pode ir lá, plantar, colher, cuidar, ele, eu, um 

morador de rua. 
 

Há, no entanto, casos de hortas que foram fechadas com cadeados e suas chaves 

disponibilizadas a qualquer um que se interessasse. O caso da Horta Comunitária da Saúde é a 

história mais citada de fechamento entre os hortelões, horta da qual ouvi falar pela primeira vez 

em um mutirão na Horta dos Ciclistas, por um rapaz que me disse para ir visitar a Saúde porque 

lá o pessoal era profissional.  

Essa horta nasceu em 2014 de um terreno vazio que era usado apenas como passagem 

de moradores de uma pequena vila, que divide um portão com o fundo do terreno. Alguns 

moradores do entorno tiveram a ideia de criar uma horta no local e, desde seu início, houve 

muita interlocução com a subprefeitura da Vila Mariana para que conseguissem efetivamente 

uma autorização legal para a horta. Foram seis meses de negociações e a autorização não se 

concretizava, assim, os vizinhos decidiram iniciar os procedimentos da horta mesmo sem o 

esperado aval. Houve reuniões e reuniões para que a horta fosse iniciada, muitos interessados 

desistiram já nesse processo. Inúmeras eram as discordâncias sobre como se organizaria a 

disposição da horta, o plantio, as regas, os cuidados, de onde viria o material. De início, alguns 

moradores da vila ao fundo do terreno eram contra a apropriação do espaço pela horta.  

A empreitada deu certo, a mobilização entre vizinhos foi grande – aliás, é importante 

ressaltar que entre as hortas com as quais já tive um contato mais aprofundado, esta é a que 

agrega a maior quantidade de moradores do entorno, os mutirões costumam ser repletos e a 

horta sempre produtiva. Após o roubo de materiais com enxadas, pás, baldes da horta e já em 

um contexto de discussões sobre o possível fechamento do espaço, a horta foi cercada nove 

meses depois de sua criação com o aval da subprefeitura, o que gerou uma enorme polêmica e 

longas discussões presenciais e digitais – através dos grupos de facebook – sobre direitos e usos 

do espaço público. Discussões, inclusive, que de maneira geral não se limitaram aos voluntários 

daquela horta, mas que se espraiaram rapidamente por diversos outros agrupamentos das hortas 

e coletivos tangentes. Alguns hortelões recriminaram o fechamento do espaço, mas, de maneira 

geral, o que ouço é que cada horta funciona à sua maneira, e se funcionou para aquela horta 

assim tudo bem. 
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A Horta dos Ciclistas, retorno a ela, coloca-se de maneira forte e emblemática como 

local de agricultura na cidade, mesmo com seu restrito espaço e seu plantio reduzido. Fotos de 

“antes e depois” da rotatória mostram um espaço árido com uma estátua ao centro em 2009, e 

um lugar com vegetação densa, fauna e flora presentes em uma espécie de microclima criado 

através da agricultura urbana em 2016. Por ser um espaço de extrema visibilidade – entre a 

Paulista e a Consolação –, a Horta dos Ciclistas é cartão postal da agricultura urbana em forma 

de hortas comunitárias em regiões centrais da cidade, dentro de diferentes expressões da mídia 

e nos grupos digitais dos hortelões. A grande mídia, aliás, tanto brasileira quanto algumas 

emissoras de televisão e veículos de comunicação digital e impressos estrangeiros, já dedicou 

diversas reportagens às hortas comunitárias aqui em questão, em grande parte das vezes com 

protagonismo para a Horta dos Ciclistas e Corujas.  

 

*** 

 

A terceira horta analisada de forma mais detida nessa dissertação, a Horta do Centro 

Cultural São Paulo (CCSP), foi articulada através de discussões presenciais e digitais em 2012 

e se concretizou um ano depois. O CCSP se coloca como um centro cultural e de convívio 

regido pela Secretaria Municipal de Cultura, localizado entre as ruas Vergueiro e 23 de maio, 

entre as estações Vergueiro e Paraíso do metrô. Foi inaugurado em 1982 a partir de uma 

extensão da Biblioteca Mário de Andrade e se transformou em “um dos primeiros espaços 

culturais multidisciplinares do país”37, sendo atualmente palco de exposições de arte, 

arquitetura, fotografia, lanchonete, jogos de RPG, estudos, expressões de danças variadas, 

discussões, oficinas, entre outros usos. Sua construção tem quatro pavimentos em uma área de 

46.500 m² e o Centro se orgulha de ser reconhecido justamente como esse espaço de usos 

múltiplos. 

A história contada por alguns dos criadores e mantenedores da Horta do CCSP, como 

é conhecida, remonta à um antigo projeto de horticultura no local que era gerido (de maneiras 

diferentes das atuais, a horta foi criada em uma oficina aberta, mas não houve muito 

engajamento do público no período) pelo próprio Centro, o qual demonstrou interesse em 

reativá-la em meados de 2012. As conexões e redes levaram a informação até Andre Biazoti, 

que lançou uma chamada no grupo dos Hortelões Urbanos - já consolidado e crescendo em 

                                                 
37CCSP. Centro Cultural São Paulo. Disponível em: <http://centrocultural.sp.gov.br/site/institucional/>. Acesso 

em 12 mai 2017.  
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participantes a cada mês - para angariar voluntários para a reativação da horta. Apenas duas ou 

três pessoas apareceram e os contatos estavam lentos, já que a Divisão Educativa de Arte e 

Cultura (DACE) do Centro era a interessada em tal reativação e requeria, ainda, a autorização 

das demais divisões do espaço para a efetiva implementação.  

O ano de 2013 se inicia com os contatos ainda morosos, até que uma nova chamada 

no grupo dos Hortelões trouxe entre 15 e 20 pessoas para o local, o que reacendeu o ânimo dos 

interessados e levou a um ultimato ao Centro que solicitava uma série de reuniões: viu, a gente 

não quer ficar fazendo reunião, a gente quer fazer uma reunião pra já marcar quando vai ser 

o primeiro mutirão e começar né, porque senão, não tem interesse. E aí começou, conta André. 

Interessa notar as “portas de entrada” que conectaram Andre Biazoti, Mariana Prado, 

Mariana Marchesi Guilherme Borduchi, e Lana Lim, cinco dos principais voluntários da Horta 

do CCSP.  

 

Eu tava procurando uma horta comunitária, eu já tinha começado a plantar em casa e sei lá, assim, 

comecei a achar umas barreiras, sabe? Não tinha espaço, não tinha sol, não tinha gente, tava achando 
que meus conhecimentos tavam muito limitados. Aí eu comecei, enfim, foi tudo mais ou menos ao 

mesmo tempo, não teve uma ordem. (...) Porque um dia eu tive um insight, e se eu conseguisse plantar 

batata, cebola, tomate e milho eu conseguiria sobreviver e tava feliz. Mas assim, eu nunca pensei que 
eu pudesse mesmo fazer isso, foi meio ideia de louco. (...) E qual é o negócio chave? É autonomia, né, 

o principal. Aí foi por isso. Eu nem era tão ligada em planta, em jardinagem, era a questão do alimento 
mesmo. Aí minha mãe sempre foi ligada em jardinagem, comecei a observar o que ela fazia, comecei a 

fazer alguns experimentos em casa, plantando alimento, o que dava, e aí ao mesmo tempo eu via esses 

terrenos desocupados na cidade. Aí foi juntando uma coisa à outra, eu pensei nessa ideia das hortas 
comunitárias, e comecei a buscar na internet. (Conversa realizada em 06 de outubro de 2016 com 

Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e 

criadores da Horta do CCSP) 
 

Lana, autora desse relato, conta também que já havia conhecido algumas experiências 

internacionais de hortas comunitárias, mas não sabia de iniciativas desse tipo no Brasil. Foi no 

grupo dos Hortelões Urbanos que ela percebe que sua ideia seria possível. 

 

É, já tinha um grupo se movimentando e um monte de gente plantando comida em casa. Eu falei, nossa, 

não acredito que isso é possível. Tipo, então eram várias pessoas como eu só que não estavam 
conectadas antes. Então eu vejo ele [o grupo dos Hortelões Urbanos] como um grande catalisador. 

(Conversa realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, 

Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

A tecnologia das redes digitais, assim como relatam Claudia e Lana, foi muitas vezes 

crucial para que se percebesse que não se está sozinho. Outras pessoas também tiveram a ideia 

de plantar comida na cidade, outras hortas urbanas existem, é possível se reunir com pessoas 

muito diferentes entre si para colocar essas ideias em prática. O facebook funciona como uma 
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espécie de catalizador que expõe e reúne interesses em comum. Interesses que se ligam mais à 

prática, certos modos de fazer, que a identidades.  

A Horta do Centro Cultural São Paulo se diferencia das demais por estar inserida em 

um equipamento público e, consequentemente, estar sujeita às suas regras e demandas. A 

própria instalação da horta no local ocorreu dentro de um processo bem distinto das demais 

supracitadas, explicitando um contraste ainda mais significativo entre grupamentos fluidos e 

reunidos através de um interesse comum e as formas de operação mais burocráticas do Estado.  

O relato de Guilherme Borduchi faz aflorar essas distinções. No momento em que o 

CCSP concordou em realizar uma reunião final para a cessão do espaço – diferentemente da 

horta instalada em um primeiro momento no CCSP e administrada por sua equipe de jardinagem 

e seus funcionários, a ideia agora era ceder o espaço a voluntários que firmariam um contrato 

para criarem e manterem a horta no terraço do prédio – os interessados, que haviam conversado 

por mídias digitais ou se reunido apenas uma vez, encontraram-se para enfrentar as burocracias 

necessárias: 

 

A gente chegou, fomos falar com a DACE [Divisão Educativa de Arte e Cultura], mas a gente tinha 

acabado de se conhecer, a gente nunca tinha se visto. A gente sentou numa mesa pra negociar e nem 
se conhecia! E o Centro Cultural tentando entender quem a gente era. E eles: vocês são uma ONG? 

Não, não, mas a gente não queria falar que era um grupo de facebook. Ai o André jogou o xaveco 
mágico, não, porque é uma rede, não sei o que. E aí foi muito louco isso, a gente até falou que foi um 

choque de mundos, ali era século XVIII negociando com o século XXI. A gente num futuro totalmente 

desorganizado, descentralizado, sem representação, tentando dialogar com o poder público e achar 
um caminho pra gente usar aquele espaço. E aí a gente meio que concordou em fazer um contrato com 

o nome de nós três que estávamos lá. (Conversa realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana 

Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da 

Horta do CCSP) 
 

A ideia de rede aqui contrasta com grupos mais estáveis e de demandas unificadas, 

contrasta também com o modus operandi do Estado ao demandar ações e experimentos para 

além de uma burocracia planejada, regrada, roteirizada, por vezes paralisante. Esse caráter 

experimental e fluido, que lida com o improviso, faz das hortas um tipo diverso de intervenção, 

diverso mesmo de outros coletivos urbanos – não há um núcleo de representante, mas núcleos 

de representantes, que em muitas das vezes, inclusive, não se sentem no direito de serem 

taxados como tais quando colocados perante instâncias mais formais, como o Estado.  

O CCSP exigiu esse contrato para cessão do espaço, renovado anualmente, e apesar 

dos voluntários conseguirem uma relativa liberdade para agir sobre aquele terraço onde se 

encontra a horta, ocorre que experimentos sejam tolhidos pela administração do CCSP. Há 

alguns exemplos, como a solicitação de que os pés de milhos, já altos, fossem cortados pois era 

possível visualizá-los da Avenida 23 de Maio ao lado do letreiro do CCSP; ou o pedido do 
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desmonte de uma estrutura de coleta de água da chuva com cacimbas e de um viveiro de plantas 

fabricado com bambus através de técnicas de bioconstrução, já que o setor de arquitetura do 

CCSP alegava que o viveiro “brigava” com as linhas mais modernistas do Centro e que as 

cacimbas de água acumulavam um peso maior que o permitido no espaço. Também o piso de 

acesso à horta é uma peça artística do Centro, o que impede algumas ações dos hortelões no 

local. No ano de 2016 o espaço da horta teve de ser fechado por alguns meses para ações de 

reforma, o que inviabilizou mutirões e o acesso às plantas, transformando o espaço – que nunca 

foi estanque – e demandando alguns recomeços e novos plantios para reavivar a horta após sua 

abertura.  

Isso tudo não significa que as relações se deem sempre por imposições, há muito 

diálogo, mais ou menos conflituoso. Também a administração do Centro é, em si, repleta de 

heterogeneidades. Mas uma ideia recorrente entre os criadores da horta do CCSP e as demais 

hortas em espaços públicos é: tem que fazer primeiro, depois vemos o que acontece. Se ficarmos 

pedindo autorização pra tudo não fazemos nada aqui. 

Apesar do caráter fluido de funcionamento das hortas, regras existem e estão o tempo 

todo em disputa. A Horta das Corujas operava até abril de 2017 com um sistema chamado de 

adoção de canteiros, em que pessoas (reunidas ou individualmente) ou escolas (a horta conta 

com visitas frequentes de grupos escolares, especialmente de crianças) ficavam responsáveis 

por um dos canteiros dispostos pelo espaço da horta. A intenção com a ideia não era a de que 

houvesse donos para cada espaço, mas que os mesmos pudessem ser mais frequentemente 

cuidados ou trabalhados da forma como optassem seus adotantes. A percepção de “possuir” o 

espaço, no entanto, estava presente para alguns participantes. A questão gerava conflitos, como, 

por exemplo, reclamações de pessoas que retiravam algumas plantas confundidas com mato 

dos canteiros “alheios”, já que nos mutirões ou em outros momentos do dia-a-dia a ação poderia 

se dar conjuntamente e abarcar todo o espaço da horta. Ou o abandono de canteiros adotados 

sem o aviso aos voluntários frequentes para que estes pudessem cuidar ou disponibilizá-los a 

outros participantes.  

Outro exemplo foi uma conversa em redes sociais discutindo o plantio de novas mudas 

doadas, advindas de uma agrofloresta em área urbana que teve de ser desfeita por conta de uma 

reforma na Vila Itororó38, à qual retornarei posteriormente. Um dos participantes que havia 

adotado um canteiro se sentiu receoso de ter que “ceder” seu espaço para as novas mudas que 

                                                 
38 Mais informações em: Vila Itororó – canteiro aberto. Agrofloresta. Disponível em 

http://vilaitororo.org.br/agrofloresta/. Acesso em 03 mar. 2017. 
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ele não havia planejado, mesmo que não aparecesse há tempos na horta, o que gerou respostas 

como: Importante fechar um ciclo e abrir para renovação... liberando os canteiros para novas 

mudas e novos voluntários, ou Ninguém "possui" canteiros na horta. Fiquem à vontade para 

ajudar na manutenção sem precisar reservar espaço. Melhor libertar essa amarra. Sem culpas 

nem cobranças.  

Esses exemplos mobilizam noções e moralidades distintas presentes entre os 

voluntários. Enquanto o termo adoção traz uma noção ocidental de parentesco que não é “de 

sangue”, relacionado ao cuidado, a ideia de “possuir” os canteiros entra em uma lógica de 

propriedade que contrasta com ideários do desapego e do plantar para os outros, e não para si, 

como acima mobilizados por Luciano da Horta dos Ciclistas. Claudia também acrescenta que 

há pessoas que não conseguem vir trabalhar na horta, ela quer cuidar da terra dela, e a adoção 

dos canteiros, que por vezes contavam com o nome de quem deles cuidava, estimulava de certa 

maneira uma noção de propriedade. 

Recentemente, no entanto, duas das voluntárias da horta, Claudia e Rosangela Zachetta, 

tomaram a iniciativa de propor o fim do sistema de adoção de canteiros  

 

A ideia que estamos propondo é ninguém "ter" um canteiro. Todos cuidam de tudo. Claro que algumas 
pessoas têm mais afinidade com um canto ou outro da horta, mas não haverá mais reserva de espaço. 

E é importante os voluntários menos experientes conversarem com os mais antigos sobre o que pode 
ser removido dos canteiros (já que temos muitas plantas raras). Assim como é também importante 

colocar placa em plantas novas e menos conhecidas. Pode ser assim? O que acham? (retirado do grupo 

de facebook da Horta, publicação de 09 abr. 2017 de Claudia Visoni) 
 

A ideia foi bem aceita, trazendo comentários ligados à maior praticidade e democracia 

desse novo sistema. Dias depois Claudia comenta no mesmo grupo: hoje estava dando um trato 

na horta. Umas crianças entraram para brincar de esconde-esconde. A coisa mais linda. Ouvi 

o papo dos adultos do lado de fora: "Quem cuida dessa horta é a escola do meu filho". E eu 

ali, invisível. Ainda bem que acabou esse lance de adoção de canteiro... À Claudia, interessa 

mais a ideia de criação coletiva.  

A Horta dos Ciclistas e a do Centro Cultural São Paulo sempre optaram pelo sistema 

de todo mundo faz tudo, sem a lógica da adoção. Os mutirões são momentos livres, onde sentar 

para conversar ou trabalhar pesado são atividades bem aceitas. Na Horta do CCSP o início de 

cada mutirão conta com uma explanação dos principais voluntários sobre o que seria necessário 

fazer naquele dia. Em muitas das vezes os mutirões são temáticos, voltados para atividades 

específicas, como o mutirão da cerca nas Corujas, quando se refez algumas partes já soterradas 

da cerca que protege a horta dos cachorros. Mas o caráter anárquico impera nesses espaços, não 
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existe uma separação clara entre aqueles que mandam e aqueles que executam, o que faz, 

inclusive, algumas pessoas se sentirem perdidas e “sem função” naquele ambiente. Cláudia 

conta de um senhor que se incomodou com o sistema de mutirão certa vez: Você que é a chefe 

dessa horta? Eu falei, ó, não tem chefe, aqui eu sou só uma voluntária. Aí ele falou aí eu não 

venho mais, isso aqui é uma confusão, não tem chefe. Presenciei também uma nova voluntária 

inquieta, na Horta das Corujas, por não ter funções pré-determinadas. As pessoas ficam 

querendo seguir ordens, como diz Mariana Marchesi. O tempo dos mutirões é feito por cada 

um dos participantes, que trabalham coletiva ou individualmente, que apenas se sentam à 

sombra para papearem, que aparecem para um oi e já seguem para suas casas ou para outro 

destino.  

 

Fluxos e Movimentos de cidade e cultivo 

 

As hortas urbanas comunitárias não têm um caráter específico de espacialização - já 

que estão dispersas pelo ambiente da cidade - e possuem formas de ação multicentradas. Não 

conformam centros a partir de locais neutros previamente, mas em interação com arranjos 

anteriores. A composteira na Horta das Corujas e alguma vizinhança interessada, a demanda do 

CCSP por uma horta comunitária, a relação dos ciclistas com a rotatória na Avenida Paulista, 

ponto de encontro para protestos e eventos, são configurações prévias que, entremeadas com 

outras composições, possibilitaram a eminência das hortas. Trata-se de um processo que tanto 

aproxima uma variada gama de motivações e demandas quanto é conformado por vicissitudes 

diversas. Michel de Certeau indica, através da ideia de palimpsesto, essa relação das práticas 

com a memória anterior dos lugares: “O caminhar de uma análise inscreve seus passos, 

regulares e ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado há muito tempo. Somente 

algumas dessas presenças me são conhecidas. Muitas, sem dúvida mais determinantes, 

continuam implícitas – postulados ou dados estratificados nesta paisagem que é memória e 

palimpsesto”39 (2014, p. 35). As composições dos lugares, a memória de que são feitos foram 

importantes para a conformação das três hortas citadas e de muitas outras espalhadas pela 

cidade. 

A circulação de pessoas, ideias e coisas faz com que a troca se constitua em relação 

capital de muitas das hortas comunitárias da cidade, mas é necessário destacar que ao contrário 

                                                 
39 Agradeço à Ana Letícia de Fiori que me chamou a atenção para a relação entre essa passagem do autor e minhas 

análises.  
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do que se possa imaginar as trocas, nesse caso, agem no sentido de diferenciação, e não de sua 

homogeneização. Elas mantêm a autonomia das hortas urbanas à medida que as fazem subsistir 

e crescer, ao mesmo tempo em que fazem com que as ideias, materiais e ensinamentos trocados 

sejam aplicados à sua maneira dentro de cada uma delas. Mesmo porque as diferenças já estão 

marcadas de antemão pelas espacialidades em que as hortas se situam e pelas peculiaridades de 

seus participantes. 

A lógica que opera entre as hortas é a de que ideias diversas funcionam de maneiras 

diversas em espaços e entre agrupamentos diversos. As conexões, mesmo entre hortas de 

públicos e localidades muito distintos entre si – em relação a questões econômicas, bagagem 

de ensino formal, intimidade com preceitos como a agroecologia ou a bioconstrução – são 

intensas e extensas, assim, uma ideia que deu certo em uma das hortas rapidamente se espraia 

para várias das outras, seja pelo ambiente digital, seja por conexões físicas. No entanto, a 

mesma ideia não é aplicada exatamente da mesma forma em duas hortas diferentes. Há um 

entendimento muito forte entre os agrupamentos de que seu espaço, seus materiais, as pessoas, 

os terrenos, as vontades são diferentes em cada uma das hortas, gerando reelaborações e 

reinterpretações nos espaços. Não há reprodução sem produção, afinal.  

A cidade e o que a constitui são peças-chave nas formas de organização no dia-a-dia 

das hortas. Seus terrenos – inclinação, por onde corre as águas de chuva, aridez -, a incidência 

de luz solar, a adaptabilidade das plantas, o ambiente que favorece ou não a polinização de 

determinada espécie, a existência de pontos de água próximos, entre outras questões, são 

características que marcam a diversidade entre as hortas. Também seu ponto de localização, 

que as coloca em espaços de maior ou menor circulação de pessoas, carros, poluição, animais. 

A atenção volta-se, então, não apenas às pessoas que moldam aquele espaço, mas também aos 

outros entes envolvidos para o crescimento de uma horta urbana. As hortas geram uma 

infinidade de relações entre as pessoas e as coisas no ambiente, aguçando o olhar para entes por 

vezes invisibilizados ou que chamam atenção apenas quando se impõem de maneira veemente, 

como os alagamentos paulistanos que levam atenção à chuva. 

Por todo esse enleio entre pessoas e coisas, espaços urbanos, ferramentas, ideias, 

formas de ação, expectativas, práticas, é que a adoção do termo movimento de hortas urbanas 

comunitárias de São Paulo se faz interessante. Não se trata de um movimento social no sentido 

que a sociologia política atribui ao termo, ou de um grupo com contornos bem estabelecidos. O 

movimento vem no sentido de dinâmica, de mobilidade, de inquietação, de fluxo, de atividade. 

Dessa forma, menos que definir um grupo social homogêneo e com demandas unificadas, o 
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termo é acionado para revelar um processo constante de construção tanto de agrupamentos 

quanto de demandas, experiências e relações entre humanos e não humanos no âmbito das 

hortas comunitárias da cidade.  

A Horta do Centro Cultural São Paulo, por se encontrar em um ambiente fechado e 

relativamente mais controlado, permite a existência de certos experimentos com materiais 

específicos, como sistemas de irrigação com mangueiras fixas, mudas em um viveiro, cisternas. 

Realidade distinta da Horta das Corujas ou a dos Ciclistas. Nas Corujas, mesmo cordas para 

amarrar as cercas que impedem a entrada dos cachorros já foram roubadas, apesar da 

permanência de outros entes, como estátuas de anões e uma Branca de Neve, ou uma pequena 

estátua de Buda que já desapareceu e reapareceu após algum tempo. Há um espaço em que 

ficam baldes velhos, regadores, algumas ferramentas, entulhos que podem ser usados para a 

construção de canteiros ou outra finalidade. Por vezes há roubos, mas já há tempos esses 

equipamentos simples e funcionais persistem, havendo, inclusive, vezes em que algum deles 

some e reaparece. Se ele foi útil em outro lugar e devolveram ótimo, comenta uma das 

voluntárias da horta. Assim como é comum que sejam deixadas plantas no local, como ocorre 

na Horta dos Ciclistas, também é comum que sejam deixados objetos que supostamente possam 

ser úteis à horta nesse espaço de equipamentos, como bancos quebrados, pallets, pedaços de 

madeira. Por vezes os voluntários se mobilizam para dar um fim nesses materiais para que o 

espaço não fique com aparência de entulhado. Nos Ciclistas não há espaço algum, e os 

equipamentos para mexer na terra são levados a cada mutirão pelas pessoas que dele participam, 

ou cedidos pelos estabelecimentos à frente como ocorre com regadores. 

As experiências com diferentes usos das podas das plantas, que tipo de vegetação se 

conecta melhor ou descompacta o solo, um novo tipo de canteiro testado, circulam rapidamente 

entre os diversos grupamentos de hortas, cujo fluxo de ideias, mudas, sementes e pessoas se dá 

em diferentes contextos. Estas experiências são trocadas em eventos relacionados à agricultura 

urbana – houve, até o momento, quatro Festivais de Agricultura Urbana na cidade, que sempre 

contam com a participação dos voluntários das hortas em diversas atividades, inclusive em sua 

organização – piqueniques de trocas de plantas, ambientes virtuais como o facebook, eventos 

em que são chamados para discutirem sobre as temáticas que permeiam o plantio de comida na 

cidade ou outras formas de ação ambiental em espaços públicos. O Hugelkultur, por exemplo, 

é uma técnica alemã de plantio que significa “cultura de colina”. É uma espécie de canteiro alto 

recheado por madeira e matéria orgânica, o que estimula a retenção de água e uma adubação do 

solo mais constante e permanente. Além disso, por ser um canteiro elevado, o Hugelkultur 
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aumenta a superfície de plantio. A técnica, uma vez conhecida por estudos diversos, foi 

rapidamente espalhada entre algumas hortas, perdurando ou arrefecendo onde não houve muita 

adaptação, seja das pessoas que cuidam do espaço, seja da relação entre a técnica e as 

conformações do ambiente.  

O caráter experimental e sem dono do ambiente das hortas é ponto de suma 

importância para muitos dos voluntários. Cada uma delas funciona de maneira relativamente 

autônoma em relação às outras, já que os núcleos duros acabam agindo no dia-a-dia para o 

funcionamento de “sua” própria horta, havendo poucas ações rotineiras que efetivamente 

reúnam os diversos núcleos. Ao mesmo tempo, rapidamente os núcleos se conectam e as hortas 

se articulam diante de questões que ameacem a existência desse tipo de ação na cidade de São 

Paulo, como será explicitado no terceiro capítulo.   

É essa dinâmica, esse abre-fecha, essa união e dispersão ponto crucial do entendimento 

das hortas urbanas aqui estudadas. As trocas fazem com que as hortas sejam territórios e 

circulação ao mesmo tempo. A circulação de pessoas, sementes, mudas, ideias, saberes permite 

a existência da horta, que é fixa em determinado território. Mas é também este território que 

estabelece e é propulsor da circulação. E esse fluxo e essa estabilidade estão o tempo todo em 

relação, interseccionando-se. É um fluxo que estabiliza, é uma estabilidade que movimenta, o 

que vai aos poucos compondo pessoas e cidade. 

A partir das hortas uma série de outras iniciativas se espalha por São Paulo: em 12 de 

março de 2017 Cláudia Visoni organiza o “Bike Verde”, passeio de bicicleta com atividades de 

arborização urbana onde foi criada a primeira “Floresta de Bolso” de São Paulo. Iniciativa que 

se espraiou há dois anos, as “Florestas de Bolso” são uma técnica criada pelo botânico Ricardo 

Cardim “que concentra grande biodiversidade e massa arbórea numa pequena área, e é uma 

solução ambiental importante para a cidade, pois combate ilhas de calor, umidifica e purifica o 

ar, preserva espécies vegetais nativas ameaçadas de extinção, resgata a biodiversidade local e 

fornece abrigo para polinizadores e pássaros. Além disso, transformará um espaço que 

atualmente é árido num local agradável para a população frequentar.”40. Com mais de oito 

plantações essencialmente por áreas mais centrais da cidade, muitas vezes carentes de 

vegetação41, essas ações contam frequentemente com a participação e colaborações intensa dos 

atores de hortas diversas.  

                                                 
40 Florestas de Bolso na cidade de São Paulo - Sobre. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/pg/florestasdebolso/about/?ref=page_internal>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
41 Mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica na capital, lançado pela Secretaria do Verde no final de 

junho, apontou que fragmentos do bioma cobrem 30% da área da cidade de São Paulo, mas a grande maioria está 

nos extremos sul e norte. No miolo, onde vive a maioria da população, há poucas e pequenas manchas, como os 
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O plantio de árvores por calçadas da cidade é outra iniciativa, sustentada em grande 

parte pelo apoio do CADES de Pinheiros, cujo GT Arborização e Agricultura Urbana conta 

com a participação também de Cláudia Visoni e Thais Mauad, uma das criadoras da Horta 

Comunitária da Faculdade de Medicina da USP (FMSUP) - cuidada por funcionários, 

professores, alunos e grupos de pacientes - e também voluntária da Horta das Corujas. Alguns 

plantios foram realizados nas aulas práticas de cursos de arborização urbana organizados pelo 

CADES em bairros como Itaim Bibi e Brooklin.  

O Movimento Urbano de Agroecologia (MUDA-SP) é outra iniciativa que nasce da 

união de pessoas iguais a gente, mas que ao invés de começarem uma horta se juntaram no 

MUDA, como conta Andre Biazoti. Em seu site, o MUDA assim se apresenta:  

 

O MUDA é um movimento que é fruto da união de indivíduos que buscam uma nova maneira de viver 

na cidade e de se relacionar com o campo, resgatando as conexões entre o dia a dia rural e o urbano. 

Através da criação de uma cidade mais verde, reconectada à natureza; da valorização do agricultor 

familiar; da construção de uma cadeia produtiva justa e solidária e da ocupação responsável e coletiva 

do espaço público, o MUDA se propõe a integrar todos os que compartilham do desejo de uma vida 

mais harmônica para promover intervenções e ações de uma maneira divertida e criativa (Descrição 

retirada de: <http://muda.org.br/index.html>. Acesso em 25 set. 2017) 
 

Realizam reuniões, algumas abertas, auxiliam ou organizam eventos relacionados à 

agricultura urbana, concorrem em editais relacionados a meio ambiente e alimentação, 

organizam ações de protesto e abaixo assinados seja contra questões como o uso de agrotóxicos, 

seja a favor de iniciativas relacionadas à segurança alimentar, publicam um boletim mensal. Do 

MUDA, nascem projetos como o “Cidades Comestíveis”, iniciativa que visa ampliar o número 

de hortas urbanas de São Paulo através de uma plataforma colaborativa e um aplicativo para 

celular que conectam áreas ociosas com interessados no cultivo de alimentos em cidades. Ou o 

“Bora Plantar”, que tem como prática o plantio de árvores em regiões de mananciais para a 

preservação e reflorestamento de mata ciliar. Tive a oportunidade de participar de uma de suas 

expedições, que será mais detidamente descrita no segundo capítulo. Na ocasião, o evento 

disponibilizava um ônibus e as mudas de árvores para a ida até a aldeia Guarani Kalipety para 

plantio conjunto com os indígenas em suas terras, localizadas no distrito de Marsilac, no 

extremo sul de São Paulo, inserida na Terra Indígena Tenondé Porã. O dinheiro para transporte 

e alimentação, preparada conjuntamente com os Guarani, foi levantado através de um sistema 

de financiamento coletivo, e a articulação com a aldeia veio de contatos anteriores com dois 

                                                 
parques Trianon e Alfredo Volpi, e o que foi denominado como bosques heterogêneos, como a Praça da República. 

Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/pmma/index.php?p=222404>. Acesso em 12 

jan. 2017. 
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rapazes que participaram de um projeto da prefeitura no local e haviam permanecido como um 

dos pontos de apoio dos indígenas para questões ambientais.  

É possível notar que as iniciativas relacionadas às hortas não se atêm apenas às suas 

vizinhanças, circulam e se apropriam da cidade sob diferentes ângulos, dentro de múltiplos 

trajetos, mais ou menos amplos. Os já citados Festivais de Agricultura Urbana ocorreram na 

Praça Victor Civita, no bairro de Pinheiros, e em suas últimas edições no Centro Cultural São 

Paulo. Contam com uma série de atividades como rodas de conversa sobre compostagem, 

plantas medicinais, discussões sobre segurança alimentar, barracas de refeições orgânicas e 

produzidas a partir das hoje conhecidas como PANCs, Plantas Alimentícias Não 

Convencionais, mas que comportam uma serie de vegetais muito desfrutados em culinárias de 

cidades interioranas ou de tempos anteriores. As PANCs são muito confundidas, em grandes 

cidades, com matos, e também são chamadas de matos de comer, já que crescem em diversas 

calçadas e frestas do concreto urbano por serem espécies nativas e mais resistentes.  

Os festivais costumam contar também com barracas para venda de alimentos orgânicos 

produzidos na cidade de São Paulo, essencialmente de produtores das zonas sul e leste da 

capital. Tais agricultores urbanos são outro ponto de relação dos fluxos relacionados às hortas 

comunitárias. A relação entre as hortas de áreas mais centrais e a agricultura urbana das 

periferias da cidade é uma temática intrincada, que merece análise mais detida. 

 

Relações entre algumas hortas comunitárias centrais de São Paulo e as hortas periféricas  

 

Desde a aprovação do último plano diretor do município de São Paulo em 2014, cerca 

de 27% da extensão da cidade passou a ser considerada como área rural. O plano anterior, 

datado de 2002, não dava especial atenção à zona rural que havia sido transformada em uma 

macrozona de proteção ambiental, tratando apenas de zonas especiais de produção agrícola. O 

plano de 2002, no entanto, criou zonas de cessão à agricultura urbana e já se atentava para a 

questão do plantio de alimentos para comercialização no território da cidade, apesar do período 

de 2002 a 2013 não ter contado com políticas públicas relacionadas à agricultura em São Paulo. 

De 2002 até 2013/2014, à época da revisão e discussões do novo plano, a agricultura urbana 

obteve uma ampla mobilização de vários segmentos situados em área rural e urbana, o que fez 

com que houvesse a recriação da chamada zona rural no município. A decisão se deu após 

intensas discussões sobre a importância estratégica da agricultura urbana para o 
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desenvolvimento da cidade de São Paulo como um todo, discussões essas que contaram com a 

participação intensa de muitos dos hortelões. 

Tomo como gancho da discussão sobre as relações entre hortas centrais comunitárias 

e hortas periféricas uma Audiência Pública sobre Agroecologia que ocorreu em novembro de 

2016 na Câmara dos Vereadores de São Paulo. A plenária estava repleta, foram necessárias 

dezenas de cadeiras extras. O público, em sua maioria, era formado por uma diversidade de 

agricultores urbanos: agricultores independentes das zonas sul, leste e norte de São Paulo, 

agricultores cooperados, voluntários e criadores de diversas hortas comunitárias, muitas delas 

na zona oeste. Ativistas ambientais interessados em causas como a questão da água e o plantio 

de árvores em São Paulo também se faziam presentes. Dias antes, data e horário da audiência 

foram divulgados amplamente via facebook e em encontros e discussões sobre agricultura por 

Cláudia Visoni, Andre Biazoti, Guilherme Borduchi, Mariana Miranda, entre outros 

interlocutores cruciais. 

Nabil Bonduki, arquiteto, urbanista, professor e pesquisador em políticas públicas 

urbanas, vereador pelo PT, entre 2013 e 2016 tendo já ocupado outros mandatos, como a 

Superintendência de Habitação Popular na gestão de Luiza Erundina (PT, 1989-92), coloca, ao 

abrir a sessão: 

 

Num município como São Paulo, de rápido crescimento no século XX, a zona rural é sempre vista como 

uma reserva de terra para a expansão urbana. Ela não é vista nos seus atributos próprios e especiais, no 

papel específico que ela pode desempenhar para o desenvolvimento de uma cidade. Há cidades em que 

essa expansão urbana é indiscriminada, como já foi o próprio município de São Paulo em 2002. (...) O 

desenvolvimento rural passa a ser uma estratégia importante do desenvolvimento de São Paulo, e é por 

isso que o Plano Diretor prevê um capítulo sobre um plano de desenvolvimento sustentável da área rural 

da cidade em seus vários aspectos, dada sua diversidade [terras indígenas, áreas de proteção ambiental, 

áreas de mananciais, áreas agriculturáveis, entre outras].  
 

Em sua fala trata também de uma lei que, esperam meus interlocutores, pode ser o 

início de uma grande transformação nos moldes e incentivos à agricultura urbana de São Paulo: 

a PL 451/2013, que prevê a inclusão de alimentos orgânicos na merenda escolar das escolas da 

rede municipal.  A nova Lei decide que os alimentos orgânicos utilizados sejam provenientes 

da agricultura familiar:  

 

A medida deve ser implantada de forma gradativa, de acordo com Plano de Introdução Progressiva de 

Alimentos Orgânicos ou de Base Agroecológica na Alimentação Escolar a ser elaborado pelo 

Executivo, em conjunto com a sociedade civil organizada, definindo estratégias e metas progressivas 
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até que todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino forneçam alimentos orgânicos ou de 

base agroecológica aos seus alunos.42 
 

Segundo o então vereador Nabil Bonduki (não reeleito para o mandato que se iniciou 

em 2017), a lei gerará uma grande demanda de alimentos orgânicos no município de São Paulo, 

uma vez que a alimentação escolar do município talvez represente a maior compra pública de 

alimentos no Brasil, o que cria um imenso potencial de mercado.  

Na mesma audiência, Fernando de Mello Franco, da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano do município, trata do que ele chama de “espaço entre uma coisa e outra”: 

 

Hoje existe um espaço, e isso não é uma questão no Brasil, mas no mundo inteiro, um espaço 

intermediário entre o campo rural muito bem estruturado por toda a cadeia do agronegócio, cadeia que 

a gente conhece, da soja, da carne, do milho, de uma série de produtos que no caso específico do Brasil 

representa uma parte substantiva de toda nossa balança comercial e talvez um dos campos de maior 

inovação tecnológica em todo o nosso campo produtivo. E essa área de produção rural não tem nada a 

ver com aquilo que a gente se acostumou a ter na cabeça como rural. Por outro lado, a gente tem as 

chamadas zonas urbanas, que é o que a gente conhece como cidades. E tem um espaço entre uma coisa 

e outra, um espaço que usualmente fica nas bordas das cidades, nas bordas dos grandes centros urbanos 

em especial, e que nem é cidade e nem é esse espaço utilizado por essa economia muito forte do 

agronegócio. É exatamente nesse espaço entre uma coisa e outra, nesse espaço periurbano que a gente 

tem que pensar politicas muito importantes na cidade de São Paulo. Porque como todo mundo sabe a 

gente tem uma pressão gigantesca sobre as nossas áreas de proteção ambiental e sobretudo de proteção 

de mananciais, que trazem uma insegurança hídrica gigantesca para todos nós, estamos aí vivendo na 

pele a questão da escassez de água [Fernando se refere à chamada “crise hídrica”, termo que não é 

consenso, pela qual passou o município de São Paulo mais especificamente entre os anos de 2014-2016]. 

E a gente precisa tomar atitudes em relação a isso. (...) E qual foi a maneira histórica pela qual os 

governos, não apenas municipais, mas estaduais e federais, tentavam atuar? A estratégia sempre foi a do 

“não”, a do proibir toda e qualquer atividade. O que isso gera? Gera uma queda do valor da terra e uma 

impossibilidade de utilização desse patrimônio fundiário, isso abre uma avenida para todo o processo de 

ocupação irregular. A gente tá pensando uma outra estratégia, vamos inverter esse paradigma, ao invés 

de dizer “aqui não pode fazer nada” a gente vai dizer o que pode fazer dentro obviamente de uma 

consciência, uma responsabilidade.  
 

Há cerca de 40 mil pessoas vivendo nesse espaço entre uma coisa e outra na região 

rural segundo Fernando de Mello Franco, espaço que agrega um dos piores índices sociais do 

município. Trata-se de uma população muito vulnerável, que cada vez mais sofre as pressões 

de urbanização sobre as áreas de mananciais.  

Muitas dessas pessoas estavam presentes na audiência em questão. Houve diversas 

falas e discussões dos vereadores e secretários presentes que demonstravam a importância de 

uma “transição agroecológica43” de produção nessas bordas da cidade, passando de uma 

agricultura mais convencionalizada, que se apoia em agrotóxicos, para a agricultura sem 

                                                 
42 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Haddad sanciona lei que inclui comida orgânica na merenda 

escolar. Notícias. 19 mar 2015. Disponível em http://www.camara.sp.gov.br/blog/haddad-sanciona-lei-que-inclui-

comida-organica-na-merenda-escolar/. Acesso em 23 set. 2017. 
43 O termo “agroecologia” será esmiuçado no segundo capítulo.  
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veneno. Foram tratadas questões como o impacto na qualidade da água produzido por uma 

agricultura que se utiliza de veneno localizada em áreas de mananciais (é na zona sul, onde 

estão localizados muitos dos agricultores, que fica grande parte das represas que abastecem a 

região metropolitana de São Paulo). Ou o fato de que a transição do produtor da agricultura 

convencional para a agroecológica tem capacidade de multiplicar por três a venda de seus 

produtos, dada a demanda crescente por esse tipo de plantio. Assim sendo, a família que 

ganhava até dois salários mínimos pode vir a ganhar até seis salários, abrindo a perspectiva, 

inclusive, de que os jovens dessas famílias vejam como possibilidade promissora continuar 

“residindo e resistindo na zona rural”, como dito no evento. 

A recriação da zona rural do município torna-se crucial ao abrir as portas para que seja 

estabelecida uma figura legal que permita a essa população acessar linhas de crédito federais 

para a agricultura, restritas à produção de zona rural. Todo o raciocínio do plano diretor faz 

extrapolar as dimensões apenas imobiliárias da cidade e pensar justamente uma política de 

desenvolvimento urbano como uma política também integrada ao desenvolvimento econômico, 

tentando aliar uma política de espaço a uma política de usos dos espaços. Ao se pensar a cadeia 

produtiva do alimento, que vai do produtor ao distribuidor e posteriormente ao consumidor, é 

possível perceber a terra como ponto de maior relação, de maior conectividade entre tais 

aspectos. Seu acesso, financiamento e modos de uso são questões que, nessa data, foram 

problematizadas conjuntamente entre Estado, agricultores e demais interessados.  

Os discursos institucionais foram seguidos pela abertura do microfone e pela fala tanto 

de voluntários das hortas comunitárias quanto de diversos agricultores, protagonistas da sessão 

e ovacionados ao fim de cada fala. Andre Biazoti, diante do público específico da sessão, 

apresenta-se como Conselheiro de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo e integrante 

do Conselho de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário, não como voluntário das 

hortas em que atua, apesar de colocá-las em seu discurso. André fala das ruralidades - sempre 

no plural - na cidade de São Paulo, colocando a existência de muitas hortas e muitos espaços 

rurais incrustados na zona urbana da cidade. Apela para o reconhecimento da importância das 

hortas centrais e coloca uma superação paulatina da dicotomia entre rural e urbano, rural 

como algo distante, urbano como aquilo que se vive, rural produzindo alimentos, urbano não. 

Seus apelos tratam de resistência, da pauta da agricultura que passa a ser discutida de forma 

mais intensa nos últimos quatro anos na cidade, das múltiplas formas de agricultura no 

ambiente urbano.  
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Na fala de André as ruralidades estão capilarizadas pelo urbano, mas considerando-se 

as possibilidades de linhas de créditos aos agricultores que agora se encontram em áreas rurais, 

é possível perceber que as desconstruções e reconstruções de fronteiras são também 

estratégicas. Para ele, é estratégico que seja reconhecida a importância das hortas nas áreas 

centrais da cidade, mas também é importante que esses agricultores das bordas tenham acesso 

ao crédito rural e que os jovens sintam incentivo para permanecerem nesse espaço que era 

cidade e agora é campo, permanecerem ligados à atividade agrícola. Esse é um exemplo do 

borrar de fronteiras de que tratei na introdução e ao longo desse capítulo.  

Valéria Macoratti é presidente da Cooperapas (Cooperativa Agroecológica dos 

Produtores Rurais e de Água Limpa de São Paulo) associação localizada na Área de Proteção 

Ambiental Capivari-Monos e Bororé que agrega em prol de práticas de agricultura orgânica, 

biodinâmica, agroflorestas, entre outras formas de agricultura não convencionais, agricultores 

da região de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. A cooperativa foi fundada em 2011. Valéria 

é figura tarimbada em diversos eventos sobre agricultura, sendo convidada, por exemplo, por 

Cláudia Visoni e Andre Biazoti, para um dia de conversa, quando ministravam no Centro de 

Pesquisa e Formação do Serviço Social do Comércio (Sesc), um curso sobre Agroecologia 

Urbana. Ou representando os agricultores da zona sul em uma discussão organizada pelo Grupo 

de Estudos de Agricultura Urbana (GEAU) do Instituto de Estudos Avançados da USP, 

intitulado “Agricultura Urbana em Rennes, Montreal e São Paulo: Como Podemos Aprender e 

Articular Ações à Luz da Comparação?”, realizado ao final de 2016. É comum, aliás, que os 

hortelões com maior visibilidade na mídia e em eventos convidem agricultores das zonas leste, 

sul e norte para dividir os espaços para os quais são convidados. O discurso de Valéria foi forte 

e eloquente: 

 

A agricultura resiste na cidade de SP. A zona sul salvou São Paulo da estiagem. Vocês estão aí pra 

trabalhar pra gente [direciona-se aos secretários e vereadores]. Nós que somos os seus patrões, não são 

vocês que mandam na gente. (...) O povo não é mais bobo, nós estamos despertando. Nós queremos 
participar, nós queremos estar juntos, nós queremos ouvir, mas nós queremos principalmente ser 

ouvidos. Nós, no passado, já fomos engolidos por muitos governos que passaram por aí, mas nesse 

momento não, esse é um momento de despertar. Nós temos agora uma cooperativa representando os 

agricultores, temos uma associação da zona leste, e a gente quer trabalhar junto. Nós queremos sim 

fornecer para a merenda escolar, queremos deixar o agricultor na terra, a terra sagrada, a terra limpa, 
que não aguenta mais receber veneno, não aguenta mais receber poluição. Eu passei um dia no Rio 

Pinheiros indo para a USP [justamente para o evento acima citado] e eu olhei o rio, e eu senti que ele 

me pedia socorro, ele dizia eu estou vivo, vocês é que estão me matando. Na nossa zona sul a gente 
pode beber água dos rios de lá, mas até quando? Vamos pensar nisso e vamos trabalhar juntos. (...) 

Nós não produzimos alimentos, o que nós produzimos é muito mais sagrado, nós produzimos água, 
fonte da vida. A gente não quer Parelheiros um lugar isolado, queremos um lugar protegido, mas que 

as pessoas conheçam, que as pessoas entendam. Eu sou agricultora, eu planto, mas todos nós somos 

agricultores, a gente vai colocar a semente na terra, e o que nós plantarmos vai nascer. Então que a 
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gente possa selecionar essas sementes, e possamos plantar coisas boas, porque tudo o que nós 

plantamos nós vamos colher. 
 

Maria de Lourdes Andrade de Souza, Lia, é líder comunitária e transformou, com a 

ajuda de parte da população de seu bairro, pontos viciados de lixo em horta comunitária na Vila 

Nova Esperança, extremo oeste da capital, tendo também criado uma moeda social e outros 

tipos de ação na região. Lia é mais uma figura que discursou na sessão da câmara e esteve 

presente, contanto sua história e a da Vila, no evento realizado no Instituto de Estudos 

Avançados da USP acima citado. Lia diz na audiência:  

 

Tá fazendo faculdade e não sabe nem como é um pé de melancia. Eu não fiz faculdade, mas eu sei que 

a gente não pode subir num pé de melancia. As pessoas comem as frutas, mas não sabem nem de onde 
elas vêm. Elas vêm da mão do pobre que vai lá, prepara a terra, e traz a nossa alimentação saudável, 

não aquela alimentação cheia de veneno. Vamos fazer horta, vamos fazer horta em cada ponto com 

lixo de São Paulo, vai chegar o momento em que as pessoas não vão ter que ir pro supermercado pra 
se alimentar. Horta não deixa invasão, horta não deixa ponto viciado de lixo. 

 

As duas falas de mulheres agricultoras e líderes dão a tônica do evento. A descrição 

intenta mostrar as lutas e apenas alguns dos problemas pelos quais passam os agricultores 

urbanos profissionais de São Paulo. Intenta também esclarecer que o universo das hortas 

urbanas de regiões mais centrais não está, de modo algum, apartado dos agricultores das 

margens. Há, efetivamente, mundos diversos de agricultura urbana quando se compara essas 

realidades. Se as hortas que são aqui foco de estudo, ditas comunitárias, em muitas das vezes 

possuem restrições de espaço e funcionam muito mais em uma lógica educativa, de chamar 

atenção para o alimento que se come, em detrimento de contar com uma produção que sirva 

efetivamente para a subsistência seja de seus voluntários seja do restante da cidade, esse espaço 

entre uma coisa e outra se encaixa de forma mais confortável nas definições canônicas de 

agricultura urbana. Esse tipo de horta44 se conforma em terrenos, em algumas das vezes cedidos 

pela Eletropaulo abaixo de linhas de transmissão de luz onde não são permitidas construções, 

geridos por um casal, uma família, uma pessoa que se utiliza da agricultura em área urbana para 

a efetiva produção e venda de sua colheita como forma de obtenção de renda.  

As linhas de conexão entre estes tipos de agricultura colocam um complexo sistema 

de relações que envolvem contextos e formas de ação muito diversos, mas que também possuem 

objetivos e percorrem caminhos que, apesar de não serem os mesmos, inevitavelmente se 

tangenciam.  

                                                 
44 Estou fazendo a relação aqui com as hortas periféricas de produção orgânica, que não necessariamente nasceram 

assim, mas que de uma forma ou de outra abandonaram as formas convencionais de cultivo para migrarem para a 

agroecologia ou outras formas de agricultura orgânica. 
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Em primeiro lugar há um entendimento de certa forma generalizado entre meus 

interlocutores de que as hortas de áreas mais centrais seriam uma espécie de outdoor, termo 

utilizado por Cláudia, da agricultura urbana das periferias, chamariam atenção para o fato de a 

cidade ser um local não apenas de consumo, mas da produção de alimentos, uma produção 

importante para questões sociais, econômicas, ambientais na cidade. Evidenciam também a 

importância do conhecimento sobre de onde vem, como e por quem foi produzido aquele 

alimento que se come ou que se fornece à família. Além disso, colocam-se pelo devido 

reconhecimento do trabalho do agricultor, pelo seu protagonismo e pela valorização da terra. 

O agricultor vê sua atividade sendo colocada como menor, braçal, relegada àqueles que não 

conseguiram uma melhor oportunidade, ligado à falta de instrução formal. É sufocado pelo que 

vem depois: distribuição e estabelecimentos finais de venda, que inflam seus lucros às custas 

de uma agricultura familiar pouco valorizada. Além disso, a própria relação dos habitantes da 

cidade com a terra coloca-a como algo sujo, basta ver o quanto, nas mais diversas cidades 

brasileiras, acostumou-se a cimentar e ladrilhar cada pedaço de terra dos quintais, das varandas, 

das calçadas, em prol de uma assepsia que vê folhas e flores de árvores como sujeira. A terra 

urbana é tão sufocada que não se vê nela um lugar em que habita a vida, seja através do plantio 

de espécies que podem alimentar pessoas, seja como lugar de uma diversidade de seres, seja 

como ambiente de escoamento da água que vai mitigar as enchentes e alimentar rios que nascem 

também dessa terra. A terra da cidade costuma ser terra invisível.  

O “Manifesto dos Hortelões Urbanos”, texto de 2012 escrito a muitas mãos quando o 

grupo do facebook ainda era pequeno e ansiava demonstrar certa coesão sobre seus propósitos, 

coloca a questão da seguinte maneira: 

 

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. (Publicado no grupo do facebook 

em 23 de março de 2013 por Claudia Visoni e texto que configura nos “arquivos” do grupo em 

https://www.facebook.com/groups/horteloes/files/. Acesso em 12 de jun. de 2017)  
 

Hoje, com o crescimento diário do grupo, não é possível tratá-lo como unidade 

político-ideológica. Contudo, o discurso acima está constantemente sendo propagado por 

defensores das hortas comunitárias de São Paulo. Foi construído por muitos deles e ainda ajuda 

a construir discursos e práticas. Interessante como a lógica de agricultura como trabalho braçal, 

seja no senso comum, seja no manifesto citado, tende a desvalorizar a atividade ao afastá-la do 
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intelecto, da racionalidade. Como se fosse possível a existência de um trabalho somente braçal 

ou puramente intelectual, dissociando as ações do corpo e mente.  

Em segundo lugar, há muita troca de aprendizados entre os que cultivam alimentos nos 

centros ou nas margens. São lógicas diferentes, mas que têm muita coisa em comum, muitas 

dificuldades, às vezes elas têm graus diferentes, mas os desafios são comuns, conta Claudia. 

Quando a mídia começou a olhar pra gente, perguntar, falando sobre agricultores urbanos, eu 

falava até propositalmente: não, eu não sou agricultora de verdade não, agricultor de verdade 

em São Paulo tá em Parelheiros e em São Mateus, vai lá falar com eles. E eles iam. No primeiro 

mutirão em que estive na Horta dos Ciclistas, em 2014, Dona Sebastiana e Seu Genival45, seu 

marido e companheiro de cultivo na horta que funciona como sua fonte de renda em São 

Mateus, estavam presentes. Era visível a diferença de intimidade com a terra e o manejo das 

plantas entre os dois e os voluntários acostumados ao plantio em vasos, ou nem isso. Seus 

ensinamentos eram ouvidos com atenção. Dona Sebastiana é figura frequente em eventos 

relacionados às hortas comunitárias centrais, sempre tomada como exemplo de amor à 

profissão.  

Dona Terezinha é outra personagem costumeira, assim como Valéria já aqui citada, 

ouvi sua história em mais um dos encontros sobre hortas urbanas na cidade, quando falou ao 

lado de Claudia Visoni e Mariana Marchesi. Dona Terezinha faz parte da Associação de 

Agricultores da Zona Leste (AAZL), filha de agricultores, trabalhava com o pai na roça desde 

os 10 anos e ia vender os produtos na feira com a mãe quando morava na Bahia, mas tinha o 

sonho de vir morar em São Paulo para encontrar outras alternativas de renda que a livrassem da 

vida na roça. Casou-se aos 19 anos e falava para o marido: Vamos para a cidade grande que eu 

não quero viver na roça mais. Conseguiu vir para São Paulo em 1995, ufa, tô livre da roça, e 

trabalhou em diversas ocupações, como camelô e vendedora de cachorro-quente na rua. Até 

que conheceu, na fila do banco, um senhor que participava de uma associação de agricultores. 

D. Terezinha nunca havia parado de plantar em casa, mas não pensava em voltar a trabalhar na 

roça. Foi esse encontro que lhe explicitou uma possibilidade de retorno à sua profissão de 

origem, ao saber que poderia ter um pedaço de terra doado pela prefeitura. Conseguiu um 

pedaço em um posto de saúde, passou posteriormente para uma área da Sabesp e em 2016 

conseguiu um terreno de 6.000 m² abaixo de um linhão da Eletropaulo46.  

                                                 
45 Seu Genival infelizmente faleceu recentemente, tendo recebido diversas homenagens por parte de voluntários 

de hortas.  
46 Um exemplo de iniciativa que conecta interessados com áreas da Sabesp ou Eletropaulo para cultivo e 

comercialização de alimentos em São Paulo é o da ONG “Cidades sem Fome”, cujo programa de agricultura 

urbana tem como objetivo “a integração social de grupos vulneráveis, utilizando como ferramenta de inclusão 
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Seu marido há três anos saiu da empresa em que trabalhava para ajudá-la. Tem gente 

que pergunta a minha profissão e eu falo agricultor, aí a pessoa pergunta se isso é profissão. 

Oxe, se isso não é profissão, que põe comida na mesa de todo mundo. Ao contrário das hortas 

comunitárias, explicitadas com outros propósitos, D. Terezinha fala que horta junto não dá 

certo e relata problemas com os vizinhos que reclamam até quando o galo canta. Mas fala com 

muito orgulho que ser agricultora é mais do que plantar, é construir uma relação com a terra. 

A gente também tem que cultivar o agricultor. Conta que as PANCs estão vendendo muito bem 

nos dias de hoje, mas que é um problema para o agricultor ter de ir à feira para vender, pois 

perde um dia de trabalho na horta. D. Terezinha hoje problematiza sua vontade de trabalhar na 

cidade grande, e deixa claro que isso vem da noção disseminada de que a horta perdeu o valor. 

Mas fala com ironia de como os habitantes da cidade dependem dos supermercados para tudo, 

vai comprar coentro, que é só plantar num vaso. 

As relações entre um cultivo de certa maneira educativo de áreas centrais e a produção 

de alimentos para a comercialização protagonizada por famílias de baixa renda também geram 

críticas e questionamentos pela cidade e entre os voluntários das hortas comunitárias que são 

aqui foco de estudos. Críticas apontando um possível caráter elitista das hortas centrais, ou 

alegando falta de legitimidade de uma militância em prol da agricultura urbana que parta de 

áreas privilegiadas.  

Em sua dissertação intitulada “Agricultura urbana como ativismo na cidade de São 

Paulo: o caso da Horta das Corujas” (2016), o geógrafo Gustavo Nagib trata da questão e coloca 

diversas falas dos voluntários dessa horta que tentam demonstrar como, apesar dela estar situada 

em um bairro nobre da capital, é frequentada por uma diversidade de público, dissipando um 

pouco a acusação do elitismo. Além disso, a horta, justamente por estar situada em realidades 

distantes da pauta da agricultura urbana, enfrenta a desaprovação de muitos vizinhos que veem 

o espaço como bagunçado, sujo, por fugir de preceitos de paisagismo habituais e já aqui 

discutidos. As falas colocadas por Nagib frisam a universalidade da pauta ambiental e da 

alimentação e a importância de que a temática seja tratada nas diferentes realidades existentes 

nas cidades. Escancarar a agricultura em um bairro nobre torna-se, também, tática para levar a 

discussão a um local que se encontra muito distante dela.  

                                                 
trabalhos de horticultura, que contribuem efetivamente na melhora da alimentação das crianças e dos adultos”.  

Disponível em: < https://cidadessemfome.org/pt-br/>. Acesso em 27 fev. 2017. 

https://cidadessemfome.org/pt-br/
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Andrea, uma das voluntárias da Horta das Corujas e do “Coletivo Ocupe & Abrace”, 

que resgatou e protege nascentes além de realizar festivais e vivências com a temática ambiental 

na Praça Homero Silva, rebatizada de Praça da Nascente, conta a Nagib em uma entrevista:  

 

O que é interessante é o convívio em um espaço compartilhado, onde todo mundo pode colher, todo 
mundo pode plantar e tem um novo significado para as relações humanas. [...] A partir de salsinha, 

cebolinha, que são coisinhas inocentes, a gente começa a discutir a participação efetiva do cidadão na 

vida da cidade [...] A periferia está aqui, a cidade é porosa [...] Apesar de esta horta estar em uma zona 
da burguesia de São Paulo, ela é frequentada pela população super simples do entorno, está tudo 

misturado, não é que aqui só venham as madames. As madames não vêm aqui, as madames criticam e 
querem fechar a horta, acham que isso aqui é feio, antiestético. [...] Esse pensamento de que isso é uma 

ação de uma elite não é real, essa elite [...] não está nem olhando para isso aqui [...] É uma falsa ideia 

de que é uma elite que pode fazer porque tem dinheiro. Não, a gente rala mesmo. Rala em dobro: por 
você, pela sua família e pela cidade. (in NAGIB, 2016, p. 322) 

 

Em uma conversa minha com alguns voluntários da Horta do CCSP, a questão aparece 

quando provocada, em uma fala de Mariana Marchesi: 

 

Teve uma época em que a gente fazia muito essa autocrítica. Ah, putz, legal o CCSP, né, mas a gente tá 

aqui no centro, tal, vivendo nessa bolha, e aí, e a perifa? Acontece que na perifa tá rolando várias 

coisas. E aí o Lucas Ciola que é tipo um cara que fica sempre circulando por aí, e que é muito inteligente 
e tal, a gente admira ele pra caramba, ele contou uma história. De que antes de começar a fazer a Horta 

das Corujas e tal existia essa discussão, a Claudia Visoni tava metida nisso, de como catalisar esse 
movimento na periferia, porque tava rolando, mas parece que tinha atingido uma saturação, assim, 

isso alguns anos atrás. E aí eles tiveram essa sacada, de ah, vamos começar a fazer isso no centro, 

porque o centro é um lugar de visibilidade que legitima certas coisas que a periferia talvez olhe e diga, 
olha, eles tão fazendo, vamos fazer mais aqui. É uma forma de incentivar outras iniciativas que não 

necessariamente estão no centro, criando a visibilidade necessária pra esse tipo de movimento. A partir 

daí eu fiquei um pouco mais tranquila, até porque de qualquer maneira a gente tá vivendo aqui, né, 
então se tem um princípio de atuar na localidade a localidade nossa é aqui, é no centro, então não tem 

nada a ver a gente ir para a periferia e querer acampar um negócio num lugar que não é o que a gente 
vive. Você não conhece a realidade do lugar, é até meio sem legitimidade. (Conversa realizada em 06 

de outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre 

Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

Nessa mesma conversa, os voluntários do CCSP tentam deixar claro o quanto o público 

flutuante da horta é diversificado e tem origens em várias regiões da capital, existindo, 

inclusive, muitos grupos de bairros variados – fato presenciado por mim em diversos mutirões 

de hortas centrais – que participam de um ou mais mutirões em caráter de aprendizado para 

começarem um projeto de horta em seu bairro. Vale descrever o restante do diálogo:  

 

André: É, e eu acho que tem um lance de que depende muito do recorte que você faz, tem coisa 

acontecendo na cidade inteira e tem coisa acontecendo há muito tempo. Agricultura urbana não é 
agora, a gente fala que a Horta das Corujas foi a primeira, mas isso é dos Hortelões Urbanos, né. Então 

essa história que a gente tá contando de agora, sim. ela pode ser elitista, mas a agricultura urbana não 

é nada elitista. Porque você tem coisas acontecendo pela cidade inteira, e a gente pode contar o recorte 
que a gente vive, e um pouco essa ligação com o facebook e tal. Outros lugares têm outros recortes e 

outras formas de apresentar. Eu sempre gosto de quando eu apresento a agricultura urbana apresentar 

assim: ó, galera, tem lá, tem lá, tem lá, tem lá, eu vivo isso daqui. A minha quebrada é essa, é o centro, 
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eu moro lá, eu vivo lá, minha horta é lá, então é de lá que eu vou contar, é dessas pessoas que eu conheço 

que circulam ali. 

Guilherme: E tem outra questão que é: eu fico tentando entender o que essa pergunta quer trazer. De, 
ah, esse é um movimento elitista? O território em que a gente atua é um território de uma classe 

privilegiada, a gente vive em um espaço de exceção.  
Mariana: O que não significa que seja um território sem problemas.  

Guilherme: Exato, e que não significa que não seja legítimo. Então eu fico tentando entender o que essa 

pergunta quer trazer. É, ah, puta, você não precisa pensar no seu próprio alimento? E aí o que a gente 
traz com esses espaços é um pensamento sobre modelo de produção, é mais amplo que só como EU 

consumo as coisas, e aí eu acho que ele tem validade, é uma proposta de pensamento sobre um modelo.  
 

É, então, apoiando-se em discussões que ultrapassam, mas também adentram, o 

território fixo da horta - como o abastecimento de alimentos em São Paulo, a situação vulnerável 

dos agricultores das bordas da cidade, os moldes de consumo capitalista, questões ambientais, 

na relação com os alimentos do dia-a-dia - que os voluntários das hortas respondem às críticas 

sobre o possível elitismo da atividade em regiões centrais. Sujos de terra nos mutirões, 

molhados em dia de chuva, suados do trabalho na horta, vestidos com galocha e carregando 

enxadas e outras ferramentas, os hortelões destoam dos transeuntes de bairros mais nobres, o 

que não quer dizer que muitos deles não tenham renda suficiente para morarem nesses mesmos 

bairros, o que não quer dizer que não façam parte dessa elite. A pauta da agricultura, no entanto, 

tratada como profissão relegada e como falta de opção, destinada às camadas mais pobres da 

população, realiza um caminho interessante nos bairros nobres.  

 

Uma outra função [das hortas comunitárias] é a gente se irmanar com os agricultores de verdade né, e 

a gente tá junto nessa, quando a gente vira agricultor, mesmo no vasinho ou na praça, na sua esquina, 

você se irmana mesmo e a gente tá junto e a gente tem conseguido conversar junto, ir para audiência 
pública junto. Quem coloca a mão na terra começa a entender e dar um valor enorme, porque a gente 

vê no supermercado como é subvalorizado aquela coisa que vem na bandejinha. O quanto é difícil 

intelectualmente e em termos de esforço físico, tem as intempéries... Quando chove granizo eu fico 
deprimida porque parece, assim, que passaram martelo de carne em tudo o que você plantou. Só que 

eu não dependo daquilo pra viver, não dependo daquilo que tá no meu quintal. E hoje em dia eu fico 
muito preocupada, porque existem pessoas que nesse momento perderam seis meses de trabalho, seis 

meses do dinheiro que tinham pra pagar o aluguel, a comida. ( Fala de Cláudia Visoni no encontro 

sobre agricultura urbana realizado pelo Grupo de Estudos em Agricultura Urbana no Instituto de Estudos 

Avançados da USP) 
 

A questão, entende-se, é discutida, trabalhada, problematizada e está em disputa. Há 

preocupações e apoios das hortas aqui estudadas para com uma agricultura urbana das margens 

de São Paulo, que envolve questões extremamente complexas e que dependem de políticas 

públicas, das formas de consumo e distribuição de alimentos, de intempéries, é pauta delicada.  

Além das questões relacionadas a subdivisões de classe, as questões de gênero no 

universo da agricultura urbana de São Paulo, em articulações centrais ou periféricas, como fonte 

de renda ou objetivos educacionais, são evidentes. A agricultura urbana aqui estudada é feita 



80 

 

essencialmente por mulheres. Entre os “núcleos duros” de voluntários das hortas aqui 

esmiuçadas, estão muitas vezes em maior número, em diversos dos mutirões são expressiva 

maioria. Comentando sobre isso com Claudia, ela coloca que historicamente o cultivo de hortas 

foi ligado ao gênero feminino, questão também muito associada ao preparo de alimentos, à 

nutrição da família, ao cuidado, ao conforto.  

Lya Porto de Oliveira, também integrante do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana 

(GEAU ) da USP, em seu doutorado na área da administração pública em que pesquisou, entre 

outras iniciativas, a Associação dos Agricultores da Zona Leste (AAZL), afirma que diversos 

estudos mostram a predominância das mulheres nas agriculturas urbanas da África e América 

Latina (HAVORKA; NGENGA et.al., 2009; MOUGEOT, 2000; NUGENT, 2000 apud DE 

OLIVEIRA, 2017), e cita em especial o livro publicado pela RUAF sobre gênero e agricultura 

urbana Women  Feeding  Cities: mainstreaming  gender  in  urban  agriculture  and  food  

segurity (HAVORKA; NGENGA et.al., 2009 apud DE OLIVEIRA, 2017). Valéria Marcorati, 

presidente da AAZL, diz que a associação deveria se chamar “Associação das Agricultoras da 

Zona Leste”, dada a predominância feminina, e fala sempre da força das mulheres no cultivo, 

que muito homem não aguenta não.  

Ainda é necessário, nos caminhos para finalização desse capítulo, dizer que não é só 

de agricultura como fonte de renda que é constituída a atividade em pontos considerados 

periféricos na cidade. Há, também, diversas hortas comunitárias que funcionam em moldes 

mais ou menos semelhantes às aqui estudadas. Lucas Ciola, citado mais acima por Mariana, é 

grande ponto de conexão entre diferentes universos das agriculturas urbanas paulistanas. 

Formado em Letras pela USP, Lucas conta que conhece a ideia de agricultura urbana em 2002 

e começa a plantar com um colega em um terreno em 2003. Considera-se anarquista e sempre 

teve uma relação muito forte, desde criança, com projetos sociais. Conta, em uma conversa 

após um mutirão em que participamos juntos na periferia de Embu das Artes, que ouviu do seu 

pai: Meu filho, você quer conscientizar o trabalhador? O operário não tá nem aí pra ler “O 

Capital”, o operário quer pôr o pão na mesa, precisa encher o estômago. Foi juntando os 

pontos que Lucas se diversificou em suas experiências e viu na agricultura urbana uma prática 

que agrega discussões sobre economia, política, meio ambiente, segurança alimentar, lazer, 

autogestão, cooperativismo. Prática difícil de ser negada, além de tudo, porque enche os olhos 

quando troca, por exemplo, pontos de lixo, terrenos baldios, espaços esvaziados por plantas.  

Lucas já passou por diversos coletivos e associações trabalhando em periferias com a 

pauta da agricultura urbana. Vê como uma prática extremamente eficaz se baseada em um 
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trabalho de base, comunitário, feito ombro a ombro e construído a partir da demanda do bairro 

ou do grupo em questão, nunca por imposição. A agricultura urbana tem um apelo muito 

grande e muitos já têm essa pegada na favela. A gente ia andando nas favelas e encontrando 

várias agroflorestas nas casas das pessoas, o povo mais pobre nunca deixou de plantar. E a 

horta tem essa pegada de lazer, dá pra produzir comida e dá pra trabalhar de casa, porque 

trabalho é lazer. 

Deixa claro seus preceitos segundo os quais a criação de um projeto deve ser replicável 

pela comunidade e não deve depender a longo prazo do governo, de ONGs, muito menos de 

empresas. Lucas conta em uma conversa que tivemos em uma sexta-feira, já no final de 

dezembro de 2016, que trabalhou muito tempo com um projeto de hortas escolares nas 

periferias de Embu das Artes. Tinha uma banda de rap e suas músicas também falavam de 

preceitos como a agroecologia. Mas, com o tempo, foi achando que tinha saturado sua atuação 

na comunidade, até que: 

 

Voltei em Embu em 2013 e tava cheio de horta. Molecada que ia fazer as oficinas [de hortas] e ouvir o 
show de rap. Que que aconteceu, que que tá cheio de horta aqui? Uai, aquela molecada lá que vinha 

fazer as oficinas, vinha ver o show de vocês. Pergunto pros moleques e eles respondem: a gente ouviu 
as músicas de vocês, aí eu entrei no facebook conheci os Hortelões Urbanos, a Claudia Visoni. 

 

Esse é outro dos nós dessa dissertação. A fala acima de Mariana Marchesi sobre Lucas 

e a relação entre uma gama de ações de agricultura urbana em distintas regiões da capital coloca 

a discussão sobre centro influenciando ações nas margens.  

 

Na periferia a gente conseguiu fazer bastante horta com criança, a gente conseguiu fazer bastante horta 

com mulher adulta e conseguimos fazer bastante horta com idoso. Adolescente homem ou mulher e 
homem adulto, ninguém queria saber. Aí a Claudia Visoni teve um insight no dia que saiu a notícia que 

a Micheli Obama tava fazendo horta orgânica na Casa Branca. Ela falou olha, galera, agora é 
tendência, vamo fazê mais horta na classe média. E aí todo mundo avaliou que ia ser uma boa 

estratégia, porque a classe média é formadora de opinião, tem acesso à mídia, são jornalistas, 

professores. A gente viu que já tinha um movimento na Alemanha também, pela RUAF [RUAF 

Foundation, global partnership on sustainable Urban Agriculture and Food Systems] a gente via que era 

forte lá. Vamo fazer horta no centro pra reinfluenciar a galera, vamo fazer horta gourmet e botar isso 

aqui top de moda ter horta nos bairros. 
 

Interessante como a fala de Lucas coloca uma outra dimensão de surgimento das hortas 

comunitárias de regiões mais centrais. Articuladas antes da primeira horta gourmet, as 

discussões sobre o poder de transformação passível de ser trazido pela agricultura urbana em 

periferias se faziam presentes, mas como adentrar esse território? Horta gourmet, top de moda, 

que se mostrou uma ação eficaz segundo Lucas. O facebook mais uma vez se efetiva como um 

poderoso instrumento de conexão das redes, ligando pessoas, entes e espaços distintos e 
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demonstrando o quanto núcleos aparentemente incomunicáveis transitam, influenciam-se, 

conformam-se e se separam - a cidade é porosa, como coloca Andrea em uma fala acima. 

Apesar de tais dispositivos tecnológicos apontarem uma aparente tendência ao distanciamento 

físico, na convivência face a face, elas propiciam a conexão de iniciativas, experiências que 

propõem, justamente, o contato e o usufruto do espaço físico. Não parece eficaz tratar as redes 

digitais como algo separado de um mundo efetivamente “real”. Também as discussões sobre 

momentos off-line ou on-line perdem seu sentido - se é que alguma vez tiveram - com a 

ampliação dos dispositivos móveis de comunicação. A tecnologia não pode ser imaginada 

somente como ferramenta através da qual pessoas interferem no ambiente. Sua influência 

atinge, inclusive, a maneira como se compreende o mundo, participando ativamente na 

constituição da cognição dos sujeitos. Impossível, portanto, separar as pessoas das tecnologias 

que as rodeiam e as formam e são por elas formadas. A transformação decorrente da introdução 

da comunicação digital em um espaço antes dominado pela comunicação analógica se espraia 

para todos os espaços da vida social, o que abre caminhos para novas formas de interação. As 

práticas digitais também são alicerce das ações dos hortelões, propiciam e moldam a forma 

como se encontram, como interagem entre si e é, ela mesma, crucial nessa expansão da rede. 

Colocam em contato pessoas com interesses semelhantes que antes não se cruzavam.  

Lucas foi um dos articuladores do “Permaperifa”, “Movimento para articulação e 

entretenimento entre coletivos, grupos, residências e espaços culturais que aplica os princípios 

da permacultura nas periferias”47. A permacultura é, de maneira muito simplificada, uma 

espécie de sistema de plantio e rede de ações que também se opõe à agricultura industrial como 

praticada no Brasil. Os três princípios éticos da permacultura são: cuidar da terra, cuidar das 

pessoas e a partilha justa, alinha-se a ideias de plantio sem veneno e de maneira harmônica com 

o meio ambiente. O termo foi cunhado pelos australianos Bill Mollison e David Holmgren nos 

anos 1970.   

O Horta di Gueto, de Taboão da Serra - SP e o Arti Horta de Perus – SP são dois 

exemplos de agrupamentos que se conectam pelo Permaperifa. No facebook o Horta di Gueto 

se descreve como:  

 

O HORTA DI GUETO é um grupo que estuda e pratica a permacultura e agricultura urbana, que tem 

como objetivo incluir e conscientizar a comunidade sobre questões ambientais. Agimos através da 

ocupação de espaços ociosos, transformando-os em um espaço útil para o desenvolvimento de 

atividades ambientais, culturais e didáticas. O movimento HORTA DI GUETO tem como principal 

objetivo melhorar a qualidade de vida nos guetos, trazendo a agricultura para o seu meio. (Retirado de: 

                                                 
47Fonte: Página da Rede Permaperifa no facebook, Disponível em 

<https://www.facebook.com/pg/REDEPERMAPERIFA/about/?ref=page_internal>. Acesso em 14 mar. 2017. 
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<https://www.facebook.com/pg/hortadigueto/about/?ref=page_internal>. Acesso em 20 de jan. de 

2017) 
 

Lucas acrescenta na mesma conversa: 

 
Aí eu falei, pô, já tem dois coletivos de horta urbana na periferia, vamo abrir a rede, Permaperifa [surgiu 

a ideia do nome]. Aí convocamo o primeiro encontro do Permaperifa e, meu, começou a aparecer 

vários coletivos de vários lugares que a gente nem sabia que existia, apareceram uns 20 coletivos. 
Então, assim, aconteceram outros processos em outros bairros que a gente teria que resgatar pra saber 

como foi.  
 

A lógica de funcionamento do Permaperifa é o de encontros a cada dois meses, sempre 

em alguma horta ou projeto de membros da rede. Se um encontro foi na zona leste, o outro será 

na zona sul, outro na norte, e assim por diante, circulando sempre pelas realidades periféricas 

da cidade. A cada mutirão são atendidas as demandas de quem o recebe: cisternas, trato na 

horta, bioconstrução, pintura, conserto na cerca. 

 

A gente vai fazer mutirão onde tá tendo um trabalho diário da população mesmo. Se a gente faz mutirão 
pesado num lugar que já tem uns gato pingado fazendo, isso tem o maior impacto. Aí no mutirão chega 

um monte de gente e a galera pergunta, são amigos de vocês? São. Mas quem tá pagando eles? Não, 
ninguém, a gente tá se ajudando. Mas como assim? Aí vai acordando o bairro e fortalece muito o 

coletivo que tá no bairro, mostrar que tem esse monte de amigos que limpa o bairro deles, que planta 

comida pra eles, e várias pessoas se animam a estar mais perto do coletivo depois do evento do 
Permaperifa. 

 

O mutirão de trabalho sempre vem antes de uma assembleia geral que ocorre a cada 

encontro do Permaperifa, com o intuito, justamente, de trazer uma mudança a curto prazo, 

visível para aquele espaço, antes das discussões. A prática, a ação, sempre se fazem presentes, 

das periferias aos centros. Os mutirões do Permaperifa também têm sempre um momento que 

Lucas coloca como de encantamento: música, violão, rimas de rap, alongamento, yoga. Ele fala 

que as dimensões do trabalho na horta, da assembleia coletiva e o do encantamento sempre têm 

de estar juntas. 

Em dezembro de 2016 ocorreu o oitavo encontro do Permaperifa. O espaço da vez era 

a Horta Terra Molhada, no Jd. Tomé em Embu das Artes, onde pude observar toda uma rede de 

articulação entre participantes das hortas gourmet e ações comunitárias nas margens. A Horta 

era situada dentro da favela e foi idealizada por Dona Marlene e Sara, parte do universo 

feminino das agriculturas urbanas na cidade. Dona Marlene tem 70 anos e trabalha com saúde 

mental no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da prefeitura de Embu das Artes. Foi lá que 

participou de um projeto de saúde mental que trabalhava com o cultivo de alimentos em uma 

horta de 4m². Interessada na temática, Dona Marlene fez um curso sobre Permacultura com 

Lucas Ciola, que, segundo ela expandiu meu olhar. Dona Marlene conta que o curso trazia duas 
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vertentes: o olhar de dentro, ligado ao âmbito da casa, tanto em relação ao cultivo quanto a 

mudanças de hábitos de vida e alimentares, e o olhar de fora, que tratava de expandir essa 

consciência de modo a trabalhá-la com uma coletividade externa. Ela afirma que já tinha muito 

o olhar de dentro e, com o curso, começou a se voltar para o olhar de fora e a perceber e querer 

influenciar o que está ao redor.  

Essa periferia de Embu, como muitas nas bordas de São Paulo, tem uma área de APA 

(Área de Proteção Ambiental), mas também, ao lado da casa de Dona Marlene, abrigava um 

lixão. Em um processo complicado de acordo entre CAPS, prefeitura de Embu, Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente, outras secretarias e vereadores locais, Dona Marlene conseguiu um 

acordo para a limpeza do terreno. Em parceria com Sara, jovem moradora da região, começaram 

e hoje cuidam da Horta Terra Molhada. Dona Marlene comenta que não contam com uma ajuda 

em massa dos vizinhos: Eu levei anos pra mudar meus hábitos, eles vão levar também, não se 

muda as coisas de uma hora pra outra. Fala da dificuldade em convencer os moradores da 

região a não jogarem lixo em uma nascente que corre relativamente próxima à horta, e diz que, 

com 70 anos, está fazendo aquilo para gerações futuras. Dona Marlene, muito articulada, fala 

menos de meio ambiente, preservação, ecologia e mais de cuidado com as pessoas e com o que 

está ao redor, frisa todo o tempo a expansão do olhar. Limpar a terra, cuidar da terra e 

entender que também se faz parte disso.  

O mutirão contou com bastante trabalho na horta, uma nova cerca, almoço comunitário 

(cada participante levou o alimento que podia de casa, Dona Marlene cedeu sua casa e cozinha 

e ajudou na preparação dos alimentos, o clima era de grande festa, assim como mutirões das 

hortas centrais), ao final, a assembleia. Os participantes eram bem variados: moradores da 

região, pessoal do Permaperifa de outras áreas de São Paulo, voluntárias da horta do CCSP, 

dois rapazes que conheci em um curso de agroecologia no Sesc. 

Tem as ‘fadinhas’ do CCSP que sempre tão nos Permaperifa, e quando eu vejo no 

evento do ‘face’ [facebook] tão as fotos de toda galera do Horta di Gueto fazendo curso de 

PANCs aqui no centro, o mano do grafite tá desenhando as PANCs na cartilhazinha, então tá 

rolando mesmo, diz Lucas sobre a articulação entre hortas comunitárias mais centrais e mais 

periféricas. 

 

O Horta di Gueto foi muito importante pra mostrar que a estratégia da Claudia Visoni funcionou. 

Porque o Hortelões Urbanos foi muito importante pro Horta di Gueto. Como fonte de informação e 

pra mostrar que existe um ‘território existencial’. O sistema econômico que a gente vive restringe as 
pessoas a um padrão, não encaixa todos os cérebros. Então a horta enquanto ambiente biodiverso em 

plantas, enquanto ambiente diversificado de ideias humanas, de pessoas, de estilos, de idade, de raça, 
de classe, é um ambiente acolhedor pra todo mundo. O que não quer dizer que não tem conflito, teve 
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várias situações de machismo na horta e trabalhamos questões de gênero, dá várias tretas por lá, mas 

tem que gerir os conflitos. (Conversa com Lucas Ciola realizada em dezembro de 2016) 
  

Além do Permaperifa, diversas outras articulações entre hortas comunitárias mais 

centrais ou mais periféricas se colocam, como o “Quebrada Sustentável”, que trabalha com 

agroecologia urbana em São Miguel Paulista, extremo leste de São Paulo. O Quebrada 

Sustentável tem articuladores que organizam parcerias em cursos e vivências com o coletivo 

PermaSampa, por exemplo, que reúne educadores, como Cláudia e Lucas, para desenvolver 

ações de permacultura urbana em São Paulo. 

Os exemplos e conexões acima citados fazem compreender a Horta das Corujas, Horta 

do Centro Cultural São Paulo e Horta dos Ciclistas, não como territórios isolados no centro, 

mas como pontos de interseção e espaços de irradiação das diversas formas de agricultura 

urbana em São Paulo. Essa rede, ou malha de acordo com a lógica ingoldiana (2012) de pontas 

soltas, aquilo que aponta caminhos de direção, mas que são sempre mutáveis48, poderia 

continuar a ser tecida indefinidamente. Mas é extremamente importante ressaltar que ela não é 

apenas composta por pessoas, e a ela se deve somar as plantas e sementes, cujo fluxo, cujas 

trocas fazem circular as pessoas. Soma-se também saberes, e tecnologia, tanto no sentido de 

técnicas de cultivo quanto de redes digitais como o facebook, que reúnem pontas antes díspares 

da malha. 

Chega-se então a um pré-panorama do universo das hortas comunitárias de São Paulo. 

Que cidade é essa que emerge ao longo desse emaranhado de pessoas, plantas, coisas, saberes, 

técnicas que compõem as hortas urbanas comunitárias, as quais, com o pano de fundo da 

agricultura urbana, fervilham uma São Paulo que não se vê da perspectiva lugar-comum de 

cidade cinza, cidade de concreto, cidade da individualidade, da poluição, dos carros? Cidade 

em oposição a campo, que engole e sufoca, sempre a ritmo lancinante. Trata-se de expandir o 

olhar como diz Dona Marlene.  

É para entender essa cidade que se parte da perspectiva de movimento com vistas a 

apreender uma cidade-em-cultivo. Pretende-se demonstrar daqui pra frente como, ao optar pela 

                                                 
48 Tim Ingold prefere a ideia de “malha”, palavra que toma emprestado de Henri Lefebvre (Lefebvre, 1991 apud 

Ingold 2015), à de “rede”. Apesar de admitir a semelhança entre ambas as noções, Ingold vê a rede como um 

complexo de pontos interconectados, como se as linhas da rede fossem conectoras de pontos e as da malha 

caminhos ao longo dos quais as coisas se dão. “E é na ligação de linhas, não na conexão de pontos, que a malha é 

constituída” (2015, p. 224). Sobre a “Teoria Ator-rede” de Latour, Ingold também escreve que a réseau de Latour, 

que foi traduzida como rede e atingiu uma importância que nunca foi pretendida segundo o próprio Latour, ficou 

conhecida por uma ideia de conectividade entre pontos. Contudo, réseau “pode referir-se tanto a tela, véu, como 

a rede – a tecidos, ao rendilhado de rendas, ao plexo do sistema nervoso ou à teia de aranha” (ibidem, p. 139). 

Algumas diferenças entre as teorias de Latour e Ingold, no entanto, são analisadas por ele no capítulo 7 (“Quando 

a formiga se encontra com a aranha: teoria social para artrópodes”) desse mesmo livro.  
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perspectiva do movimento em detrimento das estabilizações, a tentativa de tradução dos 

pressupostos e modos de funcionamento das hortas fará emergir lógicas de ação que podem 

estar contribuindo para uma transformação do que é fazer política. 

  



87 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: CONTRASTES, REDES E CO-CONSTRUÇÕES, ENTRE O LOCAL 

E O GLOBAL 

 

O termo “selva de pedra” é expressão ligada a grandes cidades, intimamente associada 

à cidade de São Paulo. Dá a ideia de um local que substituiu árvores e matas por concreto e 

prédios, apesar do termo “selva” carregar consigo múltiplas conotações. Comporta, por 

exemplo, uma ideia de natureza imaginada pelos contornos de uma mata, floresta – denso 

espaço que abriga flora e fauna – e também a expressão de um ambiente em que predominam 

rivalidades, disputas, competições. Animais selvagens e plantas selvagens vieram de um 

ambiente não dominado pelo homem, os próprios “selvagens” estudados na origem da 

antropologia como ciência eram homens não dominados pelos homens que os analisavam. Um 

crime selvagem é ainda pior que um crime, um comportamento selvagem assusta. Relaciona-

se selva e seus habitantes, os selvagens, ao não domesticado, àquilo que é distante de certa 

moral de civilização euroamericana, ao desconhecido, incontrolável, imprevisível. É adjetivado 

como selvagem aquele lugar onde não se está, aquilo que não se controla, segundo muitas das 

concepções ocidentais urbanas.  

Tanto a selva “natural” quanto a selva “de pedra” comportam uma ideia de hostilidade 

e competição que afastam. A selva para a civilização ocidental é inóspita e causa medo (ambas 

as selvas). Para viver nelas, é necessário domesticá-las. Selvagem e doméstico são contrastes 

que nesse caso fazem sentido. A domesticação do homem branco rendeu, em muitas das vezes, 

um tipo de criação e apropriação de cidade – e da selva-floresta - que se distancia dos chamados 

modos de vida tradicionais. A lógica ocidental de domesticação das selvas opera de forma a 

que o controle venha antes da com-vivência.  

Strathern argumenta justamente, à luz do caso Hagen, que mesmo a relação natureza-

cultura “em nosso próprio pensamento” (2014, p. 28) não poderia ser reduzida a uma dicotomia 

única, e estaria ligada mais à uma lógica de dominação da primeira pela segunda que a 

categorias efetivamente pertinentes à chamada natureza. O que poderia ajudar a supor que, se a 

cidade é vista como produto da cultura e não da natureza, ela ainda carrega a alcunha da “selva 

de pedra” por ser considerada incontrolada, não domesticada efetivamente. O controle, para 

Strathern, é a essência da operação entre natureza e cultura nas concepções ocidentais.  

Também Anne Tsing (2015) trata a ideia de domesticação dentro de um sentido de 

controle humano sobre outras espécies. E acrescenta: “Que tais relações podem também 
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transformar os humanos é algo frequentemente ignorado. Além disso, tende-se a imaginar a 

domesticação como uma linha divisória: ou você está do lado humano, ou do lado selvagem. 

Pelo fato de essa dicotomia se basear num comprometimento ideológico com a supremacia 

humana, ela apoia as mais incríveis fantasias, por um lado, de controle doméstico e, por outro 

lado, de autoprodução das espécies selvagens” (p. 184).  

Em seu projeto urbanístico para a construção de Brasília, o Plano Piloto, Lucio Costa 

escreve: “[a capital] nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: 

dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal-da-cruz"49. A urbanização, em 

suas diferentes formas, foi muitas vezes um modo de estabelecer a colonização, de civilizar e 

domesticar o “selvagem” em suas diferentes composições, mesmo que essa domesticação se 

apoie nas “mais incríveis fantasias”, como defende Tsing. Em um ato deliberado de posse, 

Brasília estabeleceu a colonização do cerrado.   

Tanto em relação à selva-floresta, com a qual se adentra ora em uma lógica 

preservacionista – cuja preservação muitas vezes significa manter intocado – ora utilitarista – 

recursos para a busca do chamado progresso; quanto em relação à selva de pedra, onde pessoas, 

rios, árvores e outros modos de vida são sufocados às custas de determinado modelo de 

desenvolvimento, o que se estabelece é uma compreensão de cidade “civilizada” e apartada das 

disputas selvagens, cidade onde o verde-parque e não o verde-selva teria lugar, mas lugar 

separado, para lazer, “preservado”50. 

Este capítulo traz discussões sobre modelos de natureza e modelos de cidade, tendo as 

hortas urbanas comunitárias de São Paulo como protagonistas do debate. Dentre a 

multiplicidade de tópicos trazidos à discussão com os movimentos de agriculturas urbanas em 

São Paulo, modelos de relação entre campo e cidade e entre natureza e cultura são 

problematizados e se conformam em inteirações que tentam se distanciar justamente do 

preservacionismo e do utilitarismo acima citados, buscando formas mais diversas e 

equilibradas – palavras recorrentes entre meus interlocutores- de com-vivência.  

 

  

                                                 
49 Fonte: <https://concursosdeprojeto.org/2010/04/21/plano-piloto-de-brasilia-lucio-costa/>. Acesso em 13 jun. 

2017, os grifos são nossos.  
50 “Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da lagoa, a fim de preservá-la intacta, tratada com 

bosques e campos de feição naturalista e rústica para os passeios e amenidades bucólicas de toda a população 

urbana”, prossegue Lucio Costa.  

https://concursosdeprojeto.org/2010/04/21/plano-piloto-de-brasilia-lucio-costa/
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O Antropoceno, o Capitaloceno e mais discussões 

 

Mas se nós, que somos os reis da natureza, não havemos de ter medo, quem terá? 

Clarice Lispector 

 

 

Nenhum partido ecologista conseguiu manter uma prática. A ecologia se tornou um domínio, enquanto 

é uma outra forma de tudo fazer. A ecologia se viu encerrada em um tema, e não é vista como uma outra 

forma de fazer política. É uma posição bastante difícil. É preciso ao mesmo tempo uma posição 

revolucionária, pois significa modificar o conjunto dos elementos do sistema de produção. Mas é 

modificar no nível do detalhe de interconexão de redes técnico-sociais, para as quais não há tradição 

política. Sabemos o que é imaginar a revolução sem fazê-la, administrar situações estabelecidas 

melhorando-as, modernizar livrando-se de coisas do passado, mas não sabemos o que é criar um novo 

sistema de produção inovador, que obriga a tudo mudar, como numa revolução, mas assimilando cada 

vez mais elementos que estão interconectados. Não há uma tradição política para isso. Não é o 

socialismo, o liberalismo. E é preciso reconhecer que os partidos verdes, seja na Alemanha, na França, 

nos EUA não fizeram o trabalho de reflexão intelectual necessária. Como os socialistas, no século XIX, 

refizeram toda a filosofia, seja marxista ou socialista tradicional, libertária, nas relações com a ciência, 

na reinvenção da economia. Há uma espécie de ideia de que a questão ecológica era local, e que se podia 

servir do que chamamos de filosofia da ecologia, que é uma filosofia da natureza, muito impregnada do 

passado, da conservação. O que é completamente inadaptado a uma revolução desta grandeza. Não 

podemos criticá-los. Eles tentaram, mas não investiram intelectualmente na escala do problema. Não se 

deram conta do que quer dizer “ecologizar” em vez de “modernizar”.51   
 

Narrativas sobre a “questão ambientalista moderna” giram em torno de um apelo 

global por soluções da mesma amplitude, de modo a mitigar as mudanças climáticas, a 

devastação de florestas, a emissão de poluentes, a má gestão hídrica, a extinção de espécies 

animais e vegetais, a manutenção da vida humana na terra. Há pesquisadores de áreas variadas 

como ciências sociais, geologia, história, filosofia, que denominam a era atual como 

“Antropoceno”, período de pouco mais de duzentos anos que coloca os seres humanos como 

atores centrais nas mudanças biogeoquímicas do planeta, ao invés de meras figuras que apenas 

sofrem as consequências de mudanças da chamada natureza.  

Não há dúvidas de que “a natureza” se transforma, o planeta Terra já sofreu diversas 

alterações por conta dela, mas discussões atuais tratam de uma ameaça à chamada civilização 

global, “nome arrogante para a economia capitalista baseada na tecnologia dos combustíveis 

fósseis” (DANOWSKI e VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 20). Os autores continuam: 

 

Não estamos falando apenas do aquecimento global e das mudanças climáticas. Em setembro de 2009, 

a revista Nature publicou um número especial em que diversos cientistas, coordenados por Johan 

Rockström, do Stockholm Resilience Centre, identificaram nove processos biofísicos do Sistema Terra 

e buscaram estabelecer limites para esses processos, os quais, se ultrapassados, acarretariam alterações 

ambientais insuportáveis para diversas espécies, a nossa entre elas: mudanças climáticas, acidificação 

                                                 
51 EICHENBERG, Fernando. Antropólogo francês Bruno Latour fala sobre natureza e política. O Globo. Blogs. 

Prosa. 28 dez 2013. Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/antropologo-frances-bruno-latour-

fala-sobre-natureza-politica-519316.html>. Acesso em 24 abr. 2017. 

http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/antropologo-frances-bruno-latour-fala-sobre-natureza-politica-519316.html
http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/antropologo-frances-bruno-latour-fala-sobre-natureza-politica-519316.html
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dos oceanos, depleção do ozônio estratosférico, uso de água doce, perda de biodiversidade, interferência 

nos ciclos globais de nitrogênio e fósforo, mudança no uso do solo, poluição química, taxa de aerossóis 

atmosféricos. Os autores advertiam, à guisa de conclusão, que “não podemos nos dar ao luxo de 

concentrar nossos esforços em nenhum desses [processos] isoladamente. Se apenas um limite for 

ultrapassado, os outros também correm sério risco”. Acontece que, ainda segundo os autores, podemos 

já ter saído da zona de segurança de três destes processos – a taxa de perda de biodiversidade, a 

interferência humana no ciclo de nitrogênio (a taxa com que o N2 é removido da atmosfera e convertido 

em nitrogênio reativo para uso humano, principalmente como fertilizante) e as mudanças climáticas – e 

estamos perto do limite de três outros – uso de água doce, mudanças no uso da terra, e acidificação dos 

oceanos. (ibid., p. 20-21). 

 

Paul Crutzen, prêmio Nobel de Química (1985), auxiliou na popularização do termo 

Antropoceno nos anos 2000 (CRUTZEN, 2002), discutindo o que seria essa nova era geológica 

da Terra – após o Holoceno, período relativamente estável do ponto de vista climático e que se 

iniciou 11.700 anos atrás – em que a humanidade emergiria “como uma força significante 

globalmente, capaz de interferir em processos críticos de nosso planeta, como a composição da 

atmosfera e outras propriedades” (ARTAXO, 2014, p.15) 

Paulo Artaxo, físico da Universidade de São Paulo, comenta que “atualmente não há 

mais dúvidas de que a composição da atmosfera está mudando devido às emissões de gases e 

aerossóis causadas pelas atividades antrópicas” (2014, p. 17), questão que gerou controvérsias 

com os chamados “negacionistas climáticos”, aqueles que iam contra a ideia de mudanças 

climáticas causadas pelo efeito humano.52 Acordos recentes sobre as mudanças climáticas ao 

redor do mundo53 evidenciam, no entanto, certa concordância com vistas à redução de emissões 

de carbono para tentar conter os efeitos dessas mudanças. 

Interessante notar que o artigo em que Artaxo (2014) trabalha os nove processos 

biofísicos citados por Viveiros de Castro tem a agricultura relacionada diretamente a pelo 

menos quatro deles: o uso de nitrogênio e fósforo em fertilizantes utilizados na agricultura, as 

mudanças de uso do solo por ela equacionadas, o uso de água para agricultura, que pressiona 

bacias hidrográficas também essenciais para manutenção de florestas, e sua relação com a 

redução da biodiversidade. As preocupações com o crescimento urbano na análise de Artaxo 

também acompanham, lado a lado, as preocupações com a atividade agrícola, as relações entre 

ambos são intrínsecas como já mostraram algumas das discussões do primeiro capítulo.  

                                                 
52 Para mais discussões sobre a temática no Brasil, ver o já citado: BAILÃO, 2014: “Ciências e Mundos aquecidos: 

narrativas mistas de mudanças climáticas em São Paulo”  
53 Um exemplo recente foi a COP-21 (Conferência do Clima) em Paris no ano de 2015, a qual levou a uma união 

histórica em que pela primeira vez quase todos os países do mundo assinam um acordo para a redução das emissões 

dos gases do efeito estufa. 
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O texto “Anthropologists are talking - About the Anthropocene” (2016) expõe um 

diálogo entre especialistas de áreas diversas intimamente relacionados ao tema e oferece uma 

interessante via de discussões que leva a repensar a própria antropologia como ciência. Se a 

noção ocidental e moderna de natureza pura não existe mais a partir do Antropoceno, também 

os humanos não podem mais ser classificados da maneira como antropologia clássica o fazia. 

O Antropoceno convidaria então a repensar naturezas e humanidades, relações políticas e 

históricas entre elas. Tanto a vida humana quanto a política passam a ser vistas como produções 

multiespécies, afirmação que merece aqui mais tempo para discussões.  

A ideia da Constituição Moderna de Latour (1994) trata da dupla separação ontológica 

entre humanos e não humanos, o mundo cultural da sociedade humana e o mundo natural. Disso 

resultaria que os fatos das ciências, fatos da natureza, matters of facts, estariam em um universo 

oposto ao dos cidadãos através do contrato social, à política, matters of concern. A sociedade 

moderna inventaria uma separação entre o poder científico encarregado de representar as coisas 

e o poder político encarregado de representar os sujeitos. Não é a humanidade que faz a 

natureza, e a humanidade – e apenas ela – faz as sociedades. A não-humanidade da natureza e 

a humanidade do social. Mas a constituição moderna, dualista, cria ela mesma com sua 

incessante tentativa de purificação uma série de “híbridos”, nos termos de Latour, mistos de 

natureza e cultura, que não podem mais ser escondidos. O Antropoceno é um grande exemplo.  

Os modernos se tornaram vítimas de si mesmos, argumenta o autor, porque enquanto 

a natureza permanecia distante era possível manter impunemente as separações da constituição 

moderna. Agora, no entanto, é possível perceber seus efeitos através das mudanças climáticas, 

buracos na camada de ozônio, secas, alterações de fauna e flora locais, aspectos que não são 

apenas natureza nem apenas cultura. 

 

Os modernos afirmam de fato que a técnica nada mais é que a pura dominação instrumental, a ciência 

puro arrazoado e puro ato, que a economia é puro cálculo, o capitalismo pura reprodução, o sujeito pura 

consciência, é o que fingem crer, mas é preciso sobretudo nunca acreditar neles completamente, já que 

aquilo que afirmam é apenas a metade do mundo moderno, o trabalho de purificação que destila aquilo 

que o trabalho de hibridação lhe fornece. (LATOUR, 1994, p. 65) 
 

É como se o trabalho das purificações, das separações, permitisse a proliferação dos 

híbridos, o que geraria um paradoxo, o paradoxo dos modernos: quanto mais se proíbe de pensar 

os híbridos, mais seu cruzamento se torna possível. Natureza de um lado e sociedade de outro 

correspondem a “essências estabilizadas” segundo Latour. Ele não nega que haja um abismo 

entre natureza e sociedade, mas o vê apenas como um resultado das estabilizações, como a 

sublimação dos híbridos. Os não modernos, os povos ditos tradicionais, são aqueles que 
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encheriam o meio, dedicaram-se tanto a pensar os híbridos que, ao contrário dos modernos, 

impediram sua proliferação. Mas é apenas versão oficial aquela de que os modernos enchem as 

pontas, já que em sua versão oficiosa, na da instabilidade, o que volta a ficar cheio é sim o meio, 

assim como entre os não modernos. O que é a agricultura, temática central desse trabalho, senão 

um grande híbrido entre natureza e cultura em que operam pessoas, ideias, posicionamentos 

políticos, ciência, o solo, a vegetação nativa e a vegetação exótica, clima, técnicas, tecnologias, 

espécies diversas? Os híbridos estão por todas as partes, basta apenas se atentar a eles. 

E o que sugere Latour ao paradoxo dos modernos é extravasar, explodir o ideário 

moderno para as redes. “Nosso meio de transporte é a noção de tradução ou de rede. Mais 

flexível que a noção de sistema, mais histórica que a de estrutura, mais empírica que a de 

complexidade, a rede é o fio de Ariadne dessas histórias confusas” (LATOUR, 1994, p. 9). “Em 

rede o mundo moderno permite apenas prolongamentos de práticas, acelerações da circulação 

do conhecimento, uma extensão das sociedades, um crescimento de número de actantes54” 

(ibid., p. 52). 

As temáticas de Latour são também panorama das discussões de Donna Haraway, Scott 

Gilbert, Anna Tsing e os outros que dividem as ideias acima citadas sobre o Antropoceno 

(2016). Enquanto Latour (2014) fala que o termo pode ser um presente envenenado (“a 

poisonous gift”), já que convida a repensar o “antropos”, forçando a antropologia e se renovar 

de forma crucial e entender um mundo que se depara com desastres causados por humanos, o 

presente pode estar envenenado, já que pode acabar dissolvendo a ideia de unidade humana ou, 

ainda pior, fetichizando-os.  

Donna Haraway, no entanto, atenta para o problema do nome Antropoceno, que coloca 

o “antropo” em seu centro como se fosse essa a era da ação humana de certa forma isolada de 

outros seres, o que não acontece. Críticas também versam sobre o planeta Terra sendo tratado 

como unidade, o que pressupõe a ideia de mesmas experiências em todos os lugares. Haraway 

se incomoda com a ideia de Antropoceno como uma época, e a coloca muito mais como um 

“evento limite” que traz descontinuidades graves e a certeza de que o que virá depois não será 

igual ao que veio antes. São “padrões sistemicamente ligados que podem gerar repetidos e 

devastadores colapsos do sistema” (2016, p.1). E a isso Haraway, baseando-se em Tsing (2015), 

acrescenta que se trata de questões amplas, conectadas, de destruição de espaços-tempo de 

refúgio para pessoas e outros seres. “Neste momento, a terra está cheia de refugiados, humanos 

e não-humanos, e sem refúgios” (p.2).  

                                                 
54 Para Latour, são actantes a diversidade de humanos e não humanos.  
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A autora prefere o termo Capitaloceno55, por defender uma ação não somente antrópica 

e, ao mesmo tempo, que não é de responsabilidade de toda a humanidade, mas sim de 

determinado modelo político/econômico. “O que acho que o termo Capitaloceno faz e o termo 

Antropoceno não, e não conseguiria fazer, é insistir que se trata de um complexo de 

metabolismos e montagens situado historicamente” (HARAWAY et al, 2016, p. 555). E ainda 

acrescenta que os defensores do Antropoceno tendem a depositar no uso de combustíveis 

fósseis em meados do século XVIII a virada histórica para o evento, enquanto que o 

Capitaloceno sugere uma história mais longa, ligada ao uso de mão de obra escrava na 

agricultura.  

E é aí que surge um terceiro termo, o Plantationoceno, que se relaciona às plantations, 

sistema de exploração colonial utilizado entre os séculos XV e XIX principalmente nas colônias 

europeias das Américas e África, sendo baseada em monoculturas, grandes latifúndios, trabalho 

escravo e exportação para as metrópoles. Nota-se que determinados modelos de agricultura 

inevitavelmente vão permeando todas essas discussões.  

Anna L. Tsing (HARAWAY et al, 2016) lê o evento como uma criação de relações 

abstratas entre investimento e propriedade, o que possibilita uma nova relação com as plantas, 

animais e outros organismos que fazem parte das plantations, inclusive os seres humanos. 

Nessa leitura, as plantations se tornariam um processo de alienação de recursos relacionados à 

vida, o que transformaria a própria ideia de ecologia, já que, dessa maneira, plantas, animais e 

pessoas tornam-se recursos passíveis de investimentos e são deslocados de seus locais de 

origem para gerarem lucro56.  

O termo interessa muito a esse trabalho, uma vez que carrega ideias contra as quais o 

universo de hortas comunitárias se coloca, apresentando-se como um outro lado da moeda, e 

fazendo lembrar temática pouco abordada, as hortas mantidas por escravos no período das 

plantantions.  

 

Os estudiosos já entendem faz tempo que o sistema de plantação baseado no trabalho escravo foi o 

modelo e motor dos sistemas de produção à base de máquinas ávidas pelo consumo de carbono, 

                                                 
55 Cunhado pelo sociólogo Jason Moore (HARAWAY et al, 2016) 
56 Tsing escreve em outra publicação (2015): “A empresa monocultora foi o motor da expansão europeia. As 

chamadas plantations produziram a riqueza – e o modus operandi – que permitiu aos europeus dominarem o 

mundo. Fala-se em tecnologias e recursos superiores, mas foi o sistema de plantations que tornou possível as frotas 

marítimas, a ciência e mesmo a industrialização. As plantations são sistemas de plantio ordenado realizado por 

mão-de-obra de não proprietários e direcionados à exportação. As plantations aprofundam a domesticação, 

reintensificando as dependências das plantas e forçando a fertilidade. Tomando de empréstimo da agricultura de 

cereais promovida pelo Estado, investiu-se tudo na superabundância de uma só lavoura. Mas faltou um ingrediente: 

removeu-se o amor. Ao invés do romance conectando as pessoas, as plantas e os lugares, os monocultores europeus 

nos apresentaram o cultivo pela coerção” (p. 189).  
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frequentemente citados como ponto de inflexão para o Antropoceno. Nutridas, mesmo nas 

circunstâncias mais adversas, as hortas de escravos não só forneceram comida humana fundamental, 

mas também refúgios para uma biodiversidade de plantas, animais, fungos e tipos de solos. As hortas 

de escravos são um mundo pouco explorado, especialmente em comparação com jardins botânicos 

imperiais, em termos de dispersão e propagação de uma miríade de seres. Mover essa geratividade 

semiótica material ao redor do mundo, para a acumulação de capital e de lucros – o deslocamento rápido 

e a reformulação de germoplasma, genomas, estacas, e todos os outros nomes e formas de pedaços de 

organismos e plantas, animais e pessoas desenraizados –, é uma operação de definição do 

Plantationoceno, do Capitaloceno e do Antropoceno tomados em conjunto. O Plantationoceno 

prossegue com crescente ferocidade na produção global de carne industrializada, no agronegócio da 

monocultura, e nas imensas substituições de florestas multiespecíficas, que sustentam tanto os humanos 

quanto os não humanos, por culturas que produzem, por exemplo, óleo de palma. (HARAWAY, 2016, 

p. 4) 

 

Um último termo de Haraway é “Chthuluceno57” que, como afirma a autora, é parente 

das concepções ligadas à “Gaia” de Isabelle Stengers e Bruno Latour, ainda que se considere 

as distinções que Gaia carrega em ambos. Chthuluceno e Gaia não são a mãe criadora muitas 

vezes relacionada à ideia de Terra, mas uma miríade de arranjos espaciais e temporais, arranjos 

interespécies que desenrolam o “evento limite” que se vive. Chthuluceno não seria, para ela, 

um termo substituto a Antropoceno ou Capitaloceno, mas algo diverso que incorporaria outras 

narrativas.  

Mesmo depositando toda sua crítica à determinado tipo de ação antrópica, Haraway e 

outros defendem que nenhuma espécie, entre elas a humana, age sozinha. É necessário se 

atentar para arranjos de espécies transformando história e espaços, tanto a evolucionária quanto 

as de outros tipos também. Mundos-mais-que-humanos e relações multiespécies estão entrando 

com força no campo de discussões da antropologia. 

Junto com os problemas vêm as soluções, ou melhor, as sugestões, já que não há 

certezas. Sugestões de Haraway se conformam em dois termos interessantes: “criar refúgios” e 

“fazer parentes”. No primeiro caso ela trata de unir forças para uma “recuperação e 

recomposição biológica-cultural-política-tecnológica” (2016, p. 2), espaços-tempo que sirvam 

de acalanto para espécies, incluso a humana. Fazer parentes é tratado como a parte mais difícil 

e urgente do problema, e nesse ponto ela desvincula a palavra “parente” de seu contexto 

                                                 
57 Chthonic teria uma tradução ligada à ideia de subterrâneo, de forças da terra, poderes destrutivos e generativos 

que se espalham pelo planeta. Cthulhu, importante se atentar para a diferença de grafia do Chthulu de Haraway, é 

uma criação do escritor de terror e ficção científica estadunidense Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), 

originalmente no conto “O Chamado de Cthulhu” (1928), e que foi posteriormente apropriado por outros 

escritores, dando origem aos chamados Mitos de Cthulhu. Cthulhu faz parte de um bestiário de seres ancestrais, 

vindos do espaço sideral e outras dimensões, que influenciam lentamente os sonhos da humanidade, sincronizando 

eventos, com o objetivo de um dia voltarem a dominar a Terra em um festim de destruição e loucura. Haraway, 

no entanto, diz que a ideia de Chthuluceno não veio dos escritos de Lovecraft, “e sim após os diversos poderes e 

forças tentaculares de toda a terra e das coisas recolhidas com nomes como Naga, Gaia, Tangaroa (emerge da 

plenitude aquática de Papa), Terra, Haniyasu-hime, Mulher-Aranha, Pachamama, Oya, Gorgo, Raven, 

A’akuluujjusi e muitas mais” (2016, p. 2). 
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unicamente genealógico ou de ancestralidade e o coloca como um “fazer-com”, “tornar-com”, 

“compor-com” outros entes que coabitam o mesmo planeta. “Fazer parentes é fazer pessoas, 

não necessariamente como indivíduos ou seres humanos” (2016, p.3). O significado de pessoa, 

já centrado nas relações, alarga-se para outros seres. 

Félix Guattari, em “As três ecologias” (1995), coloca a questão de forma semelhante 

quando trata da reconstrução do “ser-em-grupo”. Fala da perda e deterioração das relações na 

atualidade, dentro de uma análise também global em que o que está em jogo é a maneira de se 

viver na Terra. Guattari defende que não haverá resposta à crise ambiental a não ser em escala 

planetária, e com a condição de que se opere uma verdadeira revolução política, social, cultural, 

reorientando os objetivos de produção de bens materiais e imateriais. Ao mesmo tempo, não 

deixa de lado “práticas efetivas de experimentação” nos níveis microssociais. Apesar de ter 

como uma de suas preocupações centrais questões relacionadas à subjetividade, Guattari trata 

o sujeito não como uno, mas sim múltiplo, foge das compartimentações e separações e prega 

uma recomposição de práticas sociais e individuais chamada por ele de “ecosofia”, agrupada 

segundo três rubricas complementares: a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia 

ambiental. “Mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e precisamos 

aprender a pensar “transversalmente” as interações entre ecossistemas, mecanosfera e 

Universos de referência sociais e individuais” (GUATARRI, 1995, p. 25). 

É possível observar que discussões relacionadas aos limites – da espécie humana, da 

vida no planeta, das mudanças climáticas, da diversidade de espécies, entre outras – assim como 

a questão da escala, são peças-chave nas análises aqui contidas até o momento. Além disso, 

suas tentativas de respostas e proposições de alternativas também possuem algo em comum: 

não se pode mais operar de maneira tão insistente pelas vias de purificação, para continuar no 

vocabulário latouriano. Os pensamentos dualistas de separação entre natureza e política, a 

oposição entre problemas ambientais e problemas sociais, a distância que separa humanos e 

não-humanos, tudo isso deve dar lugar a “sistemas multipolares”, “problematizações 

transversais”, “arranjos multiespécies”, “elementos que estão interconectados”, e, muito 

importante para estes escritos, “uma outra forma de fazer política”. “Nós precisamos de 

narrativas (e teorias) que sejam grande o bastante (e não mais que isso) para reunir as 

complexidades e manter as bordas abertas e ávidas por novas e velhas conexões 

surpreendentes” (CLIFFORD, 2013 apud HARAWAY, 2016, p.2).  

A análise do movimento de hortas urbanas comunitárias de São Paulo ajuda a pensar 

como discussões dessa amplitude travadas por renomados intelectuais estão sendo tratadas por 
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uma diversidade de habitantes da cidade que se dedicam ao cultivo coletivo. Mesmo não se 

utilizando de termos como Antropoceno ou Plantationoceno, ecosofia ou mundos-mais-que-

humanos, as temáticas acima expostas são quase que invariavelmente abordadas em festivos 

dias de mutirão.  

As políticas públicas de plantio de árvores em São Paulo e sua relação com os 

problemas respiratórios urbanos, os modelos de construção de habitações populares que 

poderiam pensar em soluções baratas e eficazes relacionadas a um saneamento menos poluente, 

a gestão da água na cidade, as curas advindas das plantas, todas estes são híbridos recorrentes 

no dia-a-dia das hortas. O movimento das hortas traz inevitavelmente à tona discussões sobre 

o que é a natureza, o que é a cidade, e como operam suas relações.  

É Viveiros de Castro (2012) quem fala da “politização ativa da natureza” (p. 152), 

colocando-a em oposição à “naturalização passiva da política”. A “transcendência que 

pensávamos haver transcendido” - as respostas da natureza à forma como vem sendo manejada 

em escala - gera uma série de pequenas revoluções nos modos de ação e relação nas cidades 

ocidentais, sendo as hortas urbanas colocadas por seus criadores e mantenedores como uma 

delas.  

 

Pequenas respostas para grandes problemas 

 

Quando eu conheci a agricultura urbana, a pauta social e a pauta ambiental se fundiram. Aí eu pensei, 

ufa, agora ficou mais fácil sabendo que tem uma pauta que junta as coisas, que não estão separadas. A 

agricultura agroecológica é o contato direto meu com a natureza, ou pelo menos o que a gente chama 
de natureza, o verde, as plantas e tal. A agricultura urbana é um espaço de educação ambiental incrível, 

é um espaço de construção coletiva de prática de democracia participativa, de autogestão, de 
democracia direta. É uma pratica de cooperativismo porque você tem que gerir uma produção em 

grupo. No caso da horta comunitária por exemplo, se tiver chefe ela não vinga, ela vira uma horta 

individual, ninguém fica muito tempo numa horta comunitária se ela tem um chefe. (Conversa com 

Lucas Ciola realizada em dezembro de 2016) 
  

Falar sobre a manutenção das formas de vida na Terra significa invariavelmente falar 

sobre terra, aquela com letra minúscula. São constantes conversas sobre como os habitantes de 

grandes cidades foram se distanciando do contato com a terra e, com isso, perdendo a prática 

do cultivo e a proximidade com seus alimentos. Ser dono da terra é colocado como algo diverso 

de ser parceiro da terra.  

Eduardo Viveiros de Castro, em prefácio ao trabalho de Davi Kopenawa e Bruce 

Albert (2015), trata da relação entre terra e território: 
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“O povo de vocês gostaria de receber informações sobre como cultivar a terra?”, questiona a Kopenawa 

o general Baymay Denys, ministro-chefe da Casa Militar durante o governo Sarney. “Não. O que desejo 

obter é a demarcação de nosso território”. “O que me fascina nesse diálogo [comentários de Viveiros de 

Castro], além, naturalmente, da soberba indiferença à farda demonstrada por Kopenawa, é a presunção 

do general, que imagina poder ensinar aos senhores da terra como cultivá-la – convicto de que, povo da 

natureza, os índios não entendiam nada de cultura, Bayma Denys devia pensar que os Yanomami eram 

‘nômades’ ou algo assim -; que acredita, ademais, que os pobres índios estavam sequiosos de beber 

dessa ciência agronômica possuída pelos Brancos, a ciência que nos abençoa com pesticidas 

cancerígenos, fertilizantes químicos e transgênicos monopolistas, enquanto os Yanomami se 

empanturram com o produto de suas roças impecavelmente ‘agrobiológicas’. Mais fascinante ainda, 

porém, é a total inversão de conceitos proposta por Davi em sua réplica, verdadeiro contragolpe de 

mestre espadachim. O general fala em ‘terra’, quando deveria estar falando é em ‘território’. Fala em 

ensinar a cultivar a terra, quando o que lhe compete, como militar a soldo de um estado nacional, 

topográfico e agronomocrático, é demarcar o território. Bayma Denys não sabe do que sabem os 

Yanomami; e, aliás, o que ele sabe de terra? Mas Kopenawa sabe bem o que sabem os Brancos; sabe 

que a única linguagem que eles entendem não é a da terra, mas a do território, do espaço estriado, do 

limite, da divisa, da fronteira, do marco e do registro. Sabe que é preciso garantir o território para poder 

cultivar a terra. (VIVEIROS DE CASTRO in KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 35-36).  
 

Trazendo a discussão mais para perto, em outubro de 2015 acompanhei um dos 

plantios do “Bora Plantar”, já citado nessa dissertação como uma das ações do MUDA 

(Movimento Urbano de Agroecologia) que realiza plantios de árvores em regiões de mananciais 

para reflorestamento de mata ciliar. A descrição do grupo em uma de suas ações de 

financiamento coletivo para os plantios (o que financia ônibus para transporte, alimentação, 

mudas de plantas – as ações ocorrem ao longo de um dia inteiro) contempla os seguintes dizeres: 

“o contato com a terra produz uma compreensão mais profunda dos ciclos naturais e do trabalho 

dos agricultores. A prática de mutirões para o plantio de árvores envolvendo a população urbana 

tem sido uma estratégia adotada em muitos países que, em momentos de emergência social, 

chamam a população para realizar ações de regeneração ambiental. Nós sentimos e 

respondemos esse chamado”58. 

Na ocasião estavam presentes voluntários de diversas hortas urbanas e figuras 

tarimbadas de eventos relacionados à agricultura urbana e meio ambiente. Já no caminho entre 

o Largo da Batata, de onde saía o ônibus para a aldeia Kalipety dos Guarani Mbya no distrito 

de Marsilac, onde seria realizado o plantio em parceria com os indígenas, os organizadores 

questionaram se alguém se incomodaria caso o ônibus desviasse um pouco de seu caminho para 

tentar impedir o derrubamento de uma paineira59 centenária, a qual se situava no terreno onde 

se planejava um futuro mini shopping e um posto de gasolina já no extremo sul da cidade, no 

centro de Parelheiros. As mais de quarenta pessoas do ônibus, longe de se oporem, armaram-se 

                                                 
58 Fonte: BORA PLANTAR. Catarse: financiamento coletivo para todos. Disponível em 

https://www.catarse.me/boraplantar. Encerrado em 20 nov 2015. Acesso em 30 nov. 2016.  
59 Árvore nativa das florestas brasileiras e bolivianas que atinge até 30 metros de altura. 



98 

 

de celulares e câmeras para fotografar e filmar, seja para tentar impedi-la, seja para divulgar tal 

atrocidade como ouvi de um dos participantes.  

Depois de cerca de quarenta minutos de viagem alguém grita já estão derrubando a 

árvore! O interior do ônibus se torna um grande alvoroço e o motorista é impelido a parar ali 

mesmo para descerem os passageiros. As reações à cena de homens de uma empresa 

encarregada do derrubamento da árvore, empunhados de serras elétricas e outros equipamentos 

e já tentando pôr abaixo a paineira, enorme, com um tronco muito espesso, foram diversas: 

alguns xingavam os funcionários com raiva, covarde era a palavra mais ouvida, outros 

procuravam as maiores autoridades no local para tentarem impedir o derrubamento, vários 

filmavam a cena, alguns sugeriram abraçar a árvore. A cena durou até que o responsável pelas 

obras mostrasse a autorização do derrubamento e afirmasse que a ação continuaria. Algumas 

das pessoas demonstraram um comportamento bem rude para com os responsáveis pelo corte e 

terraplanagem, que muitas vezes respondiam que aquela não era uma opção deles tem que 

brigar com quem autorizou, eu aqui sou só um funcionário, se eu não fizer outras pessoas 

farão. 

Tereza, ativista ambiental e funcionária da prefeitura que estava no local, também 

tentando impedir o derrubamento da árvore, explica que a legislação permite que qualquer 

árvore seja cortada, desde que substituída. 

 

Qualquer árvore pode ser compensada. É como se eu matasse uma pessoa e compensasse tendo sete 

filhos. Quatrocentas árvores não compensam essa, seu tempo de vida, suas funções para a terra, o ar, 
a água porque aqui é região de manancial. Tinha uma colmeia de abelhas jataí na raiz dela, e a jataí é 

a que vai polinizar todos os nossos cambucis da região, na próxima temporada a gente não vai ter 
cambuci. Havia outros seres vivendo nela, vários outros tipos de plantas, animais, mas a legislação não 

leva isso em consideração.  
 

A cena da árvore caindo foi carregada de raiva, indignação, alguns choros e um 

movimento para a retirada de bromélias, orquídeas e outras hospedeiras da árvore para plantio 

na aldeia. Um vídeo sobre o corte da árvore e o plantio posterior com os Guarani foi feito pelo 

Bora Plantar e alguns integrantes dos “jornalistas livres” um dos grupos existentes de mídia 

independente 60. Tereza decide seguir no ônibus, conhecia os indígenas da aldeia Kalipety e 

ajudaria no plantio, bem como explicaria melhor a legislação e quais instrumentos são 

manejados para garantir o corte de árvores em locais de futuros empreendimentos. 

                                                 
60 Jornalistas livres. Reportagem: Lia Ferreira e Octavio Milliet Produção: Carol Ramos, Debora Di Benedetti e 

Regiane Nigro. Vídeo postado em 03 nov 2015. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/jornalistaslivres/videos/326747707449113/>. Acesso em 23 set. 2017. 

https://www.facebook.com/jornalistaslivres/videos/326747707449113/
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Já na aldeia, Jera, uma das moradoras, fala um pouco das suas impressões sobre o corte 

da paineira e as relações do homem branco com a natureza: 

 

Jurua [termo guarani para não-indígena] tem muita dificuldade pra fazer o velho Guarani entender, 

assim, por que que jurua faz isso [se referindo à destruição ambiental]? Não sei, não consigo explicar. 

Eles falam: jurua é inteligente, jurua consegue fazer um monte de coisa legal, mas por que que eles 

fazem isso? Os mais velhos perguntam, às vezes. A gente, eu estudei a cultura do jurua também, fiz 

pedagogia diferenciada, tô há muito tempo no mundo dos jurua, mas eu não consigo entender também. 

Eu tenho que fazer antropologia também  pra cultura do jurua, pra conseguir explicar isso pro meu povo 

mais velho. E aí é muito lamentável todas as coisas que estão acontecendo hoje no nosso planeta Terra. 

E aí vendo o que a Tereza tava falando eu pensei que se a gente tivesse tido um contato antes a gente 

poderia ter ido com o povo da aldeia lá também, abraçar a árvore. É muito cruel. Mas enfim, o que eu 

tava tentando falar sem chorar é que a demarcação de terra dos povos indígenas no Brasil não é mais só 

pra gente, é pro ser humano. Porque a gente quando luta pela demarcação é chamado de vagabundo, de 

preguiçoso, de bêbados, e tal. Porque a gente não faz monocultura, a gente não quer essa área pra jogar 

um monte de vaquinhas, coitadas, ficar alimentando elas todo dia e depois matar, vender e ficar rico. A 

gente sabe que pode ganhar muito dinheiro com as nossas terras, mas todo esse mar de dinheiro não vai 

sair água se a gente começar a torcer, quando acabar a natureza. E aí então é a consciência do equilíbrio. 

Uma das nossas dificuldades do povo indígena de demarcar é essa questão do empreendedorismo, a 

ganância que o povo jurua tem, desse povo da elite que não quer saber de nada, destrói tudo, corta tudo 

pra ter mais dinheiro e mais dinheiro, e daqui a pouco vai morrer e não vai levar nada disso, pra piorar. 

E aí só vai deixar outros filhos e parentes pra deixar essa rotatividade de destruição, e aí o que a gente 

vive hoje no Brasil, o meu povo e os outros povos indígenas, é igual aquele filme Avatar, tem pessoas 

que não têm consciência, (...) que querem matar todo mundo, passar por cima de todo mundo e que 

passa por cima de todo mundo do seu próprio povo. A Tereza é jurua, mas nenhum chefe dela, nenhum 

uvixa [termo guarani para “chefe” ou “liderança”] dela escuta ela, não adianta ela ficar lá três dias, não 

adianta ela se movimentar, não adianta ela não dormir, não adianta ela chorar, não comer, que o povo 

vai e corta. Imagina, levar mais de uma hora pra cortar uma árvore... (A fala de Jera foi gravada e se 

encontra no vídeo referenciado na nota 60) 
 

Dentro dessas construções existe uma série de argumentos de oposição aos da 

monocultura industrial, vista como escravização e abuso da terra, territórios de poder que são 

tomados de indígenas e outros povos tradicionais para a geração de lucro através de uma terra 

que, segundo muitos de meus interlocutores, produz uma comida, seja na forma de agricultura, 

seja na de pecuária, envenenada e mais pobre de nutrientes porque é mais pobre uma terra que 

não possui diversidade. 

Além disso, as falas de Teresa e Jera mobilizam maneiras outras de construir relações 

com o que está ao redor. Para Teresa, a árvore ao longo de seu período de existência constrói 

uma série de conexões com outros seres que não são substituídas pelo plantio de outras árvores. 

É ao longo de sua vida, no desenrolar das relações, que conexões importantes à manutenção 

tanto da árvore quanto de outros seres vão sendo estabelecidas. São os movimentos e 

construções recíprocas, então, que importam, não apenas a árvore como ente como se 

absolutamente equivalente a outros de sua espécie, um utilitarismo das trocas que 

intercambializa, em última instância, qualquer pessoa-coisa. Jerá fala da terra como parceira e 

do território indígena como conquista não só pra si mas pro ser humano. E demonstra através 
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de sua surpresa o absurdo que lhe parece levar mais de uma hora para cortar uma árvore. Para 

ela não havia sentido naquele esforço dispendido por diversas pessoas com a intenção da 

derrubada de uma árvore. 

Os defensores do movimento de hortas colocam a disseminação de produtos sem 

veneno junto aos pequenos produtores e dentro das hortas comunitárias como parte da solução, 

justamente porque estabelecem noções outras da relação entre terra e território. 

 

Então quando você consegue mudar a visão, primeiro de que a pessoa produzindo orgânico não 

precisa gastar tanto com insumos, outra coisa, ela tem mais saúde, porque ela não vai ter contato com 
o veneno, e ela tem que descobrir o amor pela terra, não usar a terra simplesmente como instrumento 

de produção. Eu sempre falo, quando vou conversar com algum agricultor que utiliza veneno, você não 

tem a terra como a sua companheira, você tem a terra como sua escrava, em que você coloca um 
produto, coloca uma semente e ela te dá o retorno. Na agricultura orgânica você tem que aprender a 

compreender a terra, muda completamente a visão. É isso, é você descobrir o outro lado, e muitas vezes 
o agricultor só vai descobrir isso, e nós como seres humanos também, a gente aprende muito mais pela 

dor do que pelo amor, então quando a pessoa começa a ter casos de câncer na família, quando começa 

a adoecer, ela percebe, então ela começa a se transformar. (Encontro sobre agricultura urbana realizado 

pelo Grupo de Estudos em Agricultura Urbana no Instituto de Estudos Avançados da USP em 11 de 

novembro de 2016) 
 

A fala acima é de Andréia, da Associação dos Produtores Orgânicos da Zona Leste, 

durante um evento sobre agricultura urbana em São Paulo, e possui ideias propagadas tanto por 

muitos dos agricultores que seguem a produção orgânica quanto pelos participantes das hortas 

comunitárias. Sua inserção sobre o tratamento da terra como escrava e não como companheira 

lembra as análises de Tsing (2015) sobre as plantations acima descritas. Quando questiono o 

que leva um pequeno produtor a deixar de utilizar pesticidas e fertilizantes químicos, ela me 

conta que o necessário é a mudança de consciência. Existem, em sua região, muitos produtores 

que plantam com veneno, têm a terra, têm trator, e são muitas vezes vistos como mártires pelos 

agricultores da região porque são um espelho do que aquele pequeno produtor gostaria de ser. 

Mas uma mudança de visão, de que a produção orgânica gasta menos com insumos, gera mais 

saúde ao produtor que não terá contato com o veneno – seja na plantação, seja na alimentação 

-  e o amor pela terra, o que faz com que ela não seja vista apenas como instrumento de 

produção, são pontos que estimulam a transição, segundo Andréia.  

Comida de verdade produzida na cidade é mote da Associação dos Agricultores da 

Zona Leste, da qual faz parte Andrea e cuja ponte entre as hortas centrais e a Associação é feita 

muitas vezes por Regiane Nigro, voluntária da Horta das Corujas que trabalha no Instituto 

Kairós em um programa de parceria com a associação. A comida de verdade é aquela sem 

veneno, sem fertilizantes e adubos químicos segundo esses agricultores, uma comida que te 

nutre, e não te envenena, como comenta um dos voluntários no mutirão da Horta dos Ciclistas.  
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As relações criadas com a terra são constantemente citadas, seja pelos produtores das 

zonas sul e leste, seja pelos hortelões do centro. Muito da agricultura, aprende-se com as hortas, 

vem do preparo da terra. O plantio em si é parte pequena de um dia de mutirão, antes vem o 

revolver, misturar adubos, atentar para sua cor, textura, umidade, insetos, minhocas e outras 

plantas espontâneas que estão nascendo dela e denotam um solo mais rico e cheio de nutrientes 

ou mais pobre.  

E essa relação com a terra no cotidiano, dentro do ambiente da cidade, é vista como 

um problema por alguns. Voluntárias da Horta das Corujas contam de diversas vezes em que 

moradoras da região diziam que o que faziam era nojento e que iriam chamar a polícia. E 

interpretam a agressividade como vinda de alguém que vê a terra como suja. Para Claudia, há 

um distanciamento crescente entre terra e cidades chegando ao ponto em que hoje existem 

muitos habitantes na cidade de São Paulo que nunca pegaram numa minhoca, nunca pisaram 

com o pé nu na terra, pessoas que inclusive não conseguem ver a gente mexendo na terra, têm 

uma certa aversão. Esse distanciamento a faz justamente valorizar a existência de hortas no 

centro expandido da cidade onde a agricultura acaba sendo ainda mais invisível, porque os 

produtos da agricultura são aquilo que a gente vai no mercado e encontra numa bandejinha 

de isopor, envolto num plástico, e pago um dinheiro e não preciso pensar nisso, não quero 

saber da onde veio, né.  

A sujeira vista na horta se assemelha ao sentido dado por Mary Douglas em “Pureza 

e Perigo” (1991). A sujeira é algo que está fora do lugar, que traz perigo. Os perigos, para esses 

habitantes do urbano que veem sujeira na horta, estão nos insetos, nos ratos, nos mendigos 

como citou Claudia, mas também na terra e no plantio na cidade que está fora de lugar. Para os 

voluntários da horta, no entanto, a sujeira estaria nos agrotóxicos, nos agroquímicos, que 

envenenam as pessoas, sua comida e diversos outros seres, criando refugiados, como citado por 

Haraway (2016).  

Os comentários de Viveiros de Castro, a fala de Tereza, o discurso de Jera, e as 

colocações de Andrea e Claudia expõem dimensões de entendimentos sobre terra, Terra, 

território, cultivo, natureza, cultura, preservação, política, futuro. Manejar essas inserções pode 

significar manejar modos de se contrapor a poderes dominantes que trocam árvores por postos 

de gasolina e terra indígena por territórios dedicados à monocultura ou extração mineral. 

Contudo, é preciso aprender com Latour, não se trata de dois lados de disputa absolutamente 

opostos e apartados, há muito no meio disso, e sem considerar o meio o que se mantém são 
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oposições onde se tornam julgamentos e composições vagas e fracas os significados de cada 

um dos dois, quem ou o que se situa em um lado ou em outro.  

Entre terra e território colocam-se as hortas cultivadas coletivamente em espaços 

urbanos, desabituados do plantio especialmente em áreas centrais de uma grande metrópole. 

Entre terra e território, já que o plantio de hortas em centros metropolitanos traz invariavelmente 

ambas as discussões à tona: sobre as formas como se trata a terra, e sobre quem detém e como 

são tratados os territórios. Entre terra e território também porque o sistema de funcionamento 

das hortas e as pessoas que estão nele embrenhadas não estão apartadas de uma lógica 

capitalista e de relações de apropriação da natureza, por mais que se esforcem para fugir de 

ambos. Para misturar mundos que não funcionam de maneira apartada, é importante analisar 

uma temática cada vez mais trabalhada teórico e praticamente: a agroecologia, base comum das 

técnicas de cultivo das hortas urbanas comunitárias e que vai muito além da lógica de produção 

orgânica. Comporta-a, mas expande suas fronteiras.  

 

Comida não é só coisa de supermercado: a agroecologia 

 

A agroecologia é fator de coesão das hortas comunitárias aqui estudadas, desse 

movimento fragmentado que se unifica em determinadas composições e preceitos. É palavra 

que está nos discursos e nas práticas dos hortelões mais habituados, podendo também ser 

absolutamente desconhecida daquele que participou de seu primeiro mutirão. Se “agricultura 

urbana” é um termo manejado pelos interessados no plantio no âmbito da cidade muitas vezes 

posteriormente à intimidade com as hortas, agroecologia é palavra que também vem com o 

tempo. É forma de conhecimento que muitas vezes se concretiza na prática dentro das hortas e 

depois leva a discussões e aprendizados teóricos, a trocas de saberes sobre os significados da 

palavra. Ainda desconhecido de boa parte da população brasileira, é termo poderoso, que 

merece análise mais detida.   

A palavra agroecologia é comumente tratada como uma das maneiras de se contrapor 

à chamada Revolução Verde da segunda metade do século XX, já tratada nessa dissertação, que 

introduziu maquinaria pesada e espraiou o uso de fertilizantes, agrotóxicos e sementes 

selecionadas com vistas, segundo seus defensores, à aceleração e à maximização da 

produtividade agrícola. Agroecologia, no entanto, é termo mais antigo, foi utilizado pela 

primeira vez em 1928 em uma publicação do agrônomo russo Basil Bensin, e se relaciona com 

a agricultura biodinâmica ou natural, na Alemanha dos anos 1920, a agricultura orgânica na 
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Inglaterra dos anos 1940, a agriculture byodinamique da França no mesmo período 

(BRADENBURG, 2002). Mas foi apenas no final da década de 1990 que a agroecologia 

começa a fazer parte da agenda dos movimentos sociais do campo no Brasil.  

O termo se expressa em forte sinergia com formas diversificadas de manejo de 

agroecossistemas desenvolvidas por povos indígenas, quilombolas, dentre outros tipos de 

comunidades tradicionais, nas quais o convívio com a natureza tornava-se de maior importância 

que seu domínio. Mais do que propagar uma agricultura urbana, a intenção das pessoas mais 

diretamente ligada às hortas é arraigar uma agroecologia urbana.   

É preciso ressaltar que vem crescendo no Brasil movimentos de caráter diversos 

ligados à Agroecologia, configurando-se em redes estaduais e regionais que a promovem em 

comunidades rurais e urbanas, ligam-se a movimentos sindicais, de luta pela terra com a 

bandeira da reforma agrária, de defesa de territórios que não se dedicam ao agronegócio, de 

proteção e demarcação de territórios indígenas, de apoio tanto para a permanência quanto para 

o manejo das técnicas agroecológicas pelos pequenos agricultores. Muitas dessas ações incidem 

na Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), que agrega por exemplo o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e na Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), 

entidade que cresce e dissemina os estudos sobre a temática colocando em relação uma ampla 

gama de personagens envolvidos em suas discussões: no Congresso Brasileiro de Agroecologia 

de 2017 uma nova modalidade de trabalhos passou a ser aceita, os “Relatos de Experiência 

Popular”, que trazem vivências apresentadas oralmente pelos próprios agricultores de pequenas 

propriedades, povos tradicionais ou organizações sociais. Nesse sentido, a agroecologia pode 

ser colocada como um movimento de movimentos, já que agrega práticas e preceitos comuns, 

mas se aplica e se espraia de maneiras diferentes a depender das realidades do território em que 

está inserida. Esta lógica de adaptação às realidades, pessoas e materiais locais é, inclusive, 

preceito da agroecologia.  

Em São Paulo o termo também ganha destaque em políticas públicas, reverberando na 

já citada Audiência Pública sobre Agroecologia realizada ao final de 2016 e na inclusão de 

produtos orgânicos e de base agroecológica na merenda escolar do município de acordo com a 

também já citada lei que prioriza a aquisição desses alimentos quando provenientes da 

agricultura familiar da cidade de São Paulo. 

De acordo com o filósofo da ciência Hugh Lacey, a agroecologia: “objetiva investigar 

as possibilidades dos agroecosistemas em termos de sua contribuição simultânea à 

produtividade, à sustentabilidade, à preservação da biodiversidade, à saúde social e ao 
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favorecimento dos interesses e fortalecimento dos valores das comunidades locais” (2009, p. 

626). Há três acepções dentro do termo. Uma que se concretiza em uma teoria crítica que faz 

oposição à agricultura industrial e fornece bases conceituais e metodológicas para a gestão de 

agroecossistemas; outra como prática social que tem como panorama, de maneira mais ou 

menos explícita, a teoria agroecológica; e uma terceira como um movimento social, que 

mobiliza atores envolvidos seja na teoria, seja na prática, seja, e essa costuma ser a regra61, em 

ambas, “assim como crescentes contingentes de pessoas engajadas na defesa da justiça social, 

da saúde ambiental, da soberania e segurança alimentar e nutricional, da economia solidária e 

ecológica, da equidade entre gêneros e de relações mais equilibradas entre o mundo rural e as 

cidades” (ALTIERI, 2012, p.8). Altieri continua: “em sua essência, a Agroecologia articula 

sinergicamente essas três formas de compreensão, condensando em um todo indivisível o seu 

enfoque analítico, a sua capacidade operativa e a sua incidência política” (ibid., p. 8). Teoria, 

prática e política, defende a Agroecologia, devem caminhar juntas, e essa é das questões mais 

interessantes, que conversa com os clamores de Latour, Guattari e outros autores acima citados.  

A agroecologia é teoria e prática que ao invés de separar, entremeia termos tais quais 

feminismo, meio ambiente, luta política, plantio de alimentos, campo e cidade. As discussões 

sobre o feminismo na agroecologia são a cada dia mais intensas e extensas. Caminham, muitas 

vezes, vinculando a exploração da natureza como operando na mesma lógica da exploração das 

mulheres, já que em ambas as concepções o homem (não se trata aqui do sentido de 

humanidade) se vê e se coloca como o centro das relações, buscando a domesticação tanto das 

mulheres quanto das plantas62. As discussões acrescentam que o projeto político de 

                                                 
61 Vale dizer que é raro encontrar quem estude agroecologia, formule com ela conceitos e ideias, e não alie a teoria 

à prática. Assim, com frequência encontra-se estudantes que começaram a plantar de maneira agroecológica em 

casa ou em espaços públicos em moldes mesmo de hortas comunitárias, professores que se aliam a projetos sociais 

relacionados ao plantio, e também o oposto, quem começa com a prática e busca depois se aprofundar nas teorias. 

Teoria e prática, nesse caso, caminham quase sempre juntas.  
62 Anne Tsing (2015) escreve: “A agricultura intensiva de cereais é bem-sucedida em um aspecto, em relação a 

outras formas de subsistência: o de apoiar as elites. (...) A transformação biológica das pessoas e das plantas que 

acompanhou a agricultura intensiva de cereais pode ser entendida de melhor forma, portanto, por meio do advento 

dos arranjos sociais hierárquicos e pela constituição do Estado. Estados encorajam o estabelecimento de fazendas 

sedentárias e estáveis. O Estado incentivou unidades domésticas de base familiar e garantiu as formas de 

propriedade privada e herança que traçaram linhas dentro e entre famílias. O patriarca era o representante do Estado 

no nível da unidade de trabalho doméstica: era ele quem assegurava que os impostos e dízimos seriam recolhidos 

para a subsistência das elites. Foi no interior dessa configuração política que tanto as mulheres quanto os grãos 

foram confinados e manejados para maximizar a fertilidade. Os grãos selecionados por meio da domesticação 

eram sementes com alto teor de carboidratos. Dietas com alto teor de carboidratos permitiram às mulheres terem 

mais filhos. Ao invés de investirem em limitar a fertilidade, como fazem a maioria dos forrageadores, as pessoas 

repentinamente passaram a querer o número máximo possível de filhos, não apenas por conta do fetiche da 

fertilidade, mas também porque a família precisava de mais trabalho para os cereais. (...). Essa obsessão pela 

reprodução, por sua vez, limitou a mobilidade das mulheres e suas oportunidades para além do cuidado com as 

crianças. Apesar das possibilidades matriarcais criadas por esse processo, parece justo chamar esse caso de amor 

interespecífico de “a derrota histórica do sexo feminino”. (TSING, 2015, p. 186, 187) 
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transformação operado pela agroecologia, incompatível em sua essência com o agronegócio, a 

desterritorialização dos povos, a opressão, o patriarcado, ligado também às ideias de soberania 

e autonomia, não faz sentido sem o feminismo, sem colocar no centro mulheres que não são 

reconhecidas nem por seu trabalho produtivo nem pelo reprodutivo, em especial mulheres 

negras, indígenas, quilombolas, historicamente ainda mais oprimidas pelas lógicas capitalistas 

e das quais a indústria alimentícia massificada vem roubando saberes e colocando em risco sua 

saúde e a de seus filhos (SILIPRANDI, 2015; PULEO, 2005). Dona Maria, quebradeira de coco 

no estado do Pará, durante uma palestra sobre agroecologia e feminismo no Congresso 

Brasileiro de Agroecologia de 2017 coloca: Nós somos metade da população brasileira, mas 

somos mãe da outra metade. O capitalismo devora o que a gente planta, e ainda joga veneno 

no que fica.  

Conquanto haja definições diversas sobre a Agroecologia, é possível apreender 

regularidades que mostram a que veio essa forma de conhecimento e prática. Assim, a tentativa 

de expor uma outra racionalidade à compreensão do que seria um agroecossistema, voltando o 

olhar não apenas para a produção de determinada espécie, mas às relações simbióticas, de 

interação entre pessoas e outros seres, que se encontram dentro de qualquer produção, bem 

como para a valorização de formas de manejo, conhecimento, construções humanidade-

natureza locais, podem ser colocados como os pilares da Agroecologia. As monoculturas 

industriais são fator de oposição, o outro lado da moeda, o contraponto – detentor de muito do 

poderio político e econômico no Brasil. Segundo Altieri: 

 

As iniciativas orientadas pelo paradigma agroecológico procuram transformar os sistemas de produção 

industrializados ao promoverem a transição da agricultura baseada no uso de combustíveis fósseis e 

dirigidos à produção para a exportação e biocombustíveis para agriculturas diversificadas, voltadas para 

a produção nacional de alimentos por camponeses e famílias agricultoras rurais e urbanas a partir da 

inovação local, dos recursos locais e da energia solar. Para os camponeses, representa a possibilidade de 

acesso a terras, sementes, água, créditos e mercados locais, por meio da criação de políticas de apoio 

econômico, do fornecimento de incentivos financeiros, da abertura de oportunidades de mercado e da 

disponibilidade de tecnologias agroecológicas (2012, p. 15). 

 

É a partir dessas concepções que se compreende a agroecologia no universo das hortas 

urbanas comunitárias de São Paulo. Por certo ela não é entendida da mesma maneira por todos, 

como dito há graus de intimidade com o termo e suas práticas a depender do interesse do 

voluntário em questão, mas suas acepções pairam sobre as ações e os discursos relacionados às 

hortas, é como se a agroecologia fosse o Norte, a direção para onde querem caminhar a estética, 

a criação de relações simbióticas, os ensinamentos, as lutas políticas das hortas e aquelas direta 

e indiretamente por elas favorecidas, é essa a dimensão de sua importância.   
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Além disso, as três linhas de direção da agroecologia – ciência, prática e política – 

percorrem as hortas urbanas comunitárias, formando-as e sendo alimentada por elas. Thais 

Mauad, já citada como professora da Faculdade de Medicina da USP, uma das criadoras da 

Horta da FMUSP e voluntária da Horta das Corujas cometa em uma conversa: 

 

As hortas já surgiram com essa premissa de trabalhar em bases agroecológicas, todas as que eu 

conheço. Sem agrotóxico, sem fertilizante químico, de novo, pra trazer isso pras pessoas, hoje muito 
mais gente fala em orgânico, não sei quanto essas hortas influenciaram, mas eu acho que sim, que isso 

foi muito positivo para a cidade, elas estão cumprindo seu papel. Pensando nas abelhas, na 

biodiversidade, em outro tipo de comida, de aprender que não é só coisa de supermercado e, finalmente, 
esse empoderamento político que pra pelos menos algumas pessoas isso possa ter surgido. (Conversa 

com Thais Mauad realizada na Faculdade de Medicina da USP em 11 de Julho de 2016) 

 

Como dito, em grande parte das vezes, a premissa do trabalho agroecológico não veio 

porque o passo inicial foi dado por atores já habituados aos termos técnicos acima descritos, 

especialistas em áreas correlatas. Antes, na origem das hortas, veio a prática, a iniciativa, a 

tentativa e erro de compreender quais plantas persistem, como flui a água, como migra o sol 

entre verão e inverno. O contato com a terra em hortas urbanas foi causa da conexão com a 

agroecologia para muitos dos voluntários, e não sua consequência.  

Há, é preciso dizer, aqueles que se dedicam às hortas e são especialistas em gestão 

ambiental, agronomia, nutrição, biologia, agroecologia, o saber científico circula pelas hortas 

de diferentes formas e é a cada dia mais valorizado, como por exemplo quando um estudo sobre 

os malefícios do plantio em pneus usados percorreu grupos no facebook e conversas nos 

mutirões. Diversas hortas reutilizavam pneus velhos como canteiros justamente pensando em 

princípios de reciclagem, mas esses estudos acarretaram a retirada dos pneus em muitas hortas 

e o alerta constante sempre que uma pessoa posta alguma publicação no grupo dos Hortelões 

Urbanos mostrando seu belo canteiro de pneu. Saberes tradicionais e científicos se entrecruzam 

nas hortas urbanas. Elas também são, a cada dia mais, “objetos” da ciência, sendo temática de 

estudos em diversas áreas inclusive dentro do recente e já citado Grupo de Estudos em 

Agricultura Urbana no Instituto de Estudos Avançados da USP, com foco interdisciplinar e que 

se debruça sobre os diversos tipos de agricultura existentes na cidade.  

Percebe-se uma retroalimentação entre prática nas hortas, aprofundamentos dos 

conhecimentos científicos pautados em grande parte pela agroecologia e a busca por 

transformações que se iniciam em escalas pequenas – num canteiro na Avenida Paulista – mas 

são vistas como passíveis de gerar transformações em larga escala. A agroecologia urbana, 

então, buscaria uma outra lógica de cidade, um campo experimental - porque não há modelos 

únicos – que traria a questão do plantio para o ambiente urbano, daria mais transparência em 



107 

 

 

 

relação às origens e caminhos dos alimentos, buscaria um planejamento intersetorial entre 

ruralidades e urbanidades múltiplas. Propiciaria uma aproximação com a agricultura de que a 

urbanidade paulistana muitas vezes se descola, seja por não se atentar às agriculturas familiares 

que a circulam e se inserem nela, seja por estar relativamente distante dos campos de plantio de 

monoculturas. Nesse sentido, as urbanidades próximas de regiões de plantio em escala, como 

as da região centro-oeste, deparam-se muito mais cotidianamente com as operações do 

agronegócio e são diretamente influenciadas por elas. Tentar fazer uma horta urbana 

agroecológica em uma capital rodeada pelo plantio de soja, por exemplo, é meta quase 

impossível, já que os agrotóxicos são espraiados nas plantações através de pequenos aviões, e 

se espalham, também, por um raio muito maior que o planejado, podendo afetar uma horta 

tratada sem veneno.  

 

A agroecologia entre “tradição” e “modernidade” 

 

A partir dessas afirmações, torna-se interessante colocar a Agroecologia, da maneira 

como é formulada hoje, não como o polo oposto da agricultura em escala e mecanizada, mas 

como parte de uma rede que existe por conta da relação. Muito da literatura especializada 

relacionada à agricultura aponta para oposições como tradição e modernidade, campesinato e 

agronegócio, campo e cidade. Heredia, Palmeira e Leite (2010) sinalizam que a associação entre 

“modernidade” e “agricultura” no Brasil tem uma longa história, sendo que desde pelo menos 

a segunda metade do século XIX existem propostas de uma agricultura, ou mesmo de uma 

“indústria rural” moderna ao que seria uma agricultura “tradicional”, ou “práticas 

tradicionais”63. Sobretudo a partir do regime militar nos anos 70, o projeto de “modernização 

da agricultura” tomou proporções mais densas com a importância assumida pela exportação de 

produtos agropecuários e agroindustriais, e não “meros” produtos agrários, a indústria entrava 

intrinsecamente relacionada à noção de modernização, sendo que a modernização também 

significava aumento da escala de produção.  

A novidade da modernização passa a tomar tamanha proporção a ponto de, hoje, a 

agroindústria ser sinônimo de uma agricultura convencional, e a exceção se constituir em 

                                                 
63 Os autores também tratam da emergência da noção de “agronegócio” – quando perde importância o lado 

“agrícola” e ganha o “industrial”, sendo que este passa a ser abordado não mais como a unidade industrial local, 

mas o “conjunto de atividades do grupo que a controla e suas formas de gerenciamento” (HEREDIA; PALMEIRA; 

LEITE,, 2010, p. 160). Discorrem também sobre as fronteiras entre “agricultura moderna”, “agroindústria”, 

“agronegócio”, muitas vezes tratados como sinônimos, o que caracteriza a opção dessa dissertação, já que as 

nuances existentes entre elas não apagam o caráter comum a que se opõem as hortas comunitárias em questão. 
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manejos mais próximos aos “tradicionais”. Mesmo pequenos produtores, até há pouco tempo 

considerados tradicionais, adentram às lógicas da agroindústria, o que faz com que ela seja 

ligada não apenas a questões físicas como tamanho da propriedade e volume de produção, mas 

a uma forma de relação com a terra, plantas e animais que nelas habitam.  

 

Assim, ao tratarmos dos processos relacionados com o “agronegócio”, é preciso compreendê-los como 

algo que extrapola o crescimento agrícola e o aumento da produtividade, alusões mais comuns nos 

debates sobre o setor. Seja para refletirmos sobre as circunstâncias que informam o movimento de 

expansão das atividades aí inscritas, seja, igualmente, para pensarmos a validade de seu contraponto, isto 

é, o conjunto de situações sociais que não estariam aí compreendidas. Em boa medida a permanência 

destas últimas tem sido apontada como “obstáculo”, “atraso” ou, ainda, como experiências “obsoletas” 

num meio rural cada vez mais industrializado (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE,, 2010, p. 161). 
 

Os distanciamentos colocados entre um manejo da terra ligado a povos “tradicionais”, 

ou formas de cultivo “tradicionais” e uma modernidade científica e mecanizada podem ser 

problematizados justamente através da Agroecologia. Ao se colocar como resposta a uma 

conjuntura do cultivo agrícola que é vista pelos seus opositores como homogeneizante, 

poderosa e que acarreta riscos globais, a Agroecologia torna-se algo que se fortifica a partir do 

interior dessa conjuntura a que se opõe. É muito da agroecologia como ciência que legitima e 

consegue contrapor “à altura” os ditames das monoculturas da agricultura convencional, para 

a qual muita pesquisa também é dedicada. Um dos principais debates gira em torno de qual 

modelo de agricultura poderia alimentar o mundo, dentro do qual defensores dos monocultivos 

argumentam que apenas a agricultura como praticada em escala no Brasil de hoje seria capaz 

de produzir em volume suficiente. O debate faz com que, a cada dia, mais pesquisadores e 

militantes da agroecologia tentem demonstrar cientificamente que a produtividade por metro 

quadrado em uma produção agroecológica é maior que a das monoculturas, justamente por 

conta de sua diversidade, e acrescentam que a produção se torna mais barata por lidar com 

insumos locais e abandonar a compra de fertilizantes e “defensivos” agrícolas, a terra se torna 

mais saudável pela mesma questão da biodiversidade, favorecendo a cada dia mais a produção.  

“Enriquecer o ecossistema é mais lucrativo que empobrecê-lo”, defende Ernst Götsch, 

uma das grandes referências nas práticas de agroflorestas no Brasil, em uma de suas 

participações no Congresso Brasileiro de Agroecologia de 2017. Estudos são conduzidos, ainda 

que em escala menor à da ciência do agronegócio por respaldo de interesses econômicos e 

institucionais. É, assim, muito do conhecimento como ciência que dá legitimidade a ambas as 

partes, ainda que a valorização e o empréstimo de conhecimentos tradicionais (produzidos de 

forma diversa do conhecimento como ciência) ligados à agricultura seja base forte da 

Agroecologia.  
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O que se quer defender então é que, mesmo que a Agroecologia surja como uma 

contraposição a muitos dos ditames modernos e como uma valorização de formas de cultivos 

tradicionais com vistas à expansão de outras maneiras de relação com o meio ambiente, o 

alimento, a agricultura, ela ganha força e cresce dentro de uma rede interconectada. Falar sobre 

agroecologia é necessariamente falar sobre agricultura convencional - termo que se tenta pela 

militância agroecológica que seja desligado das monoculturas industriais – capitalismo, formas 

de comercialização, lucros, ciência. Não se trata de embarcar em um percurso que corra de 

forma paralela à agricultura do monocultivo, mas de um caminho que se cruza e que a todo 

momento responde e gera respostas através de suas fricções.  

Paulino (2013) chama de “paradoxo do discurso agroecológico” o que ele coloca como 

uma contradição entre a desejada busca da tradição e a apresentação da Agroecologia através 

do científico, eficaz, racionalizado. O autor defende que tradicional e moderno convivem e que 

são ambas facetas diferenciadas dentro de um único projeto de modernidade. Mais interessante, 

no entanto, é entender a monocultura capitalista como um dos mediadores64 da Agroecologia e 

vice-versa, demonstrando reações e respostas que acontecem sempre em relação. 

 

*** 

 

Diversos outros termos como a Permacultura, os Sistemas Agroflorestais (SAFs), as 

Bioconstruções, a Agricultura Sintrópica, são também acionados dentro do movimento de 

hortas. Termos estes que se encontram extremamente interligados e dizem respeito não somente 

à agricultura, mas a um modelo de vida que não se encontra separado da preocupação ambiental, 

da manutenção de espécies – humanas e não-humanas -, da autonomia do produtor, da 

diversidade de culturas, da alocação ao invés do descarte de excedentes, de um agroecosistema 

sustentável65. Trata-se de uma mudança na ideia do humano como detentor de um domínio 

                                                 
64 Bruno Latour (2012, 2013) trata da diferença entre intermediários e mediadores. Enquanto os primeiros 

carregariam o sentido de algo que está a serviço de, que carrega um significado ou força sem transformá-los, que 

não altera o que entra e o que sai dele, os mediadores seriam aquilo que modifica mas também é modificado pela 

relação, têm protagonismo, o que entra neles nunca define exatamente o que sai. Intermediários ou mediadores 

não são uma coisa ou outra, de maneira fixa, segundo Latour, mas é absolutamente crucial para as diferenças que 

ele coloca entre a “sociologia do social” e sua Teoria Ator-Rede (ANT, abreviação para Actor–network theory). A 

sociologia do social, que trata de grupos fixos, estabilizações, lidaria com poucos mediadores e muitos 

intermediários, uma série de representações, projeções, sobre determinado objeto que simplesmente refletiria algo. 

Já para a ANT, ligada a uma noção de associação, existiriam incontáveis mediadores, e se algum é transformado 

em fiel intermediário, então haveria aí uma exceção rara que provavelmente foi mobilizada pela intervenção de 

ainda mais mediadores.  
65 Eduardo Viveiros de Castro e Débora Danowski (2014) tratam da ideia de sustentabilidade como um instrumento 

útil em escala local, mas uma ficção em escalas maiores. Já Starhawk em seu site escreve que para tomar uma 

decisão que se considere sustentável deve-se fazer as seguintes questões: “Como isso afeta o ar, o clima? Os 
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sobre a natureza e utilizando-a a seu bel prazer – não sem consequências, como demonstra o 

Antropoceno, e não todos os seres humanos, como mostra o Capitaloceno – para o humano 

como parte de uma rede complexa de agentes e, mais além, sendo responsável pelo porvir. A 

dimensão da responsabilidade anda lado a lado com a dimensão da ação no universo das hortas 

e também da agroecologia, age-se no aqui e no agora porque se é responsável por esse hoje, 

mas também pelo que vem com o amanhã. A responsabilidade e o dever então não estariam 

somente nas grandes corporações privadas ou no Estado, mas também em si, na microescala. 

Mas como operam essas transformações passíveis de serem acarretadas pelas hortas 

segundo seus defensores? Basicamente, é possível pensar, através de três eixos que podem ser 

agrupados para facilitar as análises aqui desejadas: o contraste, a expansão da rede, e o 

convívio e co-construção. Os três operam interligados, mas serão aqui explicitados 

separadamente para que sejam aclaradas suas composições.  

 

Contrastes, ou, “a primeira vez que eu andei com uma enxada na Paulista” 

 

A horta do CCSP é uma ruptura total na paisagem da cidade. Você olha de um lado e 

você vê prédios, carros, muitos carros, a rodovia rugindo, enquanto do outro a gente tem 

borboleta, joaninha, flor, abelha, pé de milho, comenta Mariana Marchesi, voluntária assídua 

da Horta do CCSP e das Batatas Jardineiras, durante o “Ciclo de Encontros sobre Hortas 

Urbanas em São Paulo” realizado entre maio e junho de 2017 na UMAPAZ (Universidade 

Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz), no Parque do Ibirapuera. A foto abaixo explicita 

um pouco do que trata Mariana: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
pássaros e insetos? Trará inspiração e refrescância? Quanta energia será consumida e de onde ela virá? Será retirada 

mais energia do que abastecida? Quanta energia humana será necessária? Isso nos energizará ou nos retirará 

energia? Como isso afetará a água? Os peixes, a vida marinha e outras criaturas aquáticas? Será utilizada mais 

água do que temos? Como nos sentimos em relação a isso? Como isso afetará a terra? A saúde do solo? Seus 

micro-organismos e bactérias? As plantas e animais? As florestas? Como isso afetará as comunidades humanas? 

Beneficiará os pobres e os menos privilegiados entre nós? Isso reflete nossos valores mais profundos? Isso 

alimentará nosso espírito? STARHAWK. Sustainability in a nutshell. 17 jul 2013. Disponível em: 

http://starhawk.org/permaculture/sustainability/. Acesso em 29 ago. 2017.  
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Figura 2- Horta CCSP no terraço do Centro Cultural. Logo abaixo encontra-se a Avenida 23 de maio. 

 
Fonte: Grupo da Horta do CCSP no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/hortaccsp/photos/a.1699538116958511.1073741836.1643487212563602/16995389

86958424/?type=3&theater>. Publicada em 2 de fev. de 2016. Acesso em 12 de fev. de 2017 

 

As três hortas sobre as quais se debruça com maior dedicação esse trabalho operam 

diferentes formas de contraste com o ambiente da metrópole São Paulo. Como apresentado no 

início desse capítulo, a selva de pedra é feita essencialmente de concreto, em oposição à selva-

natureza. O concreto tanto impermeabiliza solo e sufoca rios quanto simplifica as formas de 

vida existentes, já que, além das plantas, diversos animais e micro-organismos são deslocados 

– para não dizer dizimados – da metrópole. Assim, encontrar extensões de áreas verdes, em 

especial em regiões mais centrais da cidade, já que as bordas contam com áreas de proteção 

ambiental como relatado no primeiro capítulo, configura-se como uma forma de ruptura. A 

praga é o asfalto, erva-daninha é resistência é frase escrita em uma placa na Horta do CCSP 

durante um de seus mutirões, o que inverte uma lógica corrente de que as plantas chamadas 

daninhas devam ser dizimadas para que os cultivos da monocultura prosperem. E o que explicita 

também que por mais que persista e impere o asfalto, ele nunca é capaz de impedir por completo 

fluxos de vida. Mesmo a “praga” do asfalto é repleta de fissuras que possibilitam a resistência 

das ervas “daninhas”.  
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A Horta dos Ciclistas, apesar de sua menor escala, também opera dentro da ruptura 

asfalto-espaço verde como demonstra a imagem abaixo.  

 

Figura 3 - Horta do Ciclista. 

 

Crédito de Paula Lopes. Fonte: Grupo da Horta dos Ciclistas no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155347903124393&set=g.429537857165149&type=1&theater

&ifg=1>. Publicada em 26 de mai. de 2017. Acesso em 24 de jul. de 2017 

 

O canteiro ao longo da avenida torna-se plantio, convívio, doação de vasos, trocas de 

receitas, em um espaço que não nasce com essa função. Claro que são diversos seus usos, as 

relações que nele existem, mas é possível perceber que aridez inicial dessa pequena praça nos 

idos de 2010 foi transformada em um microclima, como explicita a imagem abaixo. Dessa 

maneira, modos de fazer, trocas antes distantes daquele local, foram sendo estabelecidas por 

conta da criação da horta. 
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Figura 4 - Montagem publicada no grupo do facebook da Horta dos Ciclistas após o mutirão de aniversário de 4 

anos da horta em 12 de outubro de 2016 

 
Crédito de Paula Lopes. Fonte: Grupo da Horta dos Ciclistas no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155347903124393&set=g.429537857165149&type=1&theater

&ifg=1>. Publicada em 12 de out. de 2016. Acesso em 24 de jul. de 2017 

 

Um segundo tipo de ruptura fica mais claro em especial na Horta das Corujas. Situada 

em uma praça ampla e arborizada, o verde lá já se faz presente, a praça é conformada de maneira 

a que carros e avenidas fiquem ocultos pela extensão e vegetação locais. Mas é impossível não 

notar a horta pela forma como a vegetação nela se apresenta, muito mais densa e destoante dos 

gramados usuais em espaços verdes dentro de cidades. Lá, a grama dá espaço para pés de 

tomate, arruda, babosa, incenso, cacau. O verde da cidade, costumeiramente, não é o verde da 

agricultura, assim, encontrar jardins comestíveis em espaços urbanos desloca preceitos e 

paradigmas. 
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Figura 5 - Horta das Corujas, ao fundo, o gramado usual em praças e parques urbanos. 

 
Crédito de Rosangela Zachetta. Fonte: Grupo da Horta das Corujas no Facebook. Disponível em: < 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211170075355854&set=g.263138953790722&type=1&theater&ifg=1>. 

Publicada em 25 de set. de 2016. Acesso em 24 de jul. de 2017 

 

De dentro desse verde da agricultura vem um terceiro tipo de ruptura, aflorado pelas 

técnicas de agroecologia, que entremeiam plantas diversas ao invés de operarem pela lógica das 

fileiras de alface, geralmente imaginadas quando se incita os habitantes de São Paulo a 

pensarem em uma horta. Além disso, verduras e legumes convencionalmente comprados em 

supermercados convivem com as Plantas Alimentícias Não Convencionais, as PANCs, que 

condizem com os preceitos da agroecologia que buscam a diversidade no plantio e dão 

preferência a plantas nativas. As PANCs são consideradas também pelos hortelões como a 

retomada de certa tradição na alimentação suplantada pelas grandes redes de supermercado e 

pelo distanciamento entre quem cultiva e quem compra. As plantas nativas crescem e se 

desenvolvem mais facilmente em seus ambientes de origem, necessitam de menos intervenções 

para prosperar e se reproduzir. Para reconhecê-las e manejá-las, é necessário que se aprenda, 

que o olhar seja treinado. Oficinas sobre PANCs, os matos de comer, são constantes nas hortas, 
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e os voluntários mais experientes, sempre que podem, vão ajudando os novatos a 

compreenderem essas comidas e remédios, porque muitas delas são plantas medicinais, que não 

estão nos supermercados e farmácias. 

A alimentação é prática social que se altera no espaço e tempo, e nos dias de hoje não 

é comum que sejam encontradas muitas das PANCs - como bertalha, capuchinha, peixinho, 

ora-pro-nóbis, feijão guandu, azedinha, caruru, serralha, moringa, taioba - em redes de 

supermercado que abastecem grande parte da população da capital. Por outro lado, um olhar 

atento pela cidade e pelas frestas do concreto mostra o nascimento espontâneo de muitas dessas 

espécies em vãos na calçada, canteiros em avenidas, ao redor de postes de fiação, muitas delas 

vistas como ervas ‘daninhas’. Ocorre que se desacostumou a ver como alimento grande parte 

da vegetação espontânea que é hoje tratada como ‘mato’.  

A simplificação de ecossistemas trazida pelas monoculturas industriais culmina em 

uma perda de diversidade na alimentação em escala mundial, defende a Agroecologia. Das sete 

mil espécies espalhadas pelas agriculturas mundiais, estima-se que hoje apenas 120 sejam 

costumeiramente utilizadas para a alimentação humana e que 90% da ingestão de calorias no 

mundo venham de apenas 30 culturas (JACKSON; JACKSON, 2002 apud ALTIERI, 2012). E, 

se as PANCs parecem todas com mato, são homogeneizadas pela percepção destreinada, o que 

parece é que isso ocorre porque seu aspecto visual, suas propriedades, seu sabor, são ignorados. 

“É tudo mato” significa que aquilo não é compreendido, já que de perto as diferenças se 

revelam.  

Qualquer visita às hortas comunitárias aqui estudadas, dessa forma, demonstra que a 

simetria, convencionalmente chamada de bela dentro de perspectivas do paisagismo - e que 

Claudia chama de olhar colonizado, é preciso lembrar da influência dos jardins franceses - está 

longe do ambiente em questão. Comestível e não comestível, mato e não mato, predador e presa 

são termos colocados em suspensão, relativizados dentro desse ambiente. A ordem, a 

organização, a limpeza, são chacoalhadas na perspectiva das hortas comunitárias da cidade, que 

criam, por sua vez, outras lógicas de ordem, organizações e limpezas. 

Esses tipos de contraste – o concreto e o verde, o verde da cidade que é verde-agrícola 

em detrimento do verde-grama, e o agrícola que se conforma de maneira a qual não se está 

habituado tanto em sua forma quanto em seu conteúdo – geram conflitos ao mesmo tempo em 

que trabalham com certo encantamento e memória afetiva dos habitantes do urbano, participem 

eles do cuidado das hortas ou não. É esse encantamento, processo que opera dialogicamente 

com a valorização das tradições propagada pela Agroecologia, que muitas vezes aproxima da 
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horta quem, em um primeiro momento, assusta-se ou se sente repelido justamente pelo 

contraste. 

Cláudia conta a seguinte história: 

 

Então a gente tava nesse pé de total afastamento. E aí a gente vai e começa aos poucos, com um milhão 
de dificuldades, a cultivar na praça, e a coisa linda acontece. Tem a ver com a história de várias 

pessoas, de repente há também um encantamento. Uma parte ainda muito desconectada da natureza, 
mas um desejo das pessoas, e aquilo vai contagiando e vão surgindo outras hortas, e é um processo 

assim maravilhoso e lindo de viver e compartilhar e de estar lá todo dia. Das histórias todas eu quero 

contar só uma que um dia eu tava lá na horta trabalhando, e agora eu já aprendi que qualquer coisa 
que a pessoa fale não é nada pessoal comigo, nem a parte positiva nem a parte negativa. Porque tem 

gente que fala assim: nossa, você faz tanto sucesso, você aparece tanto nas coisas. E eu falo, não, não 

sou eu, qualquer pessoa que colocar uma bota, pegar uma enxada, colocar um chapéu e for para o 
meio da rua vai fazer muito sucesso, porque a gente tá com muita saudade desse arquétipo do avô e da 

avó camponesa da gente, a gente tá precisando dessa figura de volta na nossa vida, a gente tá 
completamente pirado, então, assim, tem gente que para e olha. Hoje em dia isso é normal, mas a 

primeira vez que eu andei com uma enxada na Paulista, e que eu passei de metrô da Horta dos Ciclistas 

pra Horta do CCSP, com um monte de equipamento, botinha, um monte de planta... Então se você tá 
com o ego meio pra baixo e quer ficar feliz as pessoas ficam maravilhadas. Mas também tem pessoas 

que se incomodam muito. Outro dia, e é bem recente isso, eu tava trabalhando sozinha lá na Horta das 
Corujas, entrou uma mulher e começou a falar assim: isso aqui tá horrível, uma bagunça, isso aqui é 

só um mato, isso é uma nojeira. E eu tava calma que eu já vi que não era comigo, e eu já consegui falar 

ah é, poxa, que pena que você não gostou, mas deixa eu te mostrar, dessas plantas todas que você tá 
chamando de mato, sujeira e tal a maioria é medicinal e comestível, isso aqui é serralha, isso aqui é 

capuchinha, isso aqui é caruru... Aí ela falou, ah, caruru eu conheço. E eu falei: que bom, tão nutritivo, 

cheio de proteína, que beleza e tal. E ela falou: quando eu era criança só tinha isso pra comer. Aí ela 
contou que era uma pessoa do campo, na casa dela praticamente não tinha comida, e a mãe dela 

mandava ela e os irmãos irem pro mato catar coisas pra comer porque só tinha arroz e tal. Aí eu me 

afastei, fiquei na minha e dali a um tempo essa pessoa veio e falou pra mim: eu quero cuidar de um 

pedaço da horta. E ela cuida, e o pedaço dela não é nada agroecológico, é tudo limpinho, mas tem uma 

razão entre a pessoa chegar super agressiva e ela resolver fazer as pazes ali com aquelas espécies e 
tudo o mais. Tem um caminho e é um caminho lindo, e eu acho que essa é uma das funções da horta 

comunitária que é a minha realidade aqui vivendo no centro de São Paulo (Encontro sobre agricultura 

urbana realizado pelo Grupo de Estudos em Agricultura Urbana no Instituto de Estudos Avançados da 

USP em 11 de novembro de 2016). 
 

A questão da “bagunça” da horta é uma constante que leva as plantas e seu espaço a 

serem taxados de sujeira e de mato. Trata-se de um aprendizado acostumar o olhar a esse tipo 

de plantio, ao mesmo tempo em que se aprende o que pode ser arrancado e o que deve 

permanecer, pois se trata de comida que não se está acostumado a comer. Tratar e cultivar 

aquele espaço significa se atentar para cada espécie, cada planta, trabalhar o olhar e adquirir 

conhecimento, os mutirões exigem cuidado e implicam necessariamente em aprendizados, todo 

o tempo. Aprendizados que são sempre permeados por histórias de vida, como a relatada acima 

por Claudia.  

E esse encantamento que aflora com e a partir das hortas não é somente relacionado 

ao que se come. Cláudia também conta que a Horta das Corujas tinha um canteiro de um arbusto 

rasteiro conhecido popularmente como “dorme-dorme”, “dorme Maria” ou “Maria 
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dormideira”, que era utilizado como fator de atração para crianças que se surpreendem com 

uma planta que responde com movimento visível ao toque, mas também para adultos que 

rememoravam seus encantamentos de infância ao contato com a espécie. O canteiro foi 

acidentalmente arrancado por um voluntário desavisado que leu aquelas espécies como mato, 

mas explicita a preocupação com e o interesse que vem através desse encantamento e das 

memórias afetivas. Hortas e pessoas, então, vão sendo construídos e conectados naquele 

ambiente.  

Muitos hortelões vieram de cidades menores, ou tinham uma avó que plantava no 

quintal, ou se lembram de determinada receita com ingredientes que hoje não se encontra em 

supermercados. Essa relação afetiva “rende”, de certa maneira, a pessoa à horta. Popó Lopes, 

voluntária de diversas iniciativas de hortas comunitárias, fala sobre a Horta dos Ciclistas e a 

das Corujas: 

 

Tem um monte de gente, em relação à cidade assim, o que eu vi mais de diferente foi que voltou tudo 

pra minha infância, a minha avó já fazia isso. Era cheio de chácaras aqui, em Sumaré, em Perdizes. 
Mas o que achei de mais diferente é que no começo um monte de amigos meus tiravam sarro tipo: "ah 

a Popó tá lá na Paulista plantando um monte de manjericão mijado". O pessoal chamava pra sair e eu 

dizia que tava na horta, perguntavam se queriam manjericão e eles diziam que não queriam manjericão 
cagado, por causa dos cachorros. Eu já levei meus pais na horta e eles olham e dizem: ah, mas aqui 

não tem nada, tem lá três alfaces, umas berinjelas, foi engraçado, mas no fim minha mãe ficou andando, 
ficou passeando, na Horta das Corujas. Então um monte de amigos meus que tiravam sarro, ou que 

tinham preguiça, agora querem que avise quando tem mutirão, quer adubo, quer erva, fica 

perguntando um monte de coisa das hortas, pira quando ponho as fotos das hortas, querem ir, querem 
conhecer e aí querem fazer curso de permacultura. Então mudou também. (Conversa realizada com 

Popó Lopes e Regiane Nigro em março de 2017) 
 

A dimensão da memória afetiva e do encantamento tornam-se espécies de “armas” 

passíveis de conquistarem e trazerem para perto quem em um primeiro momento se opõe às 

hortas por motivos diversos. Os contrastes vão então construindo ambientes e pessoas e exigem 

táticas de permanência, seja observando o encantamento das crianças pela maria-dormideira, 

seja expondo os alimentos contidos na horta e trazendo à tona lembranças que afeiçoam. Uma 

horta sem autorização formal perante o poder público, para permanecer, precisa do aval da 

população local, precisa de seu apoio.  

Além disso, as táticas vão se desdobrando não apenas diante da população que permeia 

as hortas, vizinhança, transeuntes, mas como em um dos casos em que a equipe de podas da 

prefeitura cortou muitos dos matos de comer da Horta das Corujas por não vê-los como comida, 

o que gerou o seguinte conselho de uma permacultora à Claudia: Na minha experiência, se você 

deixar os caminhos limpos e bem definidos, cobertos com serragem, por exemplo, agrada os 

olhos do urbanoide, e eles lhe deixam mais em paz!. O conselho foi propagado por Claudia nos 



118 

 

mutirões e facebook, e desde então a preocupação em deixar os caminhos da horta abertos é 

uma constante entre os voluntários, o que criaria alguma regra e separaria o plantio do não 

plantio, tornando-o mais compreensível. Para persistir, a horta também tem que se fazer 

entender, tem que fazer sentido, entendimento que pode vir pela afeição, pela memória, pelo 

prazer, pela luta política, mas tem que vir para que ela não arrefeça.   

 

“No meio, onde supostamente nada acontece, quase tudo está presente”: a expansão da 

rede 

 

Essas múltiplas adaptações que vão se conformando para a compreensão do que é a 

horta levam a uma segunda linha de direção emanada por elas: a expansão da rede. Quando se 

cultiva uma berinjela da semente ao fruto ao invés de comprá-la em uma bandeja de 

supermercado, cria-se uma série de conexões com aquele alimento e o ambiente ao redor que 

pode gerar transformações no relacionamento entre entes humanos e não humanos. As conexões 

temporais ganham novos contornos, a temporalidade guiada por uma noção de passagem do 

tempo linear, dentro da qual as coisas se sucedem seguindo um percurso que não volta atrás, 

acaba por se desdobrar para outras noções de tempo ligada a ciclos. As estações do ano, 

períodos de mais ou menos chuva, mais ou menos incidência solar. Ouço mais de uma vez 

Cláudia dizer que o tempo em São Paulo, que é rotineiramente visto como tempo que passa 

rápido, que voa, toma para ela outra perspectiva, porque é através do tempo das plantas e seus 

ciclos que ela passa a observar mais atentamente o desenrolar de um ano. As épocas de 

reprodução das plantas e produção de flores, frutos, mais ou menos folhas, o outono que hiberna 

as plantas, a primavera que as desperta, tudo isso passa a vir à tona. O cultivo exige a atenção 

para outros entes. Exige a expansão da rede.  

É o próprio Latour quem diz que a Constituição moderna “suprime as origens e os 

destinos dos objetos da natureza e faz de sua súbita emergência um milagre" (1994, p.69). A 

berinjela na bandeja de supermercado é um milagre. Cultivá-la, no entanto, exige compreender 

suas fases, suas necessidades de mais ou menos sol, água, sua relação com outras plantas e o 

ambiente ao redor, sua sensibilidade aos poluentes dos veículos (trata-se de hortas no meio da 

cidade – o que não quer dizer necessariamente que os alimentos comprados nos supermercados 

sejam menos poluídos66). Além disso, cultivá-la em uma horta no centro de São Paulo, em um 

                                                 
66 Para dados recentes ver pesquisa que compara a acumulação de metais pesados em algumas hortas comunitárias 

de São Paulo e os alimentos produzidos no chamado cinturão verde da cidade: LOURENÇO, Luis Fernando 

Amato. Determinação das concentrações de metais traço provenientes de deposições atmosféricas em hortas 
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espaço sujeito a formas diversas de intervenção de pessoas e coisas, só faz aumentar os 

elementos da rede. E, nesse contexto suscetível a tamanhas e diversas relações, essas pessoas e 

coisas simplesmente não podem ser vistas como intermediários (para manter o vocabulário 

latouriano), o dia-a-dia em cada uma dessas hortas mostra que elas são poderosas mediadoras.  

As conexões com as outras formas de vida e com o que está ao redor surgem 

inevitavelmente, porque mesmo que a intenção seja apenas cultivar um pé de alface, ele 

dependerá do solo, da água, da polinização, dos agentes da prefeitura, dos transeuntes. Há 

colmeias de abelhas sem ferrão em muitas das hortas urbanas de São Paulo trazidas pelo 

aprendizado de que muito da polinização e consequentemente da produção de alimentos não 

ocorre sem as abelhas, cujo processo de diminuição da população já está em curso. Exemplo de 

expansão da rede. 

 

É um lugar que agora tem muita abundância, abelhas, o Jeferson [responsável pelo projeto SOS resgate 

de abelhas sem ferrão67] foi lá outro dia, está cheio de abelhas, então eu acho que a gente pensar nos 

alimentos, a gente precisa pensar na água, pensar nas abelhas, é tudo uma coisa sistêmica, então a 
gente olhar pra cidade através das águas da cidade, é uma grande potência, porque restaurar essas 

nascentes vai dar para a gente conseguir restaurar mais solo, abrir mais caminhos pra plantar, mais 

caminhos pras abelhas, então toda essa regeneração está muito ligada. (comentários de Andrea Pesek, 

voluntária da Horta das Corujas e de um grupo que se dedica ao cuidado da popularmente conhecida 

como Praça da Nascente, próxima à Avenida Pompéia, zona oeste da cidade. Comentário realizado no 

encontro sobre agricultura urbana realizado pelo Grupo de Estudos em Agricultura Urbana no Instituto 

de Estudos Avançados da USP em 11 de novembro de 2016) 
 

Mariana Marchesi fala da reconexão com os sistemas vivos, as pessoas não entendem 

mais como funcionam os sistemas vivos. Em um dia de conversa com alguns voluntários da 

Horta do CCSP, Andre Biazoti comenta que habitantes de grandes cidades estão acostumados 

a apertar um botão e as coisas funcionam. E aí quando vem uma planta as pessoas surtam. As 

plantas não respondem ao aperto de um botão e, além de cuidado, são frutos de uma troca de 

energias. A planta, defende André, não vai necessariamente sobreviver porque recebeu água, 

exige uma relação de olhar, de observar, de interagir, que a gente perdeu: 

 

A gente espera que as coisas aconteçam a partir do momento em que você segue aquela regrinha, só 

que com as coisas vivas não é assim. Você pode regar ali de repente a planta morre, e aí as pessoas 

não sabem por que, se desesperam, desistem, acham que não é pra elas, porque elas estão acostumadas 

a esse imediatismo. O rádio vai obedecer, as plantas não obedecem, a composteira não obedece. Então 
de repente enche de mosca, você surta, pega todos os manuais, não tá escrito, as pessoas não sabem 

ter essa relação, observar, interagir, refletir, e trabalhar mesmo esse processo de descoberta, de 
curiosidade, elas acham que é só daquele jeito e vai dar certo. (Conversa realizada em 06 de outubro 

                                                 
urbanas comunitárias na Cidade de São Paulo. Início: 2014. Tese (Doutorado em Fisiopatologia Experimental) 

- Faculdade de Medicina da USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
67 Organização sem fins lucrativos que se dedica à preservação e multiplicação de abelhas nativas, que atua 

principalmente por meio da educação ambiental, ações de conscientização e resgate de enxames em risco. Fonte: 

SOS ABELHA SEM FERRÃO. Disponível em http://sosabelhassemferrao.com.br/site/. Acesso em 30/06/2017. 
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de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, 

voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

As plantas falam, se você prestar atenção elas falam, diz Lia da Horta da Vila Nova 

Esperança, ao que também acrescenta que como não fiz nenhuma faculdade de agronomia, nem 

de nada, eu estou indo pela natureza, a natureza tá me ensinando. As folhas amareladas do 

quiabo dizem que há algo errado com ele, resta escutar para poder ajudar. Ela também enfatiza 

que a planta precisa de carinho e que trabalhar na horta com raiva, rancor, pode até matar as 

plantinhas. Os não humanos, então, falam à sua própria maneira 

Guilherme, também na Horta do CCSP, comenta comigo sobre a velocidade da vida 

na cidade grande, que é diferente da velocidade das plantas. Um ciclo de noventa dias que vai 

do plantio de uma semente à colheita de uma beterraba é uma eternidade pra gente. E a maneira 

como se aprende a lidar com o plantio passa por colocar mais veneno ou mais adubo. Mas o 

que argumenta Guilherme é que o plantio é mais que isso, tem que entender que a planta tá 

inserida em um contexto em que ela se relaciona com o entorno, que tem o solo, o que o levou, 

argumenta Guilherme, a replicar a extensão da rede para outros aspectos da vida urbana.  

A pressa das grandes cidades e o imediatismo trazido por uma lógica da tecnologia 

que responde ao aperto de um botão – por mais que as coisas nem sempre sejam tão simples 

assim - não funciona com as plantas. As plantas não obedecem se não forem olhadas, se não 

houver carinho. Não há fórmulas prontas, mas relações e a atenção que se deve dar a elas. 

Os voluntários das hortas que dedicam dias da semana para regá-las, a subprefeitura 

do bairro que autoriza, mesmo que verbalmente, a existência da horta, o nível de inclinação do 

solo que forma canais de água de chuva e nutre ou destrói cada tipo de planta, os cachorros que 

frequentam os espaços, os comuns roubos de mudas, o calor do asfalto, os vizinhos, a atenção 

e o carinho. Todos esses mediadores, e muitos mais, invariavelmente se impõem a quem passe 

algum tempo observando o dia-a-dia das hortas comunitárias. Não há como ignorá-los, não há 

como tratá-los como intermediários, pois são suas respostas que colocam qual tipo de horta 

perpetua na região, quais plantas crescem mais ou menos, quais tipos de experimentos podem 

ser feitos, trata-se de uma co-dependência que sempre existiu, seja em ambientes urbanos, seja 

fora deles, mas que começa, a partir do plantio, a ser observada e problematizada de maneira 

intensa nas grandes cidades.  

E a expansão da rede para os ambientes e forças da cidade (que inclui sol, vento, chuva, 

micro-organismos, a cidade não está apartada da natureza), segundo alguns interlocutores, liga-

se invariavelmente a um senso de responsabilidade sobre o que está ao redor. A expansão da 
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rede, o aguçar da atenção, leva pessoas a se perguntarem quais são as consequências de suas 

ações para a vida naquele espaço.  

 

Tá muito na gente, de passar todo dia e falar: olha que praça descuidada, olha que abandonado... Ué, 

é seu, é muito fácil não se responsabilizar. Eu olho todos os dias, tem um bueiro aqui cheio de coisa e 
essa rua alaga, eu penso, poxa, alguém podia passar e tirar, né? Mas o que que eu tô esperando? Isso 

é uma das coisas que eu acho que é poderosa nas hortas, de criar uma relação de pertencimento com 

o lugar, e eu acho que é isso também que dá muito conflito. E isso transforma radicalmente, você volta 
pra casa e toda sua relação muda, assim, depois do envolvimento nas hortas eu olho em casa, eu fico 

olhando o bairro em volta... Você se sente tão responsável, para de enxergar só a caixinha. Você 

enxerga as cadeias de relações, né. A sociedade educa a gente pra apagar as cadeias de relações. Te 
dá um produtinho ali pronto e você só tem que aceitar e não fazer muitas perguntas. Aí de repente você 

começa a pensar, essa taça aqui, qual foi a matéria-prima, por quem ela foi fabricada, de onde ela veio, 
como ela foi transportada, e aí aquilo começa a virar um panorama. 

(Mariana Prado na conversa realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, 

Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

A expansão da rede ocasionada pela atenção à relação com os sistemas vivos traz à 

tona a dimensão da responsabilidade e do pertencimento. As cadeias de relações são a todo 

momento ovacionadas nos mutirões quando se depara com o nascimento de um pimentão, com 

o casulo de uma borboleta, com o partilhar de algo produzido na horta, o que denota um trabalho 

coletivo entre humanos e entes não humanos. Foi emblemático um dia de mutirão na Horta do 

CCSP quando foi percebido que um melão estava pronto para colheita. A fruta era pequena, 

mas foi dividida em diversos pedaços para que cada participante do mutirão pudesse degusta-

la. Gerou uma satisfação enorme entre os participantes, explicitando uma relação mais íntima 

com a comida que se planta, ao contrário da que se compra nas prateleiras do supermercado e 

da qual são ocultadas suas conexões de produção e distribuição. Aquele fruto representava 

conexões que são apagadas conforme cresce a cadeia da produção ao consumo. Saber de onde 

veio aquele alimento e vê-lo como reflexo de dedicação e cuidado de si e dos demais voluntários 

acaba por gerar com ele uma relação que se perde quando são desconhecidas suas origens, seus 

outros mediadores. Quando a gente faz a gente dá valor, diz Lia.  

Aquele melão se torna então emblemático, é a materialização desse processo de 

encantamento que ocorre não somente entre os voluntários, mas também pode ocorrer entre 

transeuntes que se atentam para as hortas. Mariana Marchesi conta da dissolução de algumas 

barreiras quando a gente tá agachado mexendo no jardim. Segundo ela, isso gera a 

aproximação de pessoas, diálogos, compartilhamento de memórias, as pessoas se encantam 

vendo uma abóbora no meio do concreto. Nenhuma experiência de ativismo que eu participei 

foi tão radical quanto a horta comunitária, e por radical eu digo mesmo de raiz, de reconexão 

com a terra, afirma.  
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Trata-se de uma prática que não é exata e não funciona na lógica do mais adubo ou 

mais veneno, mas exige uma sensibilidade que passa a ser aguçada através do plantio. A 

sensibilidade com o que está ao redor, abrindo a percepção para outras coisas, outros sentidos, 

deixar um pouco a racionalidade de lado, comenta Mariana.  

A perspectiva da sensibilidade é colocada como permeando muito da agricultura, seja 

em sua dimensão ativista (NAGIB, 2016), seja também na agricultura profissional, o que faz 

fugir um pouco da ligação da profissão apenas com a ideia de um trabalho duro, árduo, pesado, 

o trabalho braçal. A expansão da rede através do plantio, segundo muitos de meus 

interlocutores, aguça percepções e sensações que se tornam centrais mesmo com uma lida que 

exige despertar às cinco da manhã e trabalhar até o sol se por. É uma coisa pesada, mas com 

uma força... por exemplo, olha a dona Sebastiana [agricultora profissional de plantio 

agroecológico, já citada nessa dissertação], o olho dela brilha, e ela tá lá, acorda às 6h da 

manhã. E acho que o que importa não é tanto o esforço que você dedica a isso, mas o quanto 

você se entrega a isso, comenta Andre Biazoti, trazendo palavras que dialogam com a fala de 

Valéria Macoratti, agricultora profissional e agroecológica da zona sul e presidente da 

Cooperapas: 

 

As pessoas acham muito engraçado isso, nós assumimos esse papel e eu percebo que as pessoas têm 

grande vergonha da terra, de sujar as mãos, de ficar com as mãos marcadas por calo, mas gente, eu 
sinto um orgulho tão grande de mexer na terra, estou fazendo minha agrofloresta num espaço de 4 000 

m2, de ver ali vida, de ver minhocas, formigas, lagartos e saber que faz parte, nós fazemos parte disso 
tudo. A gente não tem que ter vergonha nenhuma, eu sempre digo, nós viemos da terra e nós vamos 

voltar à terra, hoje nós nos alimentamos e amanhã nós vamos alimentar a nossa mãe terra, então não 

tem que ter vergonha de se sujar.  (Encontro sobre agricultura urbana realizado pelo Grupo de Estudos 

em Agricultura Urbana no Instituto de Estudos Avançados da USP em 11 de novembro de 2016) 
 

D. Terezinha fala hoje com encanto da profissão de agricultora, que renegou em um 

primeiro momento na Bahia para reencontrá-la em São Paulo, mas também deixa claras suas 

dificuldades. É interessante notar como a dimensão da sensibilidade e do encantamento são 

ligadas à proximidade com a terra e as plantas, e assim diretamente relacionada aos agricultores. 

Por mais pesada e pouco valorizada que seja a profissão, ela é vista como permeada por uma 

influência do sentir que toca quem se relaciona com frequência com a terra e plantas, seja 

profissionalmente, seja por diversas outras motivações como as que incorrem entre os hortelões 

urbanos. Essa percepção também reforça certa romantização de um trabalho agrícola que se 

liga ao ideário do camponês, aquele que vive próximo e por isso sente e compreende a terra, as 

plantas, as águas, os animais. Certo bucolismo campestre que contrasta com os habitantes da 

cidade de concreto. Essa abertura da percepção para outras coisas, como diz Mariana, abriria 
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a possibilidade para um camponês da cidade. Além disso, é importante pensar que essa 

romantização, essa sensibilidade e esse encantamento estão aqui diretamente ligados à 

agricultura agroecológica, mas não têm motivos para não operarem também na lógica da 

agricultura convencional de uma série de produtores que criam relações e conexões com a terra, 

seus legumes, verduras, animais criados. O trabalho com a terra e a produção também é 

romantizável do ponto de vista dos agricultores do agronegócio. Então, certas referências e 

significados persistem mesmo que construam discursos muito diversos e até antagônicos entre 

si, tema que levaria, se aprofundado, a interessantes análises.  

 

“Se ficar matando lagarta não tem borboleta”: as co-construções e os convívios 

 

Essa expansão da consciência e do olhar traz à tona protagonismos outros, não apenas 

entre humanos mas que se atenta às relações com e entre entes não humanos. Não se trata de 

defender uma ausência de relações dentro das formas de exploração capitalista e meio ambiente. 

Seja em ambientes de grandes cidades, seja nos plantios agrícolas das monoculturas industriais, 

as relações sempre estiveram presentes e guiam a construção de um posto de gasolina, como 

relatado acima, ou a manutenção de uma monocultura de soja. O que se expõe aqui é uma 

alteração dessas relações ao enxergar a terra como companheira, ao olhar para a cidade 

através de suas águas, ao enxergar as cadeias de relações, como anunciam meus interlocutores. 

Não se trata então “somente” de expandir a rede, mas de fazê-lo tentando compreender suas co-

construções e convívios, terceira das transformações que são passíveis de serem geradas pelo 

cultivo uma horta urbana, defendem muito dos que com elas convivem.  

Se o plantio de alimentos em áreas centrais da cidade gera contraste, o que as hortas 

expõem é que é possível – e urgente – viver com ele. Não na forma de espaços de natureza 

intocados (“não pise na grama”) e que “apenas” deleitam os olhos das pessoas com o verde, 

mas como espaços de retroalimentação. A ideia de “coletivo” de Bruno Latour, justamente a 

ideia de híbridos que se retroalimentam, coletivo que é produtor de coisas e de pessoas, em 

permanente renovação, ajuda na exposição das co-construções. Os coletivos correspondem ao 

trabalho de mediação que através de redes liga humanidade e coisas, misturam “homens-entre-

eles” e “coisas-em-si”, como escreve o autor. O coletivo de Latour é um agregado de natureza 

e cultura.  
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O exemplo de um estudo recente68 propagado pela revista Science sobre a Floresta 

Amazônica engrossa a discussão. Descobertas demonstram que essa “selva”, materialização da 

chamada natureza em sua forma mais “pura”, “mata virgem”, “intocada” é justamente oriunda 

de uma co-construção entre o meio ambiente e civilizações pré-colombianas, que cultivaram e 

propagaram espécies nativas com vistas à alimentação, de modo a que estas vieram a se tornar 

predominantes em diversos pontos específicos da mata. A ação humana, dessa maneira, 

interferiria na conformação dos ambientes e na produção da biodiversidade. Um dos autores do 

estudo, o arqueólogo Eduardo Góes Neves, ainda sugere que, além de serem um patrimônio 

natural, as florestas da região devem ser vistas como um patrimônio cultural por sua ligação 

estreita com a intervenção humana69.  

O artigo gera controvérsias científicas sobre seus métodos, que ultrapassam os limites 

de análise dessa dissertação, mas trazer o estudo à tona visa demonstrar que o “império do 

meio” de Latour (1944) está em operação. As co-construções e os convívios se anunciam assim 

como defendem meus interlocutores, estão aí, apresentando-se de variadas formas. A 

perspectiva de que a Floresta Amazônica é também um grande processo de manejo humano por 

séculos faz pensar que entender as direções das interações seria muito mais produtivo que os 

isolacionismos e preservacionismos dedicados ao chamado meio ambiente. A selva não é pura 

natureza, nem a selva de pedra pura cultura. Além disso, pensar que civilização pré-

colombianas e Floresta Amazônica sempre foram co-construções refuta de certa forma a ideia 

de Antropoceno como uma era – período de tempo com data recente de início - e reforça sua 

construção como um processo de alienação de recursos relacionados à vida, evento limite como 

defendem Haraway e Tsing (2016). É como estipular uma data de início para trocas e 

influências econômicas, sociais, políticas a que se chama globalização. Embora vários 

estudiosos situem sua origem no século XX, as trocas sempre estiveram presentes entre 

agrupamentos humanos – e entre humanos e ambiente. Mesmo considerando-se a questão de 

escala, é importante não perder de vista que naturezas e culturas sempre se co-construíram.  

Uma questão constantemente mobilizada para legitimar e valorizar a existência de 

hortas urbanas é a diversidade de espécies que uma horta traz para determinado local da cidade. 

As abelhas já foram mencionadas, a diversidade de flora também, e tudo isso está ligado a uma 

                                                 
68 LEVIS et al. Persistent effects of pre-Columbian plant domestication on Amazonian forest composition. Science. 

Disponível em: <http://science.sciencemag.org/content/355/6328/925>. Publicado em 03 mar. 2017. Acesso em 

24 jun. 2017. 
69 Fonte: LOPES, Reinaldo José. Civilizações pré-colombianas moldaram vegetação da Amazônia. Folha de São 

Paulo, Ambiente. 02 mar 2017. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/03/1863192-

civilizacoes-pre-colombianas-moldaram-vegetacao-da-amazonia.shtml. Acesso em 24 jun. 2017. 
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diversidade de fauna. Para a agroecologia, e para a lógica de plantio das hortas, assim como as 

“ervas daninhas” são plantas que indicam o estado de saúde do solo e podem ser vistas como 

comestíveis abandonadas pelo processo de simplificação da alimentação, ou seja, de “daninhas” 

só sua fama, as chamadas “pragas” não existem. Ainda melhor, a proliferação de determinada 

espécie ou indica forte desequilíbrio existente dentro daquela microfauna, ou apenas demonstra 

que aquele ambiente está propício para sua alimentação e reprodução.  

As pessoas odeiam lagarta e amam borboleta, se ficar matando lagarta não tem 

borboleta, comenta Claudia, que defende que a espécie humana está em débito com as outras 

formas de vida, e agora deve pensar em conviver com elas, não as exterminar: a gente quer 

aumentar a diversidade de espécies na horta, não diminuir. Assim, mesmo venenos naturais, 

advindos de plantas, são rechaçados e substituídos pela observação da saúde do solo e/ou o 

plantio de espécies que equilibram o ambiente. Um ambiente equilibrado, na concepção da 

agroecologia e das hortas aqui estudadas, é necessariamente um ambiente diverso e de disputas 

inter-espécies. O equilíbrio, então, vem do movimento, não da estabilidade, como se o 

equilíbrio fosse constituído de constantes desequilíbrios.   

Outro exemplo surgido no período de minha pesquisa de campo que é útil para 

demonstrar a atualidade das discussões, a 32ª Bienal de Artes de São Paulo, trouxe em 2016 a 

temática “Incerteza Viva” para “refletir sobre as atuais condições da vida e as estratégias 

oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar incertezas”. Dentre suas ações 

estava o Projeto Restauro70, de Jorge Menna Barreto, que surgiu para levantar questões que 

relacionam os hábitos alimentares ao seu impacto sobre o meio ambiente. Uma das obras, 

“paisagem sonora”, evidenciava como uma tentativa de captação de áudio em uma monocultura 

de cana-de-açúcar tinha como resultado um absoluto silêncio. “Tem um som, não é? Tem o que 

a gente gravou... que é o nada”, diz um dos diálogos dessa captação fazia parte da exposição. 

                                                 
70 “A agropecuária moderna é a atividade humana que mais impacta e transforma o planeta, ao comprometer a 

biodiversidade, compactar o solo, poluir rios e desmatar florestas. O projeto Restauro (2016) levanta questões 

acerca da construção dos hábitos alimentares e sua relação com o ambiente, a paisagem, o clima e a vida na terra. 

A obra opera como um restaurante, em parceria com Vitor Braz, cujo cardápio, elaborado com a nutricionista e 

chefe Neka Menna Barreto e a Escola Como Como de Ecogastronomia, em São Paulo, prioriza a diversidade do 

reino vegetal de origem agroflorestal. Esse espaço de alimentação propõe uma experiência de metabolização e 

digestão, tanto física quanto mental. Sua ambientação, realizada em parceria com O Grupo Inteiro, partiu da ideia 

de microclimas. Os áudios ligados à obra foram feitos por Marcelo Wasem, sobretudo em agroflorestas, onde é 

possível perceber um outro momento da vida dos alimentos que chegam até nós. Restauro propõe um despertar 

para os usos da terra e as consequências globais de nossas escolhas. Entendendo o nosso sistema digestivo como 

ferramenta escultórica, os comensais tornam-se participadores de uma escultura ambiental em curso, na qual o ato 

de se alimentar regenera e modela a paisagem em que vivemos”. Jorge M Barreto. Restauro. 32ª Bienal de Artes 

de São Paulo “Incerteza Viva”. Artistas. Fonte: <http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2564>. Acesso em 

26 jun. 2017.  
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Mesmo sendo necessariamente oriunda de co-construções, a plantação de cana se distancia da 

Floresta Amazônica por ter suprimidas suas diversidades, nem os pássaros se ouve.  

Esse exemplo, que foge ao escopo da pesquisa nas hortas mas dialoga intensamente 

com ele, faz ver que co-construção, equilíbrio e diversidade são ideias absolutamente 

interligadas, seja pela lógica das hortas, seja pelos estudos relacionados à agroecologia em suas 

mais diversas expressões. As monoculturas industriais, então, limitariam a diversidade de 

espécies, enquanto as hortas e as técnicas de agroecologia as proliferariam, mesmo no ambiente 

duro de uma São Paulo de concreto. 

Mariana Marchesi e Maria Eudóxia, voluntárias das “Batatas Jardineiras” que serão 

mais detalhadas no terceiro capítulo, exaltam sempre que têm a oportunidade que algumas 

pererecas começaram a aparecer nos pequenos canteiros que cultivam nos moldes de mutirões 

no Largo da Batata, região de Pinheiros em São Paulo. O Largo da Batata é uma espécie de 

praça de concreto com nenhuma água aparente e poucas espécies vegetais que em nada parece 

propício para a vida desse anfíbio. Como defendem, a vida atrai vida, e o plantio de jardins 

agroecológicos no Largo estimula o aflorar de outras espécies. 

O período de verão, com seu calor e as fortes chuvas, é sempre período de ainda mais 

conflitos nas hortas urbanas de praças, com especial ênfase para a mobilização da Horta das 

Corujas. Isso porque o clima propicia a proliferação de mosquitos, entre eles o Aedes aegypti, 

conhecido por ser vetor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. O que tem sido 

usual por parte da prefeitura municipal para combater o mosquito e as doenças por ele 

transmitidas é o “fumacê”, pulverização de inseticidas pelas ruas da cidade através de carros e 

funcionários municipais, o que gera nuvens de fumaça que se espalham pelas ruas, praças e 

residências. Sempre que alguém na horta ou algum vizinho voluntário se depara com o aviso 

de “fumacê”, publica a notícia no grupo da horta no facebook, e nos dias subsequentes são 

tomadas medidas para evitar que ela seja atingida pelos inseticidas, como conversas no CADES 

– Pinheiros e com os agentes da prefeitura quando são encontrados no local. As medidas, no 

entanto, nem sempre são eficazes. E a preocupação, além de ser com o depósito de veneno nas 

plantas ali cultivadas, versa diretamente pelas outras formas de vida existentes, insetos, as 

abelhas, aranhas, micro-organismos, lagartixas, peixes. Os inseticidas podem matar predadores 

do Aedes aegypti, o que faz os hortelões questionarem sua eficácia. Em abril de 2016, após um 

“fumacê” nas ruas próximas à horta, uma meditação em homenagem aos pequenos seres que 

habitam a horta ocorreu para lembrar dos entes que compõem aquele espaço. Pra saber se tem 

muito pernilongo tem que se perguntar se tem sapos, diz Cláudia, e acrescenta que esse tipo de 
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conhecimento se perde nas grandes cidades, uma sabedoria cabocla que é apagada por certa 

lógica de urbanidade.  

Preocupações que vêm junto com a tentativa de propagação da ideia de que a vida 

humana ocorre com outros entes. E essa relação traz à tona o protagonismo de seres não 

humanos e uma ideia de força da horta, que é permeada por esses seres. O controle sobre aquele 

espaço não é exclusivo dos seres humanos. O controle sobre a vida humana não é exclusivo dos 

seres humanos, já que a vida humana depende da diversidade que, no caso das cidades – mas 

não só delas – mantém-se como uma resistência. Cultivar a resistência é frase intimamente 

ligada às hortas e propagada por muitos de meus interlocutores. Elas seriam, nessa leitura, 

resistência do verde perante o concreto, da agricultura que não é necessariamente só campo, 

mas também cidade, resistência de formas de vida que, queira-se ou não, insistem em sobreviver 

pelas fissuras do concreto. Resistência também no cuidado compartilhado de espaços públicos, 

temática a ser abordada mais detidamente no terceiro capítulo.  

No mutirão de aniversário de quatro anos da Horta das Corujas em 25 de setembro de 

2016, Dona Sebastiana foi convidada e trazida por voluntários da horta para realizar uma oficina 

sobre plantas medicinais no evento. Alguns dias antes veio visitar a horta pela primeira vez, 

para conhecê-la. Regiane Nigro, que muitas vezes estabelece essas pontes entre os produtores 

da zona leste e as áreas mais centrais, conta que havia ficado um pouco apreensiva sobre como 

se dariam as relações entre D. Sebastiana e essa horta central. E diz:  

 

Aí a D.Sebastiana foi na horta e foi maravilhoso, porque ela inverteu a lógica toda, ela estava ensinando 

na horta das Corujas, todo mundo ouvindo, ela gostou de conhecer outras pessoas interessadas, ela 

sacou a diferença da horta, porque lá é diferente, não é uma horta pra sobrevivência. Ela não falou: 
vocês estão fazendo uma horta pra brincar, ela falou que é linda, ela diz q o lugar ficou lindo, que as 

pessoas estão cuidando do lugar, embelezando, que é um lugar abençoado, tanto que ela fez o poema, 

como se fosse um jardim. 
 

O poema de D. Sebastiana, recitado no dia da festa na horta, foi o seguinte:  

 

Veja que coisa tão linda, sinta a brisa que tudo passa  

O vento que sopra leve, e as folhagens se realça  

Tudo isso é uma festa nessa tão querida data  

Bendita as mão das pessoa que cuida dessa praça  

Desde a pequenas pranta até as pranta alta 
Com suas folhagens tão linda, também mostra suas graça  

Graça de resistência, graça tão infinita  
Tem ervas medicinais, tem prantas nativa, tem águas e nascente  

Tudo isso gera vida 

Tem os pássaro que canta, as barboleta que vuaça  
Tem o perfume das flores, que a natureza realça  

Tudo isso é harmonia, derramando as suas graça  

Parabéns pra todos que cuida dessa praça  
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Amém  

 

Os não humanos são protagonistas do poema de Dona Sebastiana. Brisa, vento, planta, 

água, pássaros, borboletas. E a graça de resistência, diz ela, vem da possibilidade dessa 

convivência no centro da cidade, onde impera o concreto. Assim como as hortas de escravos 

durante o período das plantations, as hortas urbanas são espaços de refúgios de espécies. A 

perereca no Largo da Batata, as abelhas nas hortas, as PANCs, são formas de resistência de vida 

em um modelo de cidade que apaga co-construções, sendo que reativá-las seria uma das funções 

das hortas. A cidade passa a ser percebida também através de outros entes e das conexões 

necessárias para suas formas de vida. Esta, então, é vista como conexão de seres. A diversidade 

é fator-chave para a vida, e se ela se escasseia, com ela pode ruir também a vida humana.  

“Toda diversidade é ao mesmo tempo um fato social e um fato ambiental; impossível 

separá-los sem que não nos despenquemos do abismo assim aberto, ao destruirmos nossas 

próprias condições de existência”, escreve Eduardo Viveiros de Castro (2011, p. 08) inspirado 

em Gabriel Tarde. Tarde agrega à reflexão das hortas urbanas ao defender que “Existir é diferir” 

(2007, p. 7), e sustentando que é a diversidade, não a unidade, que está no coração das coisas; 

a diferença produz relação, e a relação produz diferença. Ao pregar a proeminência do “ter” 

sobre o “ser”, Tarde foge de essências identitárias dos entes e se direciona muito mais para 

ações/relações que constroem reciprocidades que para seres-em-si. Para ele, tomar a relação 

como objeto não implica em opor o ente à relação, já que o ente é intrinsecamente relacional. 

Onde começa o um e termina outro é algo necessariamente arbitrário. O autor não nega 

estabilizações, mas pretende evitar a suposição de que o estável é o dado.  

Gabriel Tarde é forte inspiração para Latour, que se guia pelas associações em 

detrimento do social como coisa. Ler Tarde a partir de uma abordagem vigorosa de relação - a 

diferença produz a relação e a relação produz diferença - ajuda a acompanhar os processos de 

associações que se dão nas hortas urbanas.  

Não existe jogar fora, o que é o fora? comenta um dos voluntários no mutirão na Horta 

do CCSP. Também as discussões sobre resíduos e as maneiras como pessoas e cidade lidam 

com eles estão sempre presentes nessa ideia propagada de vida em conexão. O meio ambiente 

não seria uma “externalidade”. O meio ambiente como lata de lixo e o meio ambiente como 

fonte extrativista são pensamentos que apagam as co-construções e as co-dependências.  

A alimentação é em si excelente exemplo de co-construção, tanto porque ela conforma 

o ambiente em que se vive, campos e cidades, quanto porque também conforma o corpo de 

quem a ingere. “Você é o que você come” é ditado amplamente propagado, e daí vem uma 
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reflexão de um voluntário da Horta das Corujas que me diz em um mutirão em dezembro de 

2016:  

 

Engraçado que a gente fala de efeitos de coisas que a gente faz no dia-a-dia pro nosso corpo, como 

prejuízo de beber, comer porcaria, fumar, mas não fala de coisas que a gente faz no dia-a-dia que 
prejudicam não só o nosso corpo, mas também o corpo de muitas outras pessoas, como nosso lixo, 

nossa poluição do carro, nosso uso desmesurado de água, de bens de consumo individuais. A gente não 

vê, aí, a degradação de nosso próprio corpo. 
 

Há um sustento mútuo entre agricultura e pessoas, da mesma maneira como há um 

sustento mútuo entre natureza e cultura, o que torna impossível tratá-las como separadas. “Você 

é o que você come” é saber tradicional que casa muito bem com a afirmação “a natureza humana 

é uma relação interespécies” (TSING, 2015; ver HARAWAY 2008, p.19 apud KIRKSEY e 

HELMREICH, 2010, tradução nossa). Se a agricultura pode ser vista como espécie de 

“impressão” de pessoas, que moldam, podam, plantam, consorciam, pessoas também são 

impressões de plantas, animais, lixo, poluição. “Segue-se que a vida social humana não é 

dividida em um plano separado do resto da natureza, mas faz parte do que está acontecendo em 

todo o mundo orgânico. É o processo no qual seres vivos de todos os tipos, naquilo que fazem, 

constituem as condições de existência uns dos outros, tanto para si próprios quanto para as 

gerações subsequentes”, escreve Tim Ingold quando transcorre sobre o que ele considera por 

processos de evolução (2015, p. 32).  

A expressão “organismos-no-ambiente” do autor (2010) indica que não há organismos 

sem ambiente e vice-versa, e que ambiente não é o que os circunda, mas também o que os 

constitui, um indissociável do outro. O que fica muito claro através das observações, conversas, 

reflexões trazidas pelas hortas comunitárias. Os habitantes do urbano, humanos e não humanos, 

só assim o são porque são eles mesmos relações do urbano. Não só através do que se come, mas 

do que se respira, como se sente, onde se dorme, como se circula. Então, uma vida humana 

melhor e mais justa, refletem alguns voluntários das hortas, seria uma vida em que se cuida e 

se compreende essas relações. Se o foco recai nas conexões, as minhocas do solo passam a ser 

tão importantes para a manutenção da vida quanto o médico que socorre. 

As hortas, dessa maneira, são propícias a trazer uma dimensão da usualmente chamada 

“materialidade” urbana que foge do escopo de estudos de muito da própria antropologia urbana. 

Em diversas das vezes nessa subárea, trata-se de uma relação entre a chamada “paisagem” e os 

“atores sociais”, em que a primeira é entendida como essa materialidade e os segundos como 

as pessoas. Sol, céu, lua, umidade, sombra, chuva, geada, terra, areia, pedras, cascalhos não são 

costumeiramente tratados como materialidade urbana quando se debruça sobre a relação entre 



130 

 

cidade e seus habitantes, não costumam também ser tratados como atores. Não estão ou não são 

protagonistas, dessa forma, nem em uma ponta nem em outra no desenrolar desses estudos dos 

fluxos urbanos, são esquecidos ou minimizados. São, no entanto, entes absolutamente 

observados, comentados, esperados, indesejados, quando se trata de plantar na cidade. É 

possível fazer uma experiência e observar, quando se está na praia ou na montanha, como o 

nascer e pôr do sol, variações da maré, fase da lua, pé descalço na terra são mais perceptíveis 

que no dia-a-dia de uma cidade das proporções de São Paulo. Entre outras questões, como a 

pressa cotidiana nos afazeres rotineiros, ou prédios que dificultam a observação do horizonte, 

a não atenção a esses entes faz parecer que na cidade grande a vida ocorre independentemente 

dessas relações (assim como parece que o que se compra no supermercado para comer está 

distante da realidade da cidade), mesmo que efetivamente não ocorra.  

Se os materiais da natureza são costumeiramente deixados de lado quando se estuda a 

materialidade da cidade, é também porque, seguindo o que defende Ingold (2015), é usual tratar 

essa materialidade como um objeto acabado e na qual não são percebidos os materiais que a 

compõem. O autor fala em uma “derrapagem dos materiais para a materialidade” (INGOLD, 

2015, p. 56), em que essa se constituiria em uma espécie de expressão da homogeneidade de 

objetos com essência comum, todos conformados na chamada materialidade. Nesse ponto, é 

usual que o formato dos bancos de uma praça ou seu piso, ou a estrutura dos prédios, sejam 

tratados, na mesma medida, como “materialidade” urbana que influencia a relação das pessoas 

com aquele espaço. Mas e quando se trata do escoamento da chuva no piso das praças, ou a 

incidência de luz solar nesses prédios, elas fazem parte dessa mesma materialidade? É por isso 

que Ingold defende o entendimento de que os materiais, que parecem engolidos pelos objetos, 

sejam trazidos à tona e sejam compreendidos como “fluxos geradores do mundo” (ibid., p. 63), 

coisas processuais e relacionais, que mantêm a vida, incluso a dos seres humanos. Assim, a 

atenção ao material de que é feito o piso, a tinta utilizada para a pintura do prédio, o tipo de 

árvore plantada na praça, decompõem a materialidade em materiais e ressaltam as composições 

que, apesar de esquecidas e homogeneizadas, influenciam a vida nesses ambientes. Trazem não 

a noção de coisas prontas e estagnadas, mas a de um continuum relacional de vida na qual estão 

também os seres humanos.  

As hortas trazem à tona toda uma dimensão pouco observada no dia-a-dia da cidade 

grande, e passam a se preocupar com e tentar entender as relações e co-costruções entre, por 

exemplo, o concreto e as enchentes, o calor e a falta de árvores, os tipos de plantio e a gestão 

de recursos hídricos, o tipo de grama que se planta nos paisagismos costumeiros de parques e 
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praças e a sobrevivência das outras espécies vegetais, a qualidade da água que abastece as 

cidades e o consumo de plástico.  Ver as postagens, por exemplo, no grupo do facebook da 

Horta das Corujas em um período de seca demonstra preocupações e comentários sobre o índice 

pluviométrico na cidade, a coleta de folhas secas em lugares diversos da cidade para cobrir os 

canteiros e impedir a rápida evaporação da água, o tempo que leva a água das cacimbas para se 

recuperar e aflorar do solo. A água e suas relações tornam-se protagonistas e, assim, através das 

associações, desuniformizam as coisas. 

A moça ali falou da água, eu atravessei o rio - a Lia fala que conversa com as plantas, 

eu converso com o rio - eu passei ali, aí falam que o rio Pinheiros é um rio morto, ele não é 

morto, morto é quem faz isso com ele, ele está vivo gente, devolve a dignidade pro nosso rio 

que vocês vão ver ele ter peixe, ele ter vida. Se presta atenção no rio ele devolve em peixe, 

comenta Valéria, agricultora de Parelheiros na discussão sobre agricultura urbana no Instituto 

de Estudos Avançados da USP. A vida, nessa perspectiva, é relação. 

 

“Uma horta é um ser vivo” 

 

Para finalizar esse capitulo, é necessário enfatizar não somente as relações advindas 

da diversidade, mas evidenciar de forma ainda mais clara o protagonismo nas hortas na relação 

com entes não humanos. Uma pergunta constante, seja nos mutirões, seja por interessados de 

maneira geral no movimento de hortas é “quantas hortas existem na cidade?” A questão, no 

entanto, nunca foi aclarada. A gente tentou mapear naquela wiki71, mas nunca essa resposta vai 

ser perfeita, porque todos os dias tem várias hortas nascendo e algumas morrendo. Porque 

uma horta é um ser vivo, conta Cláudia. A horta não é uma floresta, ela é um espaço cultivado, 

enquanto tem gente lá tem horta, quando as pessoas abandonam os canteiros a natureza 

retoma.  

Ao mesmo tempo que as hortas precisam de pessoas para cultivá-las, regá-las, tratá-

las para que possam se constituir em cultivos e não natureza “livre” – está aqui, por mais que 

se tente fugir, mais um reforço da concepção moderna de natureza separada da ação humana -, 

essas hortas não são apenas entes passivos, mas têm vontades segundo meus interlocutores, 

tanto no que diz respeito à horta em si quanto na relação entre horta e habitantes do urbano.  

Ao tratar do processo de criação da atual Horta do CCSP, Mariana Marchesi, Mariana 

Prado, Guilherme e André contam que havia um projeto arquitetônico pré-definido para a horta, 

                                                 
71 WIKIVERSIDADE, a universidade livre. Um portal colaborativo de fontes de pesquisa.  
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com plantios em forma de mandala, desenho que dista consideravelmente da horta como é 

formada hoje. Mas esse projeto veio de um momento em que a gente não tinha proximidade 

com a terra, comenta um deles. Na Horta das Corujas, a cada foto, a cada visita, mais densa em 

vegetação, mais variada nas espécies e menos moldada por canteiros, seus voluntários 

comentam com orgulho sobre as plantas plantadas mas também sobre aquelas que 

espontaneamente surgem, construindo o ambiente local. Na horta, é difícil estabelecer 

fronteiras entre o que veio do plantio humano e o que veio “da natureza”. Ela é resultado das 

interações, e a proximidade com a terra ensina que ela não é completamente guiada, mas 

também guia. As relações que se dão nas hortas geram fortes laços de conexão entre humanos 

e não-humanos laços que são feitos e “fazem-fazer”, seguindo a expressão latouriana (2012). 

Popó Lopes, voluntária mais frequentemente das Corujas e Ciclistas conta como as 

hortas resgataram sua relação com a fotografia: 

 

Eles queriam fazer uma horta na praça do Ciclista e ai eu fui. Tem até foto minha e da Claudia, que um 

repórter da Folha fez, uma amiga minha mandou a revistinha da Folha com a foto da gente plantando 
lá, no primeiro dia, ai eu comecei a grudar nisso, tipo nos hortelões;  (...) Ai pensei que os hortelões era 

um lugar onde eu poderia mexer na terra dentro da cidade, já que eu não conseguia mudar pro interior 

como eu queria, então com isso eu consigo ter ervinhas, minha viagem era a erva  medicinal, eu consigo 
ir lá mexer, plantar, só isso, eu nunca pensei que disso ia sair comida. Seria um espaço de lazer e pra 

interagir, pra gente trocar informação, tipo onde vou achar sálvia, onde vou achar hortelã, mesmo 
tendo na casa da minha mãe, mas fazer na praça com as outras pessoas era mais legal. Nisso eu ia pra 

aprender a plantar só que eu sempre levava a câmera e fazia algumas fotos. Ai quando eu vi eu não 

conseguia plantar mais nada porque eu só ficava tirando foto, comecei a ficar louca pelas fotos e eu 
tinha uma obsessão, que eram as plantas daninhas; antes de procurar a Claudia [Visoni] eu estava 

resgatando a fotografia na minha vida e eu comecei pelas plantas daninhas. A minha ideia era registrar 
as ervas daninhas pra dizer que elas não eram daninhas, que elas faziam bem. Ninguém falava em 

PANC,  pra mim não existia a palavra PANC ainda, daí eu ficava na calçada fotografando e as pessoas 

viam e diziam:" ai Popó, vc gosta de plantinhas" Eu ficava fotografando dente de leão, serralha, 
tentando entender, mal tinha facebook, mas eram coisas que a gente já sabia, que aprendemos lá na 

permacultura, educação ambiental, ai juntando essas coisas, eu fotografando as ervas daninhas, e 

conhecendo as pessoas que plantam nas hortas, lá vai ter mais erva daninha pra eu conhecer, vai ter 
mais ervas, eu levava a câmera e ai ficou meio que automático, as pessoas falavam pra tirar foto aqui 

e ali, ai comecei a virar a fotógrafa ao invés de plantar. (...) E aí resgatou também pra mim a fotografia. 
Foi disso que eu comecei a me posicionar melhor na foto de novo. Já fiz até trabalhos por causa da 

horta. (Conversa realizada com Popó Lopes e Regiane Nigro em março de 2017) 
 

Outra das voluntárias das Corujas vê a horta como um catalisador de pessoas que não 

se conheceriam se não fosse por ela, Veja você, eu e [citou o nome de outra das voluntárias], 

ela é uma pessoa ótima, mas a gente é muito diferente, não frequenta os mesmos lugares, a 

gente nunca se relacionaria se não fosse pela horta. As hortas, dessa maneira, transformam 

pessoas. Despertam relações e mudam comportamentos quando, pela convivência naquele 

ambiente, adquire-se uma composteira para casa, inicia-se um plantio na sacada, passa-se a se 

relacionar de outra forma com o alimento ingerido, pensa-se em sua origem, em suas formas de 
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cultivo. São habilidades que vão sendo adquiridas e transformam corpos, tanto quanto os 

alimentos os transformam, ligadas a uma educação da atenção que transforma espaços. A horta 

treina o olhar para o que está ao redor (redor que entra em si) e media muitas das ações do dia-

a-dia de seus voluntários.  

Um uso frequente, em especial da Horta das Corujas, é a colheita de ervas medicinais. 

Também Claudia conta de uma moça que certa vez, já tarde da noite quando estava ainda na 

horta, aproximou-se e disse oi, eu estou procurando picão. Porque o meu marido está com 

cistite e enquanto não vem o resultado do exame eu vou medicar ele. Ela se torna referência 

também para o manejo de plantas conhecidas por suas propriedades curativas. As oficinas sobre 

as plantas medicinais são uma constante, como a dada por Dona Sebastiana no aniversário de 

quatro anos da horta ou as costumeiramente dadas por Regina Fukuhara.  

Regina conta em uma conversa já em julho de 2017 - para a qual combinamos de nos 

encontrar na Horta dos Ciclistas onde ela plantaria umas mudas que tinha feito em casa - que 

no período de crise da gestão da água na capital entre os anos de 2014 e 2015, quando muitos 

reservatórios que abastecem a cidade estavam operando abaixo de seu limite com a água sendo 

retirada do chamado “volume morto”, ela decidiu que tinha que plantar árvores para ajudar a 

cidade a se recuperar da chamada “crise”. Pesquisava na internet maneiras de concretizar essa 

ação quando conheceu em um curso uma menina que disse participar do grupo do “Bora 

Plantar” cujo propósito já aqui descrito é o de plantar árvores em áreas de mananciais. Conheceu 

também Lucas Ciola e realizaram juntos o plantio no sitio de Valeria, presidente da Cooperapas. 

Conta que seus pais eram agricultores e nasceu em um sítio no Paraná: eu nasci no campo, 

sempre gostei de plantas, mas eu nunca pensei em mexer com plantas numa cidade como São 

Paulo. Participou posteriormente de um mutirão para a revitalização de uma nascente na rua 

Iquiririm, bem próxima ao campus da zona oeste da Universidade de São Paulo, e lá ouviu falar 

sobre a Horta das Corujas. Na horta ficou sabendo do curso de Agroflorestas que seria dado na 

Vila Itororó, participou do curso, ajudou em diversos plantios, aprofundou seus conhecimentos 

sobre plantas especializando-se nas plantas medicinais e nas PANCs. Hoje é chamada para dar 

diversas oficinas sobre a temática. É voluntária em uma escola guarani na aldeia Tekoa Ytu do 

Pico do Jaraguá, onde atua ajudando nos cuidados da horta da aldeia e em outras ações, como 

em prol do saneamento ecológico.  

As histórias de Regina e Popó mostram uma reverberação das ações e transformações 

no espaço público para transformações nas formas de se ver e viver a cidade. As duas falam 

sobre como o desenrolar desses contatos e relações modificaram seu olhar e incitaram suas 
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ações sobre São Paulo. Também falam de seu passado ligado de certa forma ao rural e de uma 

espécie de interesse prévio que se concretizou em ações possíveis através das hortas e de outras 

iniciativas similares no ambiente urbano. Os movimentos são de fora para dentro, e de dentro 

para fora. As hortas vão mediando então maneiras de consumir, maneiras de se alimentar, 

formas de lidar com recursos como a água e a energia elétrica, operam em um movimento entre 

transformações do espaço público e transformações também nas ações domésticas, propiciados 

por essa rede alargada de ações que se espalham pela cidade. Não se trata somente de efeitos 

simbólicos, mas também de efeitos práticos. Ela é protagonista das ações tanto quanto é 

moldada por elas.  

Ao perder de vista como as coisas são co-construídas, corre-se o risco de se atribuir a 

“criação” aos humanos apenas, mas a coisa feita também molda, adapta, modifica percepções, 

cria relações, mostrando uma constituição no fazer, e não na coisa em si. Cada horta torna-se, 

nessa leitura, sujeito, objeto, discurso, tudo ao mesmo tempo. Mostrando suas vontades ao 

crescerem ou minguarem, proliferarem ou arrefecerem, palpáveis que mostram tipos de 

apropriação do espaço público, preocupação com o meio ambiente, detentoras de significante e 

o significado, mobilizadoras de saberes, que trazem à tona ensinamentos mais ou menos 

antigos. Elas ajudam a entender as redes como ativas e mutantes. 

“A partir do momento em que seguimos de perto qualquer quase-objeto esse nos 

aparece às vezes como coisa, às vezes como narrativa, outras laço social, sem nunca reduzir-se 

a um simples ente” (LATOUR, 1994, p. 87). São as relações dando sentido aos actantes, daí as 

múltiplas formas de hortas e os múltiplos sentidos dados à agricultura urbana comunitária por 

aqueles seres que imprimem e são impressos por ela. A socialidade72 das hortas é todo o tempo 

movimento e transmutação. E as relações na cidade que emergem desses movimentos 

evidenciam constituições de urbanidades vistas através das hortas, é uma cidade que vai sendo 

tecida por elas, ao mesmo tempo em que as tecem.  

O movimento de coisas e pessoas, afetos e plantas, faz emergir os mundos das hortas, 

que são produzidos e produtores dessa movimentação, expondo uma maneira característica de 

se situar na cidade, sempre a transformando. Nesse aspecto, a categoria de “circuito” formulada 

por Magnani (2002) e de diversas formas expandida e retrabalhada pelo autor e demais 

                                                 
72 As críticas de diversos antropólogos ao conceito de sociedade (STRATHERN, 2006, 2014; VIVEIROS DE 

CASTRO 2013; WAGNER, 2010a) por conta da noção de “coisa” que a faz parecer dotada de uma identidade 

anterior à sua introdução em uma relação (STRATHERN, 2014) levaram ao uso do termo socialidade, mais focado 

em entender como as relações são criadas e mantidas. A opção pelo termo neste trabalho também vem para prestar 

atenção aos não humanos nas relações, abrangência que o termo sociedade tende a perder de vista.   
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pesquisadores dentro de estudos realizados no Núcleo de Antropologia Urbana (NAU) da 

Universidade de São Paulo pode trazer movimentos interessantes para a análise.  

O “circuito”, segundo Magnani, remete a circulações que apresentam regularidades 

dentro do cotidiano dos habitantes do urbano. Vem para combater a leitura da cidade apenas 

por sua vertente caótica, aleatória e fragmentada. O autor define “circuito” como “a 

configuração espacial, não contígua, produzida pelos “trajetos” de atores sociais no exercício 

de alguma de suas práticas, em dado período de tempo” (MAGNANI, 2014, p. 9).  

Quero me opor, no entanto, e como também faz Magnani ao longo de seus 

desdobramentos de análise, à ideia de uma categoria espacial que trata de meros pontos que 

podem ser conectados em um mapa. Para isso, a consideração da dimensão temporal da 

categoria possibilita sim identificar pontos que são espécies de catalizadores e propulsores dessa 

circulação, mas, ao mesmo tempo, faz com que estes pontos não sejam vistos como estagnantes 

ou como se encerrassem em si um “circuito” fixo e fechado. “(...) o circuito não é dado de 

antemão, mas construído: são os trajetos dos atores sociais que criam, mobilizam e o tornam 

vivo” (MAGNANI, 2014, p. 17). 

Se são os “trajetos” que movimentam os “circuitos”, eles aqui são protagonistas. Os 

contrastes, expansão da rede e co-construções, que vão sendo tecidos com as hortas urbanas de 

São Paulo são o que propulsionam os “trajetos” e trazem movimentações para os “circuitos”, 

fazem voluntários conhecerem outras hortas, guiam trocas de plantas e sementes, circulam 

histórias, seres e afetos. Aqui então as ideias de “circuito” e “trajeto” se expandem para os não 

humanos.73  A já citada agrofloresta da Vila Itororó foi uma iniciativa que surgiu de um curso 

sobre a temática que ocorreu no local. Durante seus três meses de duração, professores e alunos 

decidiram colocá-lo em prática cultivando lá mesmo uma agrofloresta. Regina, que participou 

do curso, conta que desde seu início já se sabia que talvez a agrofloresta tivesse de ser retirada 

por conta da reforma que ocorre na Vila. Esta, situada no bairro da Bela Vista, foi construída 

nos anos 1920 em um estilo arquitetônico eclético e inovador com fins residenciais e de lazer. 

Tem esse nome por conta do riacho Itororó que passava no local. Entre os anos 1940 e 1960 foi 

se degradando, mas nunca perdeu suas funções de moradia. Tombada como patrimônio pelos 

                                                 
73 Ana Luisa Sertã Almada Mauro é autora do estudo “Seguindo sementes: circuitos e trajetos do artesanato sateré-

mawé entre cidade e aldeia”, e também propõe um circuito mobilizado por não humanos a partir das sementes 

utilizada por mulheres sateré-mawé para artesanato em Manaus. Esse circuito, segundo a autora, não é estático, e 

é conformado através dos trajetos não só de pessoas, mas orientado por e depende das movimentações dos rios em 

períodos de seca ou cheia, dos traçados entre as árvores, dos igarapés, dos terrenos baldios como pontos de coleta. 

“Seguir jornadas de sementes seria então acompanhar a trama de relações que se dão a partir de seus caminhos, 

relações essas que podem ser simultaneamente espaciais e narrativas, envolvendo humanos e não-humanos, 

indígenas e não-indígenas” (2016, p. 26). 
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órgãos municipal e estadual no início dos anos 2000, passa por uma grande obra de restauração 

desde 2013.  

A agrofloresta que foi cultivada por quatro meses no quintal da Vila teve de ser retirada 

para dar passagem a uma máquina necessária para o processo de restauro das construções, 

segundo a arquitetura local. Um mutirão dedicado à agrofloresta do Itororó foi realizado na 

Horta das Corujas, quando voluntários do Itororó contaram sobre as disputas com a área de 

engenharia do processo de restauro, que se recusou a buscar outros caminhos para a passagem 

da máquina porque, dessa maneira, seriam prejudicados pisos tombados como patrimônio. 

Interessante notar as concepções aqui do que deve ou não permanecer.  

As plantas da agrofloresta foram então espraiadas para diversos espaços públicos da 

cidade, como a Horta das Corujas, e também doadas a alguns voluntários que as levaram para 

suas casas ou calçadas. Um exemplo de circulação de formas de vida entre pontos da cidade. 

Circulação essa propiciada fortemente pela tecnologia contida nas redes digitais que, através do 

facebook, tanto alarmou diversos grupos de hortas sobre o que ocorreria com a agrofloresta 

quanto gerou encontros e a mobilização de pessoas para que as mudas e plantas já grandes 

fossem retiradas e transplantadas.  

À cada visita às hortas, aquele ambiente mostra-se modificado pelo plantio, poda, o 

revolver da terra, o crescimento das plantas, decomposição das matérias - como pontuei ao 

demonstrar que cada visita mostra uma horta diferente da anteriormente vista. Os pontos 

conectados são eles mesmos pontos em movimento.   

Dessa forma, os “trajetos” que são de pessoas, mas também são de plantas, abelhas, 

minhocas, passarinhos, composto, terra, folhas secas, ideias, receitas; constituem “circuitos” 

que modificam seus pontos interligados. Expande-se, dessa forma, o “circuito” espacial para o 

relacional, os atores sociais para humanos e não humanos. Um circuito que não é formado por 

uma materialidade estabilizada, mas que vai de desmanchando e se remontando com as plantas 

e outros seres. Trata-se de circuitos-em-cultivo.  

Interessante notar que o particípio passado do verbo latino para “cultivar” - colere - dá 

origem de maneiras muito tortuosas, segundo Roy Wagner, ao termo cultura, tão disputado 

dentro e fora da antropologia. As associações entre o cultivo do solo estão aí presentes, e tratam 

em um caso ou em outro da domesticação de determinado cultivo, seja de homens, seja de 

plantas. A cultura em seus sentidos contemporâneos trata, em muitas das vezes, do “controle, 

refinamento e aperfeiçoamento gerais do homem por ele mesmo” (WAGNER, 2010b, p. 54). 

Faz, assim, apenas flutuar os outros seres por essa cultura-humana, obliterando suas construções 
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recíprocas. O cultivo das plantas, a agricultura, é um ato necessariamente de relação entre 

humanos e não humanos, um ato “humano-não-humano” segundo Isabelle Stengers. (DIAS, 

SZTUTMAN, MARRAS, VANZOLINI, 2016). As múltiplas formas de agricultura tornam-se 

então privilegiadas para a investigação das relações, não porque esse ato “humano-não-

humano” seja exclusivo delas, mas porque está nelas tão evidenciado, tão aclarado, que 

esmiuçar suas conexões ajuda a expandir a ideia da vida-em-relação para outras dimensões, 

ajudando a fugir de perspectivas exclusivamente antropocêntricas. 

O circuito-em-cultivo, que por sua vez compõe uma cidade-em-cultivo, não vem só 

das pessoas, mas das relações desenroladas em um ambiente composto por uma multiplicidade 

de seres, das co-construções, composições que transformam seres, entre eles os humanos, e 

cidade. As relações que se dão seguindo os fluxos dos circuitos modificam aqueles que por eles 

transitam, são repletos de efeitos inesperados, não operam dentro de uma estabilidade. Assim, 

a dimensão da transformação é inserida no conceito de “circuito”, dando a ele uma 

dinamicidade que não advém somente dos movimentos contidos nos trajetos, mas das co-

construções de seres, ambiente, e que chama a atenção para as multiplicidades mais-que-

humanas construindo a si e a cidade.  

Se as transformações operadas ao longo de determinado período de tempo nas hortas 

ajudam a compreendê-las como algo vivo, seja entre uma visitação e outra ou mesmo ao longo 

de vários anos, olhando em retrospectiva, então, não é esse modo que leva a ver na cidade 

também algo vivo? Cidades, seres e circuitos fogem do controle, são ativos. Nesse sentido, é 

possível compreender a intensa relação entre as hortas e seus entes não de uma forma hermética 

e estagnante, mas, apesar disso, apresentando regularidades indispensáveis para sua 

manutenção e que fazem compreender sua maneira de funcionamento. As hortas, apesar de 

perenes, são antes fluidas que estáveis.  
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CAPÍTULO 3: POLÍTICAS DO COTIDIANO 

 

É através desse inevitável processo de co-construção apresentado no capítulo anterior 

que pretendo aprofundar questões relacionadas às hortas e diferentes instâncias do Estado. As 

noções ligadas ao adjetivo comunitário, as concepções sobre o público, privado e política serão 

aqui trabalhadas. O conflito, agora, emerge ainda mais pulsante. 

 

“Não é seu, é comunitário, é de todos” 

 

Assim como é frequente a alusão por parte dos voluntários das hortas aqui estudadas 

a uma desconexão entre cidade e cultivo, entre o urbano e a natureza, também é comum a ideia 

de que o crescimento das cidades fez minar certa solidariedade humana partilhada dentro de 

agrupamentos menores e supostamente mais coesos. Uma constante referência a relações que 

foram se perdendo diz respeito a conexões com os alimentos, com o meio ambiente, mas 

também com os humanos-entre-si no interior das grandes cidades. O que vai ao encontro, 

interessante notar, tanto de certo senso comum quanto de algumas teorias das ciências sociais 

que se preocupavam em demonstrar como a vida em grandes centros urbanos tornava-se 

epicentro da individualidade.  

É como se o percurso chamado modernidade tivesse se desenrolado de forma que os 

habitantes das grandes cidades perdessem seu senso de coletividade. Posicionamento de alguns 

teóricos como o sociólogo alemão George Simmel, entre outros trabalhos, em seu texto A 

metrópole e a vida mental (1987) - para o qual individualização, monetarização das relações, 

uso do relógio de bolso para fazer funcionar a pontual integração das atividades e relações na 

metrópole, além de uma louvada liberdade, seriam características da vida nas grandes cidades 

em contraste ao campo - e Ferdinand Tönnies (1947) em sua distinção clássica – que norteou 

outras tantas teorias - entre os termos “comunidade” e “sociedade”74.  

                                                 
74 Criticando uma constante confusão entre seus significados, Tönnies define como comunidade um tipo de 

associação real e orgânica, tudo o que é confiante, íntimo, que vive exclusivamente junto. Relaciona o termo ao 

ambiente familiar ao dizer que o homem nasce e cresce em uma comunidade, até um momento em que parte em 

direção à sociedade. Esta seria para ele, em contraponto ao primeiro termo, uma representação virtual, 

sobreposição de indivíduos independentes uns dos outros. A sociedade estaria ligada ao trabalho e às ciências, 

enquanto que a comunidade é ligada à língua, aos costumes, à fé, à família. Afirma também que a comunidade 

existe no ambiente do campo, enquanto que a sociedade existe na cidade. Compreende a comunidade como um 

organismo vivo, primitivo, natural e a sociedade como mecânica e artificial. Para Tönnies, no entanto, a 

comunidade era provedora de direitos, mas também de obrigações. E a vida em comunidade não significaria uma 

homogeneidade completa, já que tanto essas obrigações quanto esses direitos gerariam desigualdades, vistas como 
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Dentro daquela que ficou conhecida como “Escola de Chicago”, sociólogos se 

dedicavam a entender as transformações urbanas pelas quais passava a cidade de Chicago nos 

anos próximos aos de 1920, com seu crescimento vertiginoso e o forte fluxo migratório. Houve 

uma diversidade de enfoques e temáticas de estudo dentro dessa sociologia, na qual Louis Wirth 

e Robert Redfield representam apenas duas de suas tendências: o primeiro com ênfase no caráter 

segmentário, transitório, utilitarista nas relações entre os indivíduos urbanos, e o segundo 

apontando para uma “anticidade”, núcleo pequeno, isolado, de solidariedade grupal (Magnani, 

2012).  

Também os “Estudos de Comunidade”, introduzidos no Brasil por Donald Pierson e 

Emílio Willems, tendo Antônio Cândido como um de seus principais expoentes, visavam 

compreender as transformações operadas na sociedade brasileira em função da premente 

modernização e as passagens entre a vida no campo e a das grandes cidades. Estão presentes, 

dessa forma, assim como os já aclarados nos capítulos anteriores contrastes e dualidades entre 

cidade e campo, modernidade e tradição, as separações entre comunidade e sociedade - ainda 

que, quando efetivamente se debruça sobre esses autores, perceba-se que nenhum deles lida 

com uma ruptura brusca e total entre os termos. Operam, no entanto, com claras distinções. 

Uma infinidade de autores e trabalhos, não apenas na antropologia, mas em diversas 

áreas das ciências humanas, travaram uma batalha entre os significados do termo comunitário, 

transitando por buscas identitárias, estruturas mais ou menos coesas ligadas a espaços físicos 

determinados ou convergência de interesses, embates entre a integração global e a autonomia 

local, transformações operando por conta da premente modernidade75. O termo comunidade, 

no entanto, sempre foi uma construção com fronteiras pouco concretas, sendo complicado 

estabelecer de forma unívoca a diferença entre o que é interno à própria comunidade e o que 

cai fora de suas porosas bordas. No limite, é possível considerar que tudo o que é exterior a ela 

pode se constituir em outras tantas comunidades. A comunidade, operada em oposição à 

sociedade, só pode ser dessa forma pensada por conta das relações que mantém quando 

                                                 
oriundas da própria vontade da comunidade. A cidade, de acordo com o autor, apesar de extrapolar a ideia de 

aldeia, encontraria seu acabamento em um espírito comum que a manteria coesa. Seria berço de uma vastidão de 

tipos de associações, onde, especialmente as religiosas, seriam uma manifestação do que a ideia de comunidade 

ainda é capaz. Tönnies não exclui toda e qualquer relação comunitária do ambiente das cidades, mas enfatiza que 

enquanto nas comunidades os homens estão unidos apesar de toda separação, na sociedade estariam separados 

apesar de toda a ligação. Cada um é para si – apesar de depender dos demais – e está em constante estado de tensão 

face aos outros, já que para que ocorram as trocas na cidade cada homem deve se ver como detentor de vantagem 

em relação àquele com quem troca. Tönnies aproxima sua teoria do contratualismo de Thomas Hobbes ao defender 

uma ideia de acordo geral que organizaria as trocas nas sociedades. 
75 Para mais exemplos, ver Barret (2010) ou Marcus (1991).  
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comparada a uma espécie de totalidade social da qual constitui uma parcela e a partir da qual 

foi extraída.  

A antropóloga canadense Vered Amit (2010) interpreta que diferentes formas de 

associação atuais nas cidades continuam a se auto definir como comunitárias, o que demonstra 

a ubiquidade do termo e sugere que, ao invés de ser ignorado por sua imprecisão, os usos do 

termo comunidade sejam considerados como um campo fértil de investigação, exibindo 

diferentes insights para formas de vínculos na chamada modernidade. Nesse sentido, interessa 

compreender como é operado o termo por aqueles que o utilizam. E a pergunta que se faz aqui, 

motivada pelos modos de fazer das hortas urbanas, é: será que o termo comunidade precisa ser 

efetivamente definido por um dentro, um fora e fronteiras fixas que os separam?  

É evidente, entre os criadores e mantenedores das hortas urbanas comunitárias, a 

preocupação para que o trabalho nelas existente seja de fato conjunto, agregue qualquer um que 

se interesse por ele, reúna vizinhos, gere o encontro de pessoas e tenha como produto e como 

forma de produção aquilo que é caracterizado como de todos. Tanto o sistema de funcionamento 

das hortas requer uma participação coletiva e orquestrada para sua manutenção, quanto esse 

sentimento de coletividade e ajuda mútua constituem-se como um dos objetivos das hortas. 

As relações não se dão da mesma forma no âmbito das grandes cidades – e nem fora 

delas - por isso tornam-se de certa forma unidirecionais grandes teorias que pretendem dar conta 

de “o que a cidade é”, ou “as relações nas grandes cidades são”. A cidade agrega diferentes 

modos de fazer que podem ser vistos, inclusive, como das grandes riquezas da vida urbana por 

sua questão de escala. A existência da coletividade das hortas, organizada à sua maneira, merece 

um caráter de diferenciação. Não se trata apenas de uma ação isolada, mas de um conjunto de 

ações que têm como base certa partilha de expectativas, valores, crenças e significados entre as 

pessoas, materializadas no ambiente das hortas. É crucial notar, entretanto, que as concepções 

sobre como deve operar uma ação comunitária, são múltiplas.  

 

É justamente esse espaço em que as pessoas... Não é de ninguém, mas é de todos, que todos possam 

agir, trabalhar naquele espaço... Não é seu, né, não é seu, é comunitário é de todos, por isso que a gente 

deu esse nome. A colheita é comunitária, o trabalho é decidido em bases comunitárias, aí que tá a força 
do negócio. É um exercício de ativismo comunitário, em que se toma decisões comunitariamente, em 

que sempre se comunica, e aí você com isso acaba se apoderando de toda aquela questão. Começa a 
olhar em volta, na praça, pro seu bairro, é um centrinho de onde você acaba se tornando uma pessoa 

mais engajada, ativista. (Conversa com Thais Mauad realizada na Faculdade de Medicina da USP em 

11 de Julho de 2016) 
 

É isso que comenta Thais Mauad. Thais também chama as hortas comunitárias de 

laboratórios socioambientais de empoderamento de espaço público, educação ambiental, e, 
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assim como sempre repete Claudia, acrescenta que hortas comunitárias podem ser fugazes 

justamente porque dependem desse trabalho comunitário constante. Esse tipo de ação não 

funciona se não vier por vontade da comunidade, assim, um trabalho de implantação de hortas 

comunitárias que venha de cima para baixo, seja por iniciativa do poder público, seja por 

instituições privadas, não se mantém sem um engajamento comunitário, justamente porque 

exige uma dedicação quase que diária, constante.  

Alguns dos criadores da Horta do CCSP foram chamados para reavivar uma horta no 

Sesc Osasco após uma de suas funcionárias ter participado de um dos mutirões do Centro, já 

citado nesse trabalho, quando uma oficina de arduíno foi realizada. A horta do Sesc Osasco 

estava desativada há um ano e a funcionária pensou que talvez um sistema de irrigação pudesse 

reavivá-la. Mas Mariana Prado conta que o problema da horta seca não seria resolvido por um 

sistema de irrigação, e sim pelas pessoas olhando, dedicando-se à horta e aí o projeto virou de 

um projeto de irrigação para um projeto de formação de comunidade, quando a lógica de 

trabalho comunitário, aberto a quem quisesse participar, foi instaurada através do mesmo 

esquema de mutirões que funciona nas demais horta.  

A criação ou instalação de uma horta comunitária é a parte mais fácil da ação, sua 

manutenção – porque necessariamente depende de certo engajamento coletivo - é o desafio. Por 

isso, é também constante nas falas de Cláudia que antes de optarem por criar uma nova horta, 

as pessoas devem buscar saber se já não há uma ação coletiva nesse mesmo sentido em um 

local de fácil acesso, que estimule a frequentação, já que tanto a manutenção de uma horta é 

um trabalho pesado quanto existem diversas hortas espalhadas pela cidade que clamam por 

mais ajuda, a falta de voluntários no cotidiano das hortas é dos maiores problemas, já que muitos 

aparecem e não retornam. Há mutirões repletos, outros nem tanto, hortas mais ou menos 

frequentadas, e uma alternativa seguida é a de atrelar os mutirões a oficinas para atrair atenção 

de mais pessoas.  

 

Criar horta é super fácil, manter a horta é mais difícil. É muito comum o que acontece com o espaço 

tipo uma horta comunitária onde ninguém aparece há 3 meses e o mato está alto, o que a gente faz? 

Pra mim essa é a pior propaganda negativa do movimento. Muitas pessoas ficam ansiosas por criar 
novas hortas, sendo que todas as hortas precisam de mais voluntários, e se isso começa a acontecer 

pela cidade, a pessoa vai lá, planta e o mato sobe, nós estamos ferrados. (Fala de Cláudia Visoni no 

encontro sobre agricultura urbana realizado pelo Grupo de Estudos em Agricultura Urbana no Instituto 

de Estudos Avançados da USP em 11 de novembro de 2016) 
 

Ela também comenta em outra conversa que fazer uma horta é o mais difícil, dá muito 

trabalho. Fazer uma festa bum, já fez. Até plantar árvore é bem mais fácil. A comunidade deve 

ser, então, atuante, o que liga sua interpretação à lógica da prática. A comunidade, nesse caso, 
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não está inscrita necessariamente na vizinhança, no bairro, faz parte de uma horta comunitária 

quem nela atua, e isso deixa muito mais fluida a ideia de comunidade das hortas, fugindo desse 

dentro e desse fora à priori, a partir de fronteiras fixas.  

O sentido de comunitário como o dado por Thais - Não é de ninguém, mas é de todos 

- torna-se, por exemplo, mais abrangente que o considerado por Sergio Shigeeda, um dos 

articuladores da Horta Comunitária da Saúde, justamente para justificar o fechamento da horta 

relatado no primeiro capítulo. Comunidade é o pessoal que vem ajudar, né?, comenta, saindo 

do discurso recorrente de que as hortas e seus produtos são de usufruto de todos sem distinções. 

A prática, no entanto, está presente em ambos os sentidos, no agir, trabalhar, ajudar, tomar 

decisões, plantar, são os verbos movimentando substantivos estagnantes. A comunidade não é 

o bairro, a praça, o grupo; mas quem ajuda, colhe, planta. A definição de comunidade se liga à 

de atividade, seja nas ações mais solitárias - em um dia de rega, plantio, colheita na horta - seja 

nos dias de coletividade expandida como nos mutirões. Seja em uma horta fechada, seja naquela 

escancarada em um espaço público.  

Além disso, mesmo que uma pessoa não atue naquela horta comunitária em questão, 

ela faz parte de um senso de ação conjunta se está inserida na realidade de outras hortas urbanas. 

Ainda que participando de hortas diferentes, as pessoas, seja no grupo dos Hortelões Urbanos, 

seja em eventos relacionados à agricultura urbana, seja na visita a uma horta distinta, acabam 

por se reconhecerem como parte de uma ação mais ampla, como parte da comunidade das 

Hortas. 

 

A gente é uma rede não só no facebook, a gente é uma rede no espaço da cidade, no território, e é uma 

rede cultural. E é super comum alguém que não conhece ninguém chegar aqui e falar “oi, tudo bem, 
eu tive uma ideia de fazer um site, um blog, algo para conectar vocês porque vocês todos ficam isolados, 

e não tem nada que...” (Conversa com Claudia Visoni realizada na Horta das Corujas em 22 de julho 

de 2016) 
 

Cláudia faz esse comentário com ironia para mostrar que a impressão de quem chega 

a uma horta sem conhecer bem seus sistemas de funcionamento pode ser a de que cada 

agrupamento de horta atue naquele espaço sem se envolver com outras iniciativas na cidade, 

alheio a outras hortas urbanas. A comunidade das hortas não é absolutamente fixa e constante, 

nem se encerra em seus limites físicos, liga-se mais a uma rede de ações semelhantes no 

território da cidade de São Paulo. É antes uma prática coletiva com sentidos semelhantes que 

um grupo de fronteiras estabelecidas.  

É preciso chamar atenção também para a dimensão da temporalidade na constituição 

da comunidade das hortas. É distinta a relação de um voluntário que teve uma participação 
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única ou pouco frequente daqueles que se mobilizam quase diariamente em torno das hortas. 

Distinta na interação com o espaço e as plantas, distinta na relação com os voluntários, porque 

são distintos os vínculos. Muitas vezes, ao pensar em comunidade, o que logo vem à tona são 

suas partilhas espaciais e/ou materiais e simbólicas. A ideia de vínculo que se quer aqui 

explicitar é ligada à duração, à cotidianidade da prática, o que traz à tona a temporalidade da 

ação. Quem partilha cotidianamente a ação nas hortas com outros seres, sejam eles humanos ou 

não humanos, estabelece e reforça vínculos comunitários que são distintos de outros mais 

efêmeros. Voluntários que retornam – porque muitos efetivamente aparecem por apenas um dia 

– são muito valorizados, e voluntários que retornam tendem a se mobilizar mais fora dos 

momentos de mutirão, trabalhando na horta ou participando de outras ações a elas relacionadas, 

expandindo, na maioria das vezes, suas preocupações e medidas em relação à agricultura urbana 

na cidade. A comunidade das hortas se estabelece na prática, mas reforça seus laços através da 

dimensão do cotidiano, decantando suas práticas em rotinas, sequências, durações. 

Trago mais exemplos que enfatizam a ideia de comunidade como atividade, mas 

também deixam claras algumas diferenças de sentidos e maneiras de funcionamento das hortas 

espalhadas pela capital paulistana. Lia, criadora da Horta da Vila Nova Esperança, na periferia 

do extremo oeste da capital, optou por instituir uma moeda social para garantir que os produtos 

da horta fossem efetivamente para aqueles que ajudam em sua manutenção. 

 

Combinamos então que tudo seria dividido dentro da comunidade. Mas na comunidade tinha 600 

famílias, mas somente 100 trabalhavam, as outras 500 não queriam fazer nada, não queriam doar uma 
semente. Então pensei, não vou aceitar isso. (...) E tem outra coisa, ali na Nova Esperança não tem 

dinheiro, a única coisa que temos é a ajuda da prefeitura que é essa bolsa conseguida através do Luis 

[Luis Henrique Marinho Meira, engenheiro agrônomo e funcionário da prefeitura na gestão de Fernando 

Haddad (PT), já citado no início dessa dissertação], a quem agradeço muito porque se não fosse por ele 

não teríamos conseguido. Tentamos doar as colheitas da horta, mas como o pessoal não quis ajudar a 
plantar, nós só temos as 100 famílias que ajudam, as outras 500 não querem ajudar, chamei os 

moradores e decidimos criar a moeda Esperança. Quando vamos doar as coisas os que não trabalham 

na horta são os primeiros da fila, então eu disse pro pessoal da horta "quem tiver a moeda não precisa 
ficar na fila, mesmo que estejam no final dela vou buscá-los"". No dia da distribuição da colheita deixei 

formar uma fila bem grande e aí perguntei quem tinha a Esperança e todos levantaram a mão. E eu 
disse a um deles: mentiroso, você não tem Esperança. E ele perguntou como era a Esperança e eu 

disse: mentiroso de novo; como diz que tem a Esperança se nem sabe o que é [Risos]. Eu disse então 

que Esperança era a moeda, e ele perguntou como fazia pra ganhar a moeda e eu disse pra trabalhar 
um pouquinho na horta, ir na associação ajudar um pouco, ir também nas reuniões. Ao que ele disse 

não saber os dias, e eu disse sabe sim, o cartaz tá aí na rua, você não vai porque não quer [Risos]. Essa 

moeda, então, está unindo os moradores, assim sendo, não damos os alimentos de graça, porque 
aprendi uma coisa, tudo que vem de graça não tem valor. Eu dou valor a cada pezinho de alface que 

tem lá, uma porque não tem nenhum veneno e outra porque fui eu que plantei. Então quando a gente 
faz a gente dá valor e agora fizemos o seguinte: para aqueles que não têm moeda Esperança a gente tá 

vendendo os alimentos, e com esse dinheiro compramos mais tela para fazer a cerca da horta, não 

compramos mais mudas porque nós mesmos estamos fazendo as mudas, compramos sementes e 
fazemos as mudas. (Encontro sobre agricultura urbana realizado pelo Grupo de Estudos em Agricultura 

Urbana no Instituto de Estudos Avançados da USP em 11 de novembro de 2016) 
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Nesse sentido, a horta em que Lia atua se assemelha mais à Horta da Saúde que, apesar 

de não possuir moeda nem restrições em relação à sua colheita, acaba por impedir determinados 

acessos por conta do portão fechado. Mantém, no entanto, a lógica da ação nos significados 

atribuídos ao termo comunitário, quem ajuda, e por isso valoriza aquele trabalho porque fui eu 

que plantei, como afirma Lia, faz parte da comunidade que merece usufruir daquela ação 

coletiva. 

Quando se trata da Horta das Corujas, dos Ciclistas e do CCSP, a opção sempre foi 

manterem-nas abertas e acessíveis, referido na expressão de todos explicitada por Thaís. É, 

inclusive, o caráter da ação - no caso representada pelo plantio - no chamado espaço público 

aberto a todos que se coloca como um dos principais propósitos dessas hortas. Mais do que 

agregar pares semelhantes, essas hortas são obrigadas a lidar com as diferenças, já que optaram 

por se situar em áreas públicas e buscam participações diversas.  

Surge então uma questão que perpassa diversas teorias da ação coletiva: o debate sobre 

a identidade. A lista de pesquisadores que se debruçaram sobre esse tema é longa. A identidade 

foi inclusive um dos tópicos mais importantes aos estudiosos das Teorias dos Novos 

Movimentos Sociais (TNMS). De Touraine (1989) a Habermas (1981), os pesquisadores da 

TNMS pensaram a ação coletiva junto aos processos de construções identitárias. Alberto 

Melucci (1996), por exemplo, lembra que a ação coletiva é um duplo processo que envolve ato 

e significação, significação que alcança a própria composição da identidade. Os significados 

expressos pelos movimentos são produzidos intersubjetivamente, o que aponta para uma 

constante negociação entre os envolvidos. Essa negociação se dá no nível cognitivo e também 

pelas práticas. 

Ocorre que, nas hortas estudadas, é muito difícil definir uma coletividade a priori que 

consiga estabilizar de forma suficiente suas práticas e seus significados ao ponto de criar grupos 

bem definidos. São, antes, processos mais fluidos e mutantes, mas que nem por isso deixam de 

ser duradouros e de gerar transformações entre os envolvidos e na cidade. Talvez seja por conta 

de sua capacidade de adaptação e transformação, inclusive, que as hortas permaneçam. Foge-

se, assim, de uma exigência identitária prévia quando se trata da participação nas hortas, as 

quais acabam se aproximando da ideia de prática por interesses em comum76. Não se trata de 

dizer que as identidades inexistam, e sim que elas se constroem também naquela prática e não 

engessam sujeitos e o movimento de hortas dentro de um estado de antemão, mas os colocam 

                                                 
76 Semelhante, nesse caso, à uma das noções de “quase-grupos” de que trata Mayer (1987). 
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em uma constante negociação, semelhante, de certa forma, aos processos estudados pela 

TNMS.  

Conversar com voluntários sobre a diversidade de pessoas que frequentam as hortas 

significa entender os espaços públicos como, efetivamente, palco de contradições, muitas delas 

já aqui relatadas. Recebem e interagem com senhoras na Horta das Corujas repudiando a 

existência da horta, repórteres interessados em matérias, estudantes de áreas diversas tentando 

compreender esse tipo de plantio na cidade, crianças em visita escolar, pessoas com 

posicionamentos políticos diversos, pessoas em situação de rua, moradores de bairros variados 

e muitas vezes distantes interessados em aprender sobre o plantio, militantes de causas distintas. 

O que se percebe é que tanto a pauta ambiental e da autonomia na produção de alimentos dentro 

das hortas quanto a maneira como os voluntários mais frequentes constroem o dia-a-dia e as 

decisões lá tomadas - tentando funcionar dentro de certa horizontalidade, ouvindo e lidando 

com desacordos, deixando o espaço mais livre para apropriações diversas – acabam por se 

materializar em ações que transitam relativamente bem (o que não significa a ausência de 

conflito) entre identidades diversas, que se unem em suas práticas. É o plantio e a relação com 

aquelas plantas e com aquele espaço que une as múltiplas identidades das hortas. Aquele 

momento de plantio por vezes se sobrepõe a questões ideológicas discordantes, coloca-as em 

certa suspensão no ambiente das hortas. A comunidade, dessa maneira, pode se expandir 

indefinidamente, gerando associações – não se deve esquecer dos não humanos – as mais 

diversas. Estar em uma horta em um espaço público significa estar entre muitas diferenças, e 

consequentemente muitas relações. 

Não há uma identidade prévia definida para a ação coletiva naquele espaço, e as 

próprias identidades das pessoas que se aproximam das hortas vão sendo construídas pelas 

múltiplas identificações que nelas acontecem. Mity é das voluntárias mais atuantes e assíduas 

da Horta das Corujas. Está em todos os mutirões, aparece na horta em seu dia-a-dia para o 

cuidado das plantas é, junto com Cláudia, figura frequente em eventos, reuniões, reportagens, 

seja representando a horta, seja recebendo pessoas pela primeira vez dentro daquele espaço. 

Estávamos, eu, ela, e diversos outros voluntários de hortas, em uma reunião em julho de 2017 

com a intenção de compartilhar experiências sobre as hortas, reunião que será mais bem 

explorada à frente. Mity conta que, diferentemente de muitas das pessoas que lá estavam e já 

possuíam contato ou interesse no plantio desde a criação da Horta das Corujas em 2012, ela só 

foi se interessar por aquela realidade anos depois. Decidiu, certo dia, passear por aquela horta 

desconhecida – Mity é moradora do entorno – e se deparou com um pé de shissô, erva originária 
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da China, mas utilizada na culinária japonesa da qual Mity é adepta. Como nunca havia 

encontrado a planta para compra nos supermercados, o shissô gerou um grande interesse de 

Mity pela horta, que se tornou a partir de então assídua no cuidado daquele espaço. Se fosse só 

um monte de pé de alface talvez eu nunca tivesse me interessado pela horta, diz Mity. Foi o 

atípico shissô que a atraiu, o diferente, não o igual. Assim como essa, as hortas agregam diversas 

histórias de caráter semelhante. Mity não se interessou pela horta porque era ativista ambiental 

ou especialista em agroecologia, mas foi, pelo shissô e com a horta, moldando suas maneiras 

de agir, comprar, cozinhar e se posicionar em relação ao meio ambiente.  

As pessoas, os espaços, as relações, não vêm prontas, mas vão se construindo através 

das redes, o que possibilita retornar novamente a Gabriel Tarde (2007) e sua máxima de “existir 

é diferir”. Sua metafísica do ter em detrimento de uma metafísica do ser coloca a questão da 

identidade não como epicentro de suas análises, mas apenas como um estado momentâneo e 

não congelado. São seres-em-ação que se definem pelo que fazem. Aqui, também, a opção pela 

perspectiva do movimento permite a atenção às negociações em detrimento das estabilizações. 

Inspirado em Strathern (2006), que defende que as relações de gênero nas sociedades 

melanésias são exemplos privilegiados para que se compreenda a alternância dos sujeitos e 

coletividades entre a unidade e a pluralidade, é possível pensar que o uso do termo comunitário 

pelos agentes das hortas urbanas visa estabelecer uma diferenciação de relações, um movimento 

“de um estado para outro”77. No ambiente das hortas – e aqui se trata tanto de sua territorialidade 

quanto do ambiente interrelacional que não depende apenas de um espaço físico – as pessoas 

estão imersas em uma socialidade manifestada de forma coletiva e permeada por um sentimento 

de união, de juntos. Diferente de outros tipos de socialidades urbanas em que o “eu”, muito 

mais que o “nós”, é acionado. O que não quer dizer que o “eu” seja o indivíduo e o “nós” a 

sociedade, nem que um seja completamente posto de lado para que o outro venha à tona. É o 

movimento que gera, efetivamente, diferentes tipos de relações sociais, e sua observação ajuda 

a fugir das dualidades explicitadas ao início desse capítulo. A participação constante na 

realidade das hortas, no entanto, faz muitas vezes com que seus voluntários se liguem a outras 

lógicas de ação coletiva na cidade como tratarei mais à frente, privilegia, estimula e chama a 

atenção para o “nós” em ação. 

São, dessa maneira, essas ações coletivas, chamadas de comunitárias, em que o 

comunitário entra mais pelo veio da ação conjunta – a ideia de comunidade enquanto atividade 

                                                 
77 “A vida social consiste num constante movimento de um estado para outro, de um tipo de socialidade para outro, 

de uma unidade (manifestada coletiva ou singularmente) para aquela unidade dividida ou constituída como um par 

com respeito a outra” (STRATHERN, 2006, p. 22). 
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partilhada – que pelas identidades, convicções e valores estáveis e intrínsecos a todos que nele 

atuam, que podem, segundo diversos dos meus interlocutores, fazer refletir sobre os 

significados e usos atribuídos ao espaço público na cidade. 

É comum a percepção de que considerar como posse privada a coisa pública é maneira 

de pensar que permeia muitos dos habitantes de São Paulo, o que levaria a formas conflitantes 

de ver e lidar com a existência de hortas comunitárias. 

 

Isso aqui tudo é uma ideia, é um projeto de vivência, e as pessoas estão em diversos momentos de uma 

transição, uma reflexão. Então tem pessoas que não conseguem se libertar da ideia da propriedade 
privada. (...) A própria ignorância com o espaço público, né, outro dia uma pessoa tava roubando muda 

e uma voluntária falou pô, vc tá levando embora? E a pessoa respondeu: a praça é pública. Então o 

conceito de público dessa pessoa é assim, algo público é algo que eu posso me apropriar. A pessoa não 

sabe, ela tem essa referência, o político tá lá e pega as coisas públicas pra ele, então, o que é público... 

isso é um aprendizado. Porque o objetivo aqui não é produzir comida, é muito mais educar, por 
exemplo, essa senhora que estava aqui roubando. Porque se ela rouba mudas uma vez, duas vezes, 

quem sabe na décima sexta vez ela para pra pensar. Tanto é que eu falo isso nas entrevistas e as pessoas 

não gostam. Quando me perguntam se tem algum problema eu falo: tem, roubo de mudas. Porque às 
vezes a pessoa vai ver é na televisão que ela é um problema. Porque ela é uma pessoa que não consegue 

enxergar o outro. Eu acho que esse projeto defronta as pessoas com a sua projeção do que é público. 

De outro lado, assim como teve aquela pessoa que tava roubando muda e achava que podia roubar 
porque é público tem n pessoas que ficam ali do lado de fora e falam: moça, eu posso entrar? E aí 

quando entra já começa se desculpando, eu posso olhar, eu posso pegar, vou pegar só um pouquinho, 
porque elas não sentem que podem fazer aquilo. Pessoas da minha própria família já me falaram que 

eu sou boba de ir plantar numa praça onde todo mundo pode pegar. (Conversa com Claudia Visoni 

realizada na Horta das Corujas em 22 de julho de 2016) 
 

Claudia expõe através de sua fala tanto uma projeção do público como meu, e se é 

meu eu posso me apropriar da maneira como bem entender, quanto do público como algo que 

não é meu, e se não é meu tenho que pedir licença, autorização, permissão para me apropriar, 

se é que haverá coragem para tal. Dois extremos que querem ser combatidos pela lógica dessas 

hortas urbanas comunitárias.  

Os roubos de plantas são questões muito discutidas pelos voluntários frequentes das 

hortas, seja em entrevistas como relatado acima por Claudia, que faz questão de tratar do 

problema sempre que está na mídia, seja nos mutirões, reuniões, eventos sobre agricultura 

urbana, quando se tenta encontrar maneiras de mitigar o problema. O roubo de plantas é ação 

social privilegiada para confrontar entendimentos sobre os âmbitos do público e do privado, 

tanto por parte dos hortelões quanto por parte da população que se vale dos roubos para cultivar 

ou cozinhar em casa. 

Muitas das hortas são abertas, não há como impedir que as pessoas levem dela o que 

bem entenderem. Além disso, noções diferentes sobre cultivo, certo desconhecimento sobre os 

propósitos das hortas, curiosidade, fazem com que plantas sejam arrancadas com as raízes 
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quando poderiam ser levadas apenas galhos ou folhas para uso, legumes e frutas sejam 

arrancados antes de estar prontos para o consumo, os pés de alface, arruda, salsinha, cebolinha 

– as plantas do supermercado, facilmente reconhecíveis – não durem nem uma semana em um 

cultivo de horta pública. A ideia ligada à roubo é diferente da ligada à depredação que se 

associa à destruição pura e simples, a noção de roubo se conecta ao roubo para uso. Também 

as chamadas “ervas de proteção”, encaradas como filtros de energias ruins por certa cultura 

popular, a espada de São Jorge, o alecrim, o manjericão, a arruda, estão entre as plantas mais 

roubadas. As plantas mais roubadas, ao que parece, são aquelas que fazem sentido para o 

universo de quem rouba, porque reconhece nela funções, utilidades, relações. 

A intenção dos voluntários de hortas comunitárias abertas é a de que efetivamente as 

pessoas se apropriem daquele espaço e daquela vegetação, seja plantando, seja colhendo. O 

problema, então, não é a colheita em si, mas a maneira como ela é realizada. Se a planta é 

arrancada com as raízes ela não pode se perpetuar e ser apropriada por outra pessoa, isso 

configura um roubo de algo que é de todos, mas quando retirado em sua integridade passa a ser 

de um. Então, apesar de lutarem por fazer compreender que público é aquilo que também é meu, 

a ideia é rechaçada quando passa a ser público aquilo que é só meu.  

As tentativas de mitigar o problema dos roubos passam, especialmente na Horta das 

Corujas, tanto por plantar uma quantidade grande das plantas que estão sendo roubadas, porque 

se assim o são é porque as pessoas procuram por elas, quanto pelo plantio escondido, entre 

plantas maiores ou no meio de PANCs que são tidas como mato.  

 

Arruda a gente não consegue ter, tem que esconder. Mas eu tô sentindo um aprendizado. Teve uma 

época que não parava manjericão, mas agora as plantas tão muito consumidas. Porque eu tenho a 
impressão de que a maioria dessas plantas roubadas, a planta vai morrer. Você sabe pelo tamanho que 

levou que a planta não vai sobreviver. Então eu planto escondida perto de outras porque quando ela 
aparece já tá grande e não cabe na bolsa, aí a pessoa só leva uns ramos. Mas eu tô acreditando num 

certo aprendizado, porque tem diminuído o roubo dessas plantas. Porque a pessoa leva pra casa, a 

planta morre, no outro dia leva de novo, aí uma hora ela pensa que é melhor vir aqui e colher do que 
ficar roubando e tudo morrendo. Tô acreditando, né, vamos ver. (Conversa com Claudia Visoni 

realizada na Horta das Corujas em 22 de julho de 2016) 
 

Apesar do relato otimista acima dado por Cláudia no ano de 2016, os roubos de plantas 

continuam constantes nas hortas. Maria Eudóxia, voluntária de diversas hortas nas regiões 

centrais e periféricas da cidade, comenta sobre o plantio no Largo da Batata:  

 

Lá tem estação do metrô e passa “só” 70 mil pessoas por semana, e lá a gente tem cinco canteiros 

quadrados, que antes era uma área de grama, que a gente vem ao longo de dois anos planejando esse 

espaço. Então tudo isso que muita gente compartilhou, do vandalismo, do furto, imagina em um espaço 
como esse. Como a gente lidou com isso? A gente aprendeu a trabalhar com as PANCs, porque as 

pessoas não reconhecem, não valorizam, então não são espécies muito furtadas. E elas têm resultados 
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incríveis, todo o ciclo de vida é de dois a três meses, produz flores lindíssimas, então embelezam, vai 

descompactando o solo, é maravilhoso. (Encontro sobre agricultura urbana realizado pelo Grupo de 

Estudos em Agricultura Urbana no Instituto de Estudos Avançados da USP em 11 de novembro de 

2016) 
 

As PANCs aparecem em muitas das hortas como alternativas às plantas de 

supermercado, reconhecíveis. Na Horta do CCSP houve a confecção de placas explicativas78 

de como se deve agir na horta, instruções sobre colheita, rega, plantio, poda e controle de pragas. 

A arte das placas foi distribuída entre as outras hortas, estando também presente da Horta das 

Corujas, mas não na dos Ciclistas, que por ser muito exposta conta também com o roubo ou 

depredação de placas como esta.  

É de qualquer maneira importante notar que os frequentes roubos de plantas 

significam, para além dos dissensos em torno do espaço público, usos das hortas. De diferentes 

maneiras, aquela ação está sendo apropriada não apenas por seus voluntários, mas por uma 

população mais vasta que em muitas das vezes não se mostra. Tipo de ação esta que é vista 

pelos voluntários como fugindo do veio do comunitário, já que é repreendida por não contribuir 

com a perpetuação das hortas. Esse sentido de uso acaba sendo então depreciado quando 

comparado a uma espécie de bem maior representado por essa perpetuação. A retirada da planta 

toda é caracterizada então como roubo, transgressão, carrega um sentido pejorativo.  

O que se mantém, no entanto, é a diversidade de entendimentos sobre o público e o 

privado, e a intenção das hortas de que o espaço público venha a ser visto, o que faz entrar em 

uma discussão, como espaço comum.  

 

O comum, o público, o privado e a política nas hortas 

 

Foi Mariana Marchesi quem primeiro me chamou atenção para o termo 

 

Se o público é uma coisa que não existe conceitualmente, na cabeça das pessoas, ou existe de uma 

forma deturpada, tipo, ah, não é de ninguém, ou é só responsabilidade da prefeitura, o comum então é 

uma coisa muito nova. As pessoas assim, não... Cada vez que eu tô fazendo jardinagem no Largo da 

Batata passa alguém e fica estupefato com o fato da gente estar ali fazendo um jardim. (Conversa 

realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme 

Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

                                                 
78 Cujos recursos para sua confecção vieram de um edital do próprio CCSP para um ano de oficinas no centro, 

edital que no ano de 2015 foi ganho pelo projeto enviado pelos voluntários mais assíduos da horta, que realizaram 

no Centro projeções de filmes, discussões sobre Agricultura Urbana, oficinas de bioconstrução entre diversas 

outras atividades ao longo de um ano.  
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Acionada para caracterizar tanto recursos79 (água, florestas) quanto direitos e deveres 

coletivos, o comum é uma categoria antiga, com uma base semântica essencialmente política, 

que pode se colocar como profícua para a compreensão de muitos dos movimentos 

contemporâneos, inclusive para o de hortas urbanas. Dentro do qual, inclusive, quando se olha 

para a valorização do comum o movimento é completo: trata-se tanto da defesa de recursos 

comuns, ligados ao meio ambiente, quanto dos sentimentos e das práticas do comum ligados às 

relações sociais nas grandes cidades. Muitas vezes a ideia de comum se confunde com a de 

público, que por sua vez é tratado como de responsabilidade do Estado, o que demostra que 

seus significados não estão dados, mas são construídos, e o agir comum é um tipo de 

cooperação que é moldada e reformulada de forma constante. 

François Jullien (2009), filósofo e sinólogo francês, defende a abordagem do termo 

não apenas a partir de sua origem grega (koinos), mas compreendendo também sua origem 

latina (com-munis), o que o enriquece com outra dimensão que soma a seu prefixo (cum: 

“com”), aquilo que se partilha ou se faz em conjunto, o sufixo múnus, o qual carrega ao mesmo 

tempo a ideia de doação e de obrigação. A ideia de reversibilidade do dom, assim, aparece nessa 

perspectiva, dando dentro de uma dimensão jurídica a ideia de direito, mas também de dever. 

Jullien faz um percurso – mais detido em conceitos e modos de vida ocidentais, apesar 

de buscar a possibilidade de um “diálogo entre as culturas”, como operado em seu livro - que 

se inicia na ideia de “universal”, passa pela de “uniforme” até se ater mais propriamente ao 

“comum”, quando expõe o que ele coloca como a ambivalência do termo.   

Do universal apreende-se uma espécie de axioma válido necessariamente e para todos. 

Tendo como oposto o “singular”, o universal surge da ‘evidência’ da ciência, mas toca tanto 

em um juízo extensivo do universal, aquilo que se pode estender indefinidamente (ideia que se 

aproxima nesse sentido da de comum) quanto em seu juízo imperativo, que torna 

necessariamente igual em todo lugar.  

Ao invés de dizer que o uniforme é uma extensão do universal, Jullien alega que é ele 

seu oposto, e que essa oposição se torna crucial em épocas de globalização e seus mecanismos 

de homogeneização. “Enquanto o universal é “voltado” para o Um – uni-versus – e traduz uma 

aspiração a seu respeito, o uniforme não é, desse um, senão uma repetição estéril” (JULLIEN, 

2009, p. 29). Alega também que o uniforme, diferentemente do universal, não é um conceito da 

                                                 
79 As discussões sobre os chamados commons que englobam a ideia de recursos ambientais comuns passam, entre 

outros autores, por Garrett Hardin em seu famoso artigo “The Tragedy of Commons” (1968) e, mais recentemente, 

por Elinor Ostrom e suas discussões sobre a “governança”, em um sentido de gestão de recursos, o Common Pool 

Resource.  



151 

 

 

 

razão, mas da produção. “Deriva não de uma necessidade, mas de uma mercadoria: é menos 

oneroso porque produzido em cadeia. Seu único mérito é aumentar a produção e a facilidade. 

(...) Sua potência, em outras palavras, é simplesmente cumulativa: quanto mais ele se expande, 

mais se impõe, quanto mais se impõe etc.” (id.,ibid., p. 30). Assim, se o universal tem como 

seu oposto o individual ou o singular, o uniforme tem como oposto aquilo que é diferente. “(...) 

O uniforme impõe seus padrões como a única paisagem imaginável, e sem sequer parecer impô-

los. Daí sua ditadura discreta” (id., ibid., p. 33).  

Jullien parte então para o comum, que trata não como lógico ou derivado da razão 

como o universal, nem econômico ou derivado da produção como o uniforme, mas como um 

conceito eminentemente político: “o comum é aquilo que temos parte ou tomamos parte, que é 

partilhado e do qual participamos” (id.,ibid., p. 36). E enquanto o universal é decretado, o 

comum enraíza-se na experiência, e tem seu caráter político pela escolha. O autor escreve contra 

conceber comunidade como simples produto dos sujeitos que ela reúne, o com-munis trata tanto 

de partilhar uma responsabilidade como de exercer um ofício, ou seja, a comunidade que advém 

da ideia de comum não é só grupo, mas ação conjunta. E se o que há de oposto ao comum não 

é o individual ou singular, opostos ao universal80, nem o diferente, oposto ao uniforme, mas 

sim o próprio ou o particular, é aí que reside sua ambivalência e seus riscos. Pois é esse próprio 

que pode justamente absorver o comum e abalar completamente seu ideal. O que abre seus 

membros uns para os outros em uma comunidade pode também fechá-los em uma propriedade 

comum. “Comum, portanto, é um termo de dupla face: é ao mesmo tempo inclusivo-exclusivo. 

Pode também abrir e fechar, opor-se ao próprio e identificar-se com ele. A seu espaço expansivo 

corresponde um avesso defensivo” (id., ibid., p. 42). Esse avesso é o que Jullien chama de 

“comunitarismos”, o que poderia levar ao que ele coloca como um “retraimento identitário” 

que acabaria por enclausurar a comunidade. “A comunidade tem como vocação não se cerrar, 

                                                 
80 Faço aqui uma relação entre o texto de Jullien e os percursos realizados por Marcel Mauss para discorrer sobre 

a noção de pessoa em “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de “eu” ([1938] 2003). Jullien 

coloca a cidadania romana como o encontro entre o universal e o comum. Roma reuniu o status jurídico do 

universal – todos são cidadãos romanos – e o comum como partilha política, unindo segundo Jullien a cidade e o 

mundo, o que fez, de acordo com ele, que através do aporte político de cidadania as pessoas, por mais diversas que 

fossem suas origens, passassem a se sentir parte de uma mesma coisa (Jullien deixa de lado,por exemplo, o fato 

dos escravos não serem considerados cidadãos). Já Mauss usa o exemplo romano para tratar, em um outro espectro, 

da noção de pessoa. Foi com o direito e a cidadania romana que, através da persona civil, funda-se, segundo o 

autor, a noção de pessoa como individuo dotado de direitos e deveres. É possível notar então que um mesmo 

processo histórico de conformação da cidadania romana leva Jullien a interpretá-la pela universalização dos 

direitos e abertura do comum e Mauss a colocá-la como crucial para a noção de individualização, da percepção de 

si como ser singular. Confrontar as teorias deixa pistas para que se note o movimento “de um estado para outro” 

de que trata Strathern (2006) como acima citado, um jogo entre a expansão e a retração, a unidade e a 

universalidade, ao mesmo tempo em que se sentem parte de uma mesma coisa, as pessoas passam a se considerar 

únicas. Nesse sentido, a relação diametralmente oposta entre universal e singular seria nuançada. 
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mas se descerrar” (id., ibid., p. 43). As aberturas e fechamentos, as formas de “associações”81 

são definidoras do comum, da comunidade e dos perigosos comunitarismos de acordo com 

Jullien, que coloca justamente o universal, a busca pelo alargamento, um “fundo sem fundo”, 

como um escudo diante dos comunitarismos. 

Os debates sobre o comum e a comunidade ganham contribuições também com 

Roberto Esposito (2003) e Giorgio Agamben (2013). O trabalho de Esposito tenta se distanciar 

das definições de comunidade presentes na filosofia política. Para isso, ao invés de tratar o 

termo por sua base sociológica (como em Tönnies ou Weber, por exemplo) ele, assim como 

Jullien, vai até sua etimologia, a communitas latina. A leitura de Espósito sobre a communitas 

evita qualquer tipo de substancialização na sua composição. Ela não é, assim, uma comunidade 

que possui um valor interno a priori, é vazia por princípio, o que permite que seja preenchida 

por uma multiplicidade de sentidos sem, no entanto, apontar para uma unificação destes. 

Também Agamben tentará esvaziar a ideia de comunidade de uma construção identitária prévia. 

A comunidade em Agamben é uma comunidade que vem. Ela é devir e potência sem, no entanto, 

realizar-se totalmente. Em ambos, e também em Jullien, os a piori identitários são rechaçados 

em prol de uma abertura às diferenças. Assim, o pensamento do comum realoca os modelos da 

política ocidental moderna justamente por propor uma reorganização do corpo político a partir 

de outras formas (ou mesmo contra as anteriores) que evitam identidades territoriais (Nação), 

de origem ou de destino. 

Ora, mas se não é nesses princípios identitários então onde o comum pode buscar sua 

afirmação? É justamente ao responder a essa pergunta que o comum se aproxima das hortas 

urbanas. O comum encontra sua fundamentação na prática que deve sua relevância justamente 

à possibilidade de ser prática qualquer, fugidia, sempre fértil em desvios e em novos caminhos. 

Essa relação entre certa fluidez de identidades existentes nas hortas – que vão se formando 

também por conta daquele espaço – e a prática coletiva em um ambiente que é de todos explicita 

o comum n(d)as hortas. Questão que acaba por se confrontar, em muitas das vezes, à noção de 

público. 

 

  

                                                 
81 Palavra cara tanto a Jullien quanto a Latour. Seja através de ideais ou de exercícios partilhados em Jullien, seja 

em relações entre humanos e não humanos em Latour, a ideia de associação entra como acordo político em um e 

método de pesquisa e forma de encarar “o social” em outro, a qual levaria necessariamente a uma política não 

separada da natureza. A política, então, impõe-se em ambos.   
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Relações de pertencimento: entre o comum e público 

 

Andre Biazoti comenta que o comum é a palavra que, para ele, mais faz sentido, já que 

a ideia de público estaria muito mais colada a algo que é de responsabilidade do Estado. Ele 

afirma que o público não é de todos, e segue dizendo que é o comum que traz a ideia de cuidado 

em um ambiente de responsabilidade coletiva.  

 

Esse lance de que todas as pessoas que tão ali cuidam daquilo como se fosse um ambiente de todos. Na 

Horta das Flores, pra mim. isso tem feito tanto sentido. Porque é isso, eu sinto que as pessoas tão ali, 
tá todo mundo cuidando, sabe? Diferentes níveis de interação, mas todo mundo tá meio olhando 

praquele espaço. E aí vem a subprefeitura com uma ordem que contraria todo mundo que tá ali, e aí 

conflita, aí você vê que tem interesse. (Conversa realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana 

Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da 

Horta do CCSP) 
 

André refere-se a um embate, que se deu entre meados do ano de 2016 e o início de 

2017, entre a chamada Horta das Flores, situada na Praça Alfredo Di Cunto no bairro da Mooca 

em São Paulo, e a subprefeitura local. O espaço da Horta das Flores surgiu, à época sem essa 

denominação, como um projeto municipal de envolvimento de pessoas em situação de rua no 

plantio urbano de alimentos para geração de renda e autoconsumo. Em 2003, a área de cerca de 

7.000 m² foi ocupada para plantio por vinte e duas pessoas em situação de vulnerabilidade social 

por meio do “Projeto Agricultura Urbana”, realizado pela Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Com a mudança da gestão municipal em 2005, o projeto 

foi abandonado e uma praça foi instalada no local. A gestão municipal à época iniciou o 

processo de venda do terreno, altamente valorizado, que foi confrontado por alguns dos 

moradores locais e pela associação de bairro que conseguiram impedir sua venda e possibilitar 

a manutenção da praça. Em 2011 se iniciou então outro projeto denominado “Escola Estufa 

Lucy Montoro”, dedicado ao estímulo da produção de hortaliças e vegetais, plantas aromáticas, 

espécies para paisagismo, além de retomar o conceito de hortas comunitárias que havia se 

perdido entre 2005 e 2011. Com cursos gratuitos de produção orgânica, a estufa reiniciou um 

processo de envolvimento coletivo no local. Contudo, o projeto foi novamente encerrado em 

2012 com a mudança de gestão municipal. A partir de 2014, buscando evitar o abandono do 

espaço, um grupo de moradores do bairro começou a realizar mutirões para a reativação da 

horta e do espaço da estufa, foi criada então a Horta das Flores. 

Com o sistema de funcionamento através de mutirões semanais, oficinas, cursos e 

bases de plantio voltadas para a agroecologia, assim como a inserção nas redes de trocas de 
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outras hortas urbanas da capital, a Horta das Flores funciona em moldes semelhantes às Corujas, 

CCSP e Ciclistas. André, por exemplo, é voluntário atuante nas Flores e CCSP. 

Depois de mais de dois anos de trabalho dos voluntários da horta, em 2016 foi realizada 

uma Festa Junina Livre de Transgênicos em parceria com paróquias e empresas locais, 

coletivos culturais e artísticos e o Movimento Slow Food. Cerca de 200 pessoas estavam 

envolvidas. Logo após a festa, a Subprefeitura da Mooca, vinculada à Prefeitura Municipal e 

que realiza a gestão de praças no território, iniciou um processo de cerceamento da atuação dos 

voluntários na praça, culminando no fechamento total do espaço no mês de agosto (a praça é 

cercada e seus portões foram permanentemente fechados com cadeados). Havia especulações 

de que aquele local seria vendido e transformado em um estacionamento, ou que a subprefeitura 

optaria por fechá-lo com receio de que as pessoas em situação de rua ao redor o ocupassem 

como local de moradia.  

Os voluntários, que passaram a se denominar Coletivo Horta das Flores, envolveram-

se em diversas reuniões com a subprefeitura da Mooca, buscando sanar a situação e garantir o 

livre acesso à praça. Esta demanda apenas se resolveu no início de 2017, com a mudança na 

gestão municipal e a troca de funcionários, que se mostraram mais abertos a atender o pedido 

dos voluntários: manter o espaço acessível para que as ações na horta possam ser realizadas, 

manter o espaço acessível porque é aquele um espaço verde em um dos bairros mais áridos da 

cidade.82 

A trajetória da Horta das Flores se mostra privilegiada no diálogo com diversas das 

teorias aqui explicitadas que giram em torno de termos como comunidade, comum, público, 

privado. O espaço daquela horta nunca deixou de ser público, sucessivas gestões municipais 

criaram e desfizeram projetos e infraestruturas de acordo com seus interesses – interesses que 

se encaixam dentro da categoria de públicos, mas em que o público parece efetivamente se 

remeter às noções de interesses do Estado, como trata André. Por outro lado, moradores do 

entorno e voluntários da horta tiveram que traçar um verdadeiro embate para conseguir agir 

sobre aquele espaço. A classificação de público não garante possibilidade de ação e 

transformação da população de maneira geral, não garante sequer acesso. Nesse sentido, o 

público se cola demasiado à ação estatal, e acaba por tirar do habitante do urbano qualquer 

                                                 
82 Texto escrito conjuntamente com Andre Biazoti como “Relato de Experiência Técnica” submetido e aprovado 

para o Congresso Brasileiro de Agroecologia do ano de 2017, tendo como título: “Conflitos de poder em hortas 

urbanas: o caso da Horta das Flores”. Há um pequeno vídeo realizado pelo coletivo que também conta a história 

da horta e frisa a escassez de espaços verdes no bairro da Mooca. Do asfalto nasce uma horta: A História da 

Horta das Flores. Coletivo Horta das Flores. Dir. Geral Regina Grilli. 6’59’’. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=A_WAtRn-1Sg&feature=youtu.be>. Acesso em 14 ago 17.  

https://www.youtube.com/watch?v=A_WAtRn-1Sg&feature=youtu.be
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autonomia sobre aquele local. Submetendo-se unicamente ao poder público, aquele espaço se 

sujeita aos mandos e desmandos das trocas de gestão, que muitas vezes apagam projetos e 

memórias. É contra essa ideia de público que muitos dos voluntários das hortas se colocam, 

contra essa chave do público acionada justamente para revelar o Estado, sua responsabilidade 

e intervenções, como se isso estivesse separado da responsabilidade e intervenções também dos 

habitantes do urbano.  

A especulação imobiliária sobre o terreno, a insegurança em relação ao acesso à terra 

e a falta de apoio regular (seja em assistência técnica ou no provimento de insumos) se 

apresentam como os principais desafios à constituição da Horta das Flores, segundo André. A 

construção da gestão comum no território se faz a partir da contestação do poder estatal 

constituído e da negação da lógica de privatização do espaço da horta, produzindo 

subjetividades nos voluntários que os incitam à ação política organizada e à autogestão do 

território comum.83 

A gestão do comum significaria todo mundo olhando praquele espaço (não apenas o 

poder público) e também agindo sobre ele. A ideia de comum tem a potência de 

responsabilidade coletiva da qual a ideia de público muitas vezes se descola, seja pelos modos 

de ação e entendimentos do poder público ou dos habitantes do urbano, seja – as coisas andam 

juntas - pelas relações que se estabelecem e se desenrolam entre ambos os espectros. O comum 

tem a potência, inclusive, de dissolver a dicotomia público-privado ao privilegiar os vínculos 

em detrimento dos contratos, cessões, acordos juridicamente formalizados. André frisa esse 

modo de agir do Estado como uma apropriação privatista do espaço público. A tríade de termos 

que Jullien se esforça por diferenciar – o universal, o uniforme e o comum – muitas vezes 

mistura seus sentidos no cotidiano, e a interpretação de voluntários das hortas sobre o comum 

carrega semelhanças com as interpretações de Jullien. Os sentidos de comum e o comunitário 

operados pelos hortelões não se colocam como ligados a um sentimento de aldeia, daquilo que 

é vicinal, e também não incorporam apenas consensos, agregam conflitos e discórdias 

inevitavelmente. 

Em outra ocasião, durante uma roda de conversas sobre hortas comunitárias em um 

dos Festivais de Agricultura Urbana ocorridos em São Paulo, Claudia comenta que uma horta 

é muito mais que um lugar de plantio, é um lugar de curar nossa relação com o espaço público. 

Se as pessoas estão jogando lixo num terreno é porque elas não estão valorizando esse terreno. 

Se você começa a plantar, conversa, a pessoa vê que tem comida lá, muda a relação da pessoa 

                                                 
83 Idem nota 83. 
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com a área. E essa mesma ideia esteve presente em uma conversa que tive em um dos mutirões 

da Horta do CCSP com uma senhora residente no Paraná que, ao visitar os parentes em São 

Paulo, ficou sabendo da horta e foi conhecê-la em um domingo. Ela me conta que sempre se 

interessou pelo plantio e que um dia decidiu começar a limpar, plantar e cuidar de um terreno 

baldio que ficava ao lado de sua casa. O espaço era degradado e cheio de lixo, jogado também 

pelos vizinhos que já haviam se habituado a ver aquele espaço daquela maneira. Conforme o 

plantio se desenrolou e as plantas – comestíveis e não comestíveis – foram crescendo, a 

vizinhança passou a deixar, ao invés do lixo, vasos e mudas de planta no local.  

Em hortas de áreas mais centrais ou periféricas, são frequentes esses relatos, de certa 

forma românticos, de transformação dos espaços através de ações de plantio realizadas por um 

ou por poucos, que leva a transformações da vizinhança, e que podem se tornar transformações 

em escala. Casos assim foram relatados por essa senhora, por diversos voluntários das hortas 

das Corujas, CCSP, Ciclistas, por Lia na Horta da Vila Nova Esperança, por Dona Marlene na 

Horta Terra Molhada. Não só relatados, mas contados em tom de esperança, advindo de uma 

satisfação pessoal por estar participando de algum tipo de transformação, mas também de um 

desejo de que aquela ação seja capaz de gerar mudanças mais abrangentes no cotidiano da vida 

nas cidades quando se trata de sua alimentação, relação com o meio ambiente, relação das 

pessoas entre si e com os espaços públicos.  

A ideia de comum que se lança entre as noções de público e de privado – aquilo que é 

de todos, mas também é meu – leva a relações de pertencimento com os espaços. Sentir-se dono 

da sua realidade, como fala Mariana, significa também uma autonomia pessoal de ação sobre 

o que está ao redor, e por estar ao redor compõe e é composto por sua vida, suas relações. As 

ideias de apropriação privatista do espaço público operadas pelo Estado adviriam, então, das 

relações imbricadas entre as múltiplas forças estatais e os habitantes do urbano. São lógicas de 

retroalimentação, o Estado não consegue lidar bem – porque as operações fogem de uma rotina 

– com pessoas se apropriando e agindo sobre os espaços, as pessoas não agem e não se 

apropriam dos espaços porque não se sentem parte daquilo.  

 

Mariana Marchesi: mas isso é uma das coisas que eu acho que são mais poderosas nas hortas, de criar 

uma relação de pertencimento com o lugar, e eu acho que é isso também que dá muito conflito. Deu 

conflito no CCSP, deu conflito na Horta das Flores. Porque pro poder público, por exemplo, é muito 
mais fácil administrar um espaço esvaziado, muito mais fácil um espaço neutro que um espaço do qual 

as pessoas se sentem parte, porque aí eles não têm que mediar nada. E essa coisa do pertencimento 
significa, por exemplo, que você é responsável, isso dá outro sentido pra cidadania, né? Meu, esse 

espaço é meu, eu tô vivendo nele, eu tenho poder de ação sobre ele. E as pessoas aprendem isso sem 

querer e eu acho que esse é o aprendizado mais foda. Esse mundo é meu, eu posso agir sobre ele. Isso 

é política. 
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André: E isso transforma radicalmente, você volta pra casa e toda sua relação muda, assim, depois do 

envolvimento nas hortas eu olho em casa, eu fico olhando o bairro em volta... Você se sente tão 

responsável às vezes que você também não dá conta de cuidar de tudo. Você começa a olhar e pensar, 
putz, mas sou eu que tenho que fazer aquilo, e isso começa a mudar suas relações em volta, isso é muito 

forte também, vontade de cuidar de tudo que tá ali, das relações... 
Guilherme: reconecta a gente com uma série de camadas com o entorno principalmente (Conversa 

realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme 

Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

Muitos dos criadores da Horta do CCSP são categóricos ao afirmar que é essa, então, 

uma política que foge da ideia de política formal ligada exclusivamente ao Estado, e se 

apresenta pela prática. Mais um trecho longo merece aqui ser exposto por retratar uma relação 

intrínseca entre os espaços públicos, o comum, a política, a agricultura, os moldes de produção 

capitalista. Demonstra a percepção do imbricamento existente entre tais ideias, dentro de uma 

maneira peculiar de percebê-las, maneira esta que foi sendo tecida a partir das relações com as 

hortas urbanas comunitárias de São Paulo: 

 

Mariana Prado: [sobre os significados que atribui à horta] é falar sobre ocupar espaço, sobre conversar 

com outras pessoas, é muito profundo.  

André: é, você lida com acesso, lida com pessoas diferentes.  
Guilherme: e te coloca na interface com o poder público e isso pra mim foi uma coisa que eu falei, 

caralho, a gente pode influenciar a cidade, a gente é parte ativa da construção da cidade.  
Mariana Prado: maravilhoso, é um processo que é ativo, é completamente ativo. André: e ele é prático, 

é ativista, mas não é aquele ativismo combativo. É aquele ativismo romântico, bonito, que de repente 

tem uma velhinha do seu lado.  
Lana: é, vai todo tipo de gente né.  

Mariana Prado: porque ele não tem cara de político. (...) É, assim, de falar que não é político, de ser 
bonitinho, de atrair por um outro meio.  

Mariana Marchesi: é que não tá tudo explicito, assim, a horta não te coloca tudo de uma vez, tipo um 

cartaz assim, você tem níveis de interação com a horta, e aí ela vai assim muito delicadamente te 
levando pra discussões fundamentais da vida que, enfim, cada um se envolve no nível que quiser, mas 

pelo menos um pouco essa discussão acaba chegando. Meu, aqui a gente tá plantando comida, é 

inevitável que a gente discuta como que é produzida a comida que chega no nosso prato.  
Mariana Prado: o tanto que a gente precisa comprar, que é a ideia inicial da Lana: nossa, imagina se 

eu puder plantar tudo o que vou comer?  
Guilherme: esse é um pensamento que é muito revolucionário.  

Mariana Marchesi: essa pra mim é a principal chave, é um pensamento de autonomia, o capitalismo 

não tem isso.  
André: e acho que tem um lance educacional também que, cara, primeiro que é um mundo, plantar. O 

universo das plantas, do solo, da agricultura, é um universo imenso a ser descoberto, e aí eu acho que 

tem o lance da curiosidade. Porque é isso, você nunca viu uma berinjela, aí de repente você planta um 

pé de berinjela e de repente nasce sua primeira berinjela. Aquilo dá um gás, uma ânsia, que você olha 

e fala, caralho, velho, é minha primeira berinjela!  
Mariana Marchesi: um poder, você se sente mais dono da sua realidade. (Conversa realizada em 06 de 

outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre 

Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

Guilherme acrescenta que sua formação até a faculdade foi toda distanciada do 

universo da política, dentro de uma lógica familiar em que movimento político era sinônimo de 
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problema, e conta que pelo menos pra mim e horta foi essa possibilidade de me reconectar com 

esse canal que eu sempre fui meio que privado, e segue dizendo: 

 

Eu começo a perceber a horta e algumas funções da horta que eu jamais imaginaria. Porque quando 

eu falei “eu vou plantar na cidade” a minha ideia era produzir comida. Só que é um espaço com uma 
infinidade de finalidades, e virou um espaço de discussão política. Eu comecei a me envolver e comecei 

a perceber as minhas possibilidades de ação. Eu era muito distante da política, comecei a me engajar 

politicamente, a olhar para a cidade como um espaço influenciável a partir dos encontros que a horta 
trouxe na minha vida. As pessoas chegam lá e falam ‘Ai, eu quero plantar um alecrim’. E sai de lá com 

um molotov na mochila [fala em tom de brincadeira]”. (Conversa realizada em 06 de outubro de 2016 

com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e 

criadores da Horta do CCSP) 
 

Thais Mauad conta que as ações comunitárias em sua vida se iniciaram em seu bairro, 

a Vila Jataí na zona oeste da capital, onde com outros moradores criaram agrupamentos para 

gerar soluções sustentáveis ao bairro, como sistema coletivo de captação de água de chuva ou 

a criação de mais canteiros para aumentar a permeabilidade das ruas do bairro. Ela diz que seu 

envolvimento com as hortas começou como cidadã. Antes, já se envolvia com o Movimento 

Boa Praça84, foi assim que começou a se interessar pela questão do espaço público, e depois, 

vendo a Horta das Corujas perto de sua casa, começou a frequentá-la interessada em técnicas 

de cultivo. 

Foi a atuação coletiva no bairro e nas hortas que a levou tanto para interesses de 

pesquisa ligados a questões ambientais (Thais é professora da FMUSP e pesquisa e orienta 

diversos trabalhos relacionados de uma forma ou de outra à agricultura urbana, tornou-se 

também uma das coordenadoras do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana da USP) quanto 

a se embrenhar pela política formal ao se tornar conselheira do CADES de Pinheiros. Ela coloca 

que são essas ações coletivas, essas ações comunitárias que são capazes de fazer perceber que 

as pessoas são seres políticos, que têm poder de influenciar o que acontece do seu lado, as 

pessoas não têm noção disso, não percebem (...) as pessoas não têm noção da força que esse 

arranjo local pode ter frente à política. Elas não sabem que elas podem ser influenciadoras, 

que podem pedir coisas, que podem ser agentes ativas, e a horta é uma maneira de se começar 

a perceber isso.  

As hortas não são, claro, o único caminho para essa espécie de política do cotidiano, 

mas são passíveis de estabelecer relações peculiares com o universo da política. A ideia de 

                                                 
84 “Nossa intenção é mobilizar cidadãos, empresas, governos e instituições para ocupar e revitalizar os espaços 

públicos, em especial as praças da cidade, devolvendo a elas o seu propósito inicial: o de locais de convívio, lazer, 

debate e inclusão”. Fonte: MOVIMENTO BOA PRAÇA. Disponível em 

<http://movimentoboapraca.com.br/sobre-nos-2/quem-somos/>. Acesso em 03 ago 17.  
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reconexão com os sistemas vivos, trabalhada no segundo capítulo, alarga-se para as percepções 

e interação com o urbano que possibilitam parar de enxergar a caixinha, como trata Guilherme 

Borduchi. Mesmo a lógica de conexões trazidas pelas técnicas da Agroecologia e Permacultura, 

por exemplo, prezam por um entendimento de cadeias de relações que é passível de ser 

replicado para outras instâncias da cidade. Assim, as já citadas dimensões da responsabilidade 

e do pertencimento que trazem a noção de vida como interconexões e fluxos – co-construções 

– também se colocam como operando sobre os espaços urbanos, daí o alargamento para a 

instância do comum em detrimento do público. A satisfação e a dimensão da autonomia advinda 

do cultivo, o cuidado que gera frutos e estabelece com eles fortes laços, também é relação que 

se estabelece com o cuidado de um espaço público. Entender e agir para que as plantas da horta 

persistam na selva de pedra tem a potência de se fazer entender e agir sobre a cidade, o que 

significa, segundo meus interlocutores, fazer política.  

Seja nas hortas centrais, seja nas mais periféricas como as encabeçadas por Lia e Dona 

Marlene, a vivência esbarra, todo o tempo, em conexões políticas. O que pregam muitos dos 

voluntários das hortas centrais é que a aproximação, o contato com a agricultura comunitária 

no ambiente duro da cidade leva a essas conexões. Elas deixam de ser apenas conceitos teóricos 

e de certa forma vazios – cidadania, transformação social, trabalho coletivo – que passam a ser 

sentidos e vividos à sua maneira pelas conexões geradas nas hortas. Assim, a prática nas hortas 

urbanas explicita comos, leva a maneiras compartilhadas de fazer. Fazer política é entender 

como a gente quer viver. A gente não aprendeu a cuidar conjuntamente das coisas, não fomos 

educados para isso, estamos experimentando, diz Mariana Marchesi. É a busca pessoal e 

coletiva da transformação do espaço urbano para que seja visto nele um lugar em que se quer 

viver. 

 

 

Concepções e embates: modos de fazer política 

 

A política operada a partir das hortas é vivida em espaços diversos, e sentida de 

maneiras distintas, mas deixa claro que ela não se faz apenas de dentro do Estado, apesar de 

operar invariavelmente em relação a ele. Essas maneiras de fazer política não clamam por 

buscas identitárias, mas pelo direito de ação na cidade e por certa transformação de suas 

relações: que prezariam mais pelas ações coletivas; que não seriam passivas perante os mandos 

e desmandos desse Estado; que buscariam uma ideia de cidade que não se separa da natureza e 
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da agricultura; que se colocariam contra modelos de desenvolvimento operados pelo 

capitalismo.  

Duas dimensões são ainda importantes para complementar a ideia de política das 

hortas: a defesa de que ela também se faz no âmbito do privado, aspecto ainda pouco tratado 

entre as instâncias acima citadas do público e do comum, e um aprofundamento em suas 

intersecções diretas com o poder público. Iniciarei pelo primeiro assunto, muito ligado às 

concepções de autonomia e, por vezes, à uma desilusão pessoal com uma São Paulo que passou 

a fazer sentido depois da relação com as hortas urbanas. 

 

Quando eu tô aqui, é como se eu tivesse no meu quintal.  

A horta é como seu eu tivesse um sitio pra cuidar.  
A gente é sem-terra morando em apartamento.  

 

As duas primeiras frases foram coincidentemente proferidas em um mutirão de 

domingo de sol em outubro de 2015 na Horta das Corujas, a primeira dita por Mity, voluntária 

assídua da horta, a segunda por um senhor do qual não me recordo o nome e que nunca mais 

encontrei naquele espaço. A terceira frase veio de um rapaz em um dos primeiros mutirões que 

participei da Horta dos Ciclistas no ano de 2014.  

O que há em comum entre as três é essa relação entre o espaço externo da horta e o 

espaço interno da casa, não os colocando como opostos, e sim estabelecendo certa continuidade 

entre eles. Trata-se de uma dimensão da horta como alargamento da casa. Ao mesmo tempo em 

que ela remete a uma ideia de extensão do privado, oferecendo um espaço mais amplo de plantio 

que a vida em apartamentos não oportuniza, oferecendo alimentos e ensinamentos que depois 

retornarão para o âmbito privado para serem propagados ou consumidos, dando a sensação de 

lazer no quintal, ela representa a ação coletivamente organizada de uso da rua, é um espaço 

público transformado, gerido e usufruído não apenas pelo Estado, mas também pelos habitantes 

da cidade.  

Já foi dito no segundo capítulo, para defender a construção recíproca entre as hortas e 

seus seres (o movimento não vem apenas de um dos lados), que as hortas operam uma relação 

de trocas entre o público e o doméstico, mas essa relação ganha aqui mais uma camada com tal 

percepção de continuum espacial. E aí tanto em um sentido, como o operado acima por alguns 

voluntários, quanto em outro, quando reações contrárias às hortas se utilizam do mesmo 

argumento com outra ênfase ao dizer que ao plantar na praça as pessoas estão fazendo daquele 

lugar a casa delas. Dessa maneira, é possível recordar as inserções de Santos e Vogel ao 

escreverem sobre as negociações do espaço comum em suas formas de apropriação cotidianas: 
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“O que é público, em determinadas circunstâncias, pode ser privado em outras. O que é casa de 

uma perspectiva, pode ser rua de outra” (1985, p. 128).  

Diversas classificações indígenas e ribeirinhas com frequência evidenciam gradações 

entre o ambiente doméstico e conhecido da casa e a selva-floresta, lugar do perigo, do 

inesperado, da caça. Entre eles está o roçado, o quintal, a horta, que estabelecem relações 

confortáveis de proximidade, mas também podem abrigar surpresas. A etnografia de Peter Gow 

(1991) sobre o povo nativo do rio Baixo Urubamba no Peru oriental, por exemplo, estabelece 

relações interessantes com a realidade das hortas comunitárias aqui estudadas.  

Gow se dedica a compreender esses que se autodenominam como “de sangue 

misturado” e se colocam entre os modelos “tradicionais” de outros povos indígenas amazônicos 

- seus ancestrais Piro, Campa e outros - e a “vida civilizada”. Esses povos se dizem nativos que 

comem “comida de verdade”, mesmo termo operado aqui pelos hortelões, e, apesar de 

preferirem roupas compradas em lojas e outras “cosas finas” produzidas pelas fábricas urbanas, 

recusam a comida industrializada de maneira veemente e prezam por aquilo que plantam, caçam 

ou pescam. A produção da “comida de verdade” os engaja com suas paisagens, florestas, rios, 

e, ainda, sua produção, circulação e consumo estabelece vínculos de parentesco e constrói entre 

eles identidades de gênero.  Além disso, as oposições entre cidade e floresta estabelecidas entre 

as pessoas nativas não podem ser vistas como uma pura antinomia, e sim como uma relação 

processual, segundo Gow. A cidade é construída a partir da floresta, e se torna floresta 

novamente se é abandonada, assim como as hortas se tornam outras coisas se esquecidas. O 

trabalho adulto vem, em grande parte, de criar e manter espaços domesticados85 em face à 

regeneração da floresta, baseia-se fortemente na construção de casas e no cultivo.  

 

As pessoas nativas definem “viver bem” (vivir bien) como ser casado, ter uma casa e roçado, e viver 

entre parentes. “Viver bem” é comer “comida de verdade” e compartilhar essa comida entre parentes, 

afins [affines], e compadres. Todas essas atividades implicam a transformação da floresta. O vigor e a 

saúde dos adultos, através do trabalho, transforma a floresta em roçados, casas e cidades. (GOW, 1991, 

p. 190, tradução nossa) 
 

As hortas urbanas comunitárias não têm uma relação de contiguidade espacial com a 

residência de seus voluntários. Mesmo que alguns sejam seus vizinhos, há sempre a dimensão 

da rua entre eles. Mas são espaços que, para permanecerem, têm de ser conquistados do poder 

público e relativamente aceitos pela população, assim como elucida o exemplo da Horta das 

                                                 
85 É importante lembrar do sentido negativo dado à “domesticação” como operado principalmente por Tsing (2015) 

e Strathern (2014) no início do segundo capítulo, o qual se liga diretamente à ideia de controle e subjugação. A 

palavra aqui se liga mais diretamente à casa, ao lar, o que não impede que haja determinado nível de controle, seja 

nas relações analisadas por Gow, seja nas hortas urbanas.  
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Flores, ou nas descrições apresentadas que evidenciam táticas de conquistas para que as hortas 

permaneçam vivas. Dessa maneira, no mesmo sentido das conquistas operadas pelos indígenas 

em relação à selva-floresta, que passam de certa maneira a domesticar um espaço mais alargado 

da casa para estabelecer seu roçado, os hortelões operam com certo vetor de domesticação de 

espaços públicos da selva de pedra, que pode funcionar para preencher o vazio deixado pelas 

ausências de quintais, pelo chão cimentado, ladrilhado, que não oferece terra e 

consequentemente limita os tipos de plantio. A horta passa então a operar uma sensação de 

estar no quintal, no sítio, oferecendo terra e a possibilidade de plantio que, nesse caso, 

necessariamente se torna coletivo. Estabelece entre o público e o privado esse espaço comum 

de ação que gera pertencimentos e é ao mesmo tempo fermentado pelas memórias afetivas de 

vida na roça já citadas no segundo capítulo. Pertencimentos que operam em sentido semelhante 

ao do engajamento dos povos nativos do Baixo Urubamba com suas paisagens e o universo dos 

não humanos, o que propicia que sua economia de subsistência deixe de ser vista apenas por 

suas características negativas, mas se mostre também por seus engajamentos positivos de 

acordo com Gow (1991). 

Além disso, as hortas não são situações extraordinárias de vivência, ou de ações 

criativas, como uma festa na rua, uma intervenção artística mais efêmera. São, ou ao menos 

anseiam ser, parte cotidiana da vida social. Pretendem estar imersas na rotina daquela que passa 

para colher algo na volta do trabalho ou daquele que rega a horta no início de seu dia, afinal, a 

temática da alimentação é ela em si rotineira. Assim, aquele espaço fica ainda mais entrelaçado 

pelo cotidiano que, ao estabelecer usos frequentes, estabelece também vínculos.  

A rede de saberes que opera – transformando espaços e corpos - quando se insere no 

mundo das hortas urbanas comunitárias deixa evidente essa permeabilidade de fronteiras entre 

rua e casa, entre público e privado. Opera-se um jogo entre a expansão do privado para lugares 

públicos e o levar do público para a dimensão privada. Nesse sentido, ocorre também um 

entrelaçamento entre a diversidade dos voluntários das hortas e certa forma de se posicionar no 

mundo, certa identificação e convergência de formas de agir. Entrelaçamento entre diversidade 

e homogeneidade.  

Nesse sentido, pode haver aqui uma confluência entre a categoria de “pedaço” criada 

por Magnani (2002), e a de “lugares familiares”, estabelecida por Tsing (2015). O “pedaço” de 

Magnani é definido como um espaço entre a rua e a casa, em que se desenvolve uma 

sociabilidade que se coloca entre a estabelecida por laços familiares e aquela de relações mais 

formais e distanciadas nas grandes cidades. O “pedaço” agregaria pessoas que não 
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necessariamente se conheceriam, mas que se reconheceriam em certas práticas, orientações, 

hábitos. Já Tsing se utiliza do termo “lugar familiar” para se referir a um ponto reconhecível na 

paisagem dentro de um processo de busca por alimento, ou forrageamento, com os quais os 

forrageadores estabelecem uma relação no tempo e retornam para encontrar plantas, animais ou 

fungos úteis naquele que se torna um lugar reconhecível: 

 

Por meio de seus lugares familiares, os forrageadores aprendem não só sobre as relações ecológicas em 

geral, mas também sobre o acaso nas histórias naturais que permitiu que certas espécies e associações 

de espécies pudessem ocorrer em certos locais. Os lugares familiares de procura de alimento não 

requerem exclusividade territorial; outros seres, humanos ou não, também o aprendem. Suas geografias 

expansivas e sobrepostas resistem a modelos comuns que dividem o mundo em “seu espaço” e “o meu”. 

Além disso, os forrageadores, mais do que se concentrarem em certas espécies individualizadas, atêm-

se às paisagens, com seus múltiplos residentes e visitantes. Lugares familiares implicam formas de 

identificação e companheirismo que contrastam com a hiperdomesticação e a propriedade privada nas 

formas em que conhecemos. (TSING, 2015, p. 181 e 182) 
 

A confluência das noções de “pedaço” e “lugares familiares” traz àquele espaço da 

horta as dimensões de relações humanas entremeadas pelas não humanas. Não é só para as 

pessoas que aquele “pedaço” faz sentido como lugar de encontros e convívios mais intensos 

entre a rua e a casa, outros seres veem nele um “lugar familiar” de busca por alimentos, água, 

pólen, abrigo. Além disso, aquele “pedaço” não se encerra entre iguais que se reconhecem, mas 

se abre para ser também um “lugar familiar” com quem não se trava proximidade e, dessa 

maneira, torna-se um lugar de identificação e companheirismos como formulado por Tsing, um 

espaço de refúgio para seres diversos.  

 

*** 

 

Essas relações que se dão na rua – sentida por vezes como rua-quintal, rua-sítio – e são 

defendidas como políticas por muitos de meus interlocutores geram a percepção de que política 

também se faz em casa. As transformações que são operadas pela relação constante com as 

hortas, trabalhadas no capítulo dois – compostar alimentos, priorizar alimentos frescos em 

detrimento dos industrializados, valorizar a agroecologia, comprar de produtores locais, 

aproximar-se do agricultor, plantar seu próprio alimento, enxergar o consumismo advindo de 

um sistema capitalista, pensar nas embalagens, produzir menos lixo – são vistas como ações 

passíveis de causar transformações e como ações ligadas a uma ideia de autonomia, quando se 

torna menos refém dos supermercados e mais próximo da autoprodução e da troca sem 

intermediações monetárias (para obtenção de comida, de cosméticos, de produtos de limpeza, 

de móveis, etc, Quanto menos for necessário comprar, quanto mais manufaturado, quanto mais 
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próximo do agricultor ou do produtor e mais distante de toda uma cadeia alargada de produção 

e consumo, melhor). A sensação de autonomia na produção dos espaços da rua leva à 

autonomia nas concepções da casa.  

Assim, a ação na horta se concretiza em uma mudança no dia-a-dia pelo estímulo à 

consciência de que somos responsáveis pelos espaços onde habitamos, que vai da horta-quintal 

ao planeta Terra, ambos modos coletivos de habitar. O doméstico, assim, torna-se também 

político. Muito se discute, no entanto, se a ‘conquista’ de novos modos de vida seria solução 

ou manobra do resiliente capitalismo para a manutenção de seus consumidores. Palavras e 

expressões já amplamente utilizadas na mídia e no dia-a-dia dos povos ocidentais como 

“sustentabilidade”, “consumo consciente”, “desenvolvimento sustentável”, “crescimento 

verde”, “ecodesenvolvimento”, “reciclagem” já foram de diversas formas propagadas e 

manipuladas pelo sistema capitalista, que surfa na onda das preocupações com o meio ambiente 

para continuar a vender desenfreadamente.  

O termo greenwashing, cuja tradução literal é “lavagem verde”, é hoje amplamente 

manipulado por meus interlocutores, mas também por movimentos ambientalistas, para denotar 

justamente uma espécie de roupagem, uma tinta verde que mascara a intenção de venda e 

disseminação de produtos, um “marketing verde” que se ampara no aumento das discussões 

relacionadas à questão ambiental para angariar mais e mais consumidores ao vender uma 

imagem ambiental positiva que não corresponde à realidade. A reciclagem pode ser citada como 

um exemplo, que por vezes assume o lado da solução ambiental – plástico, metal, papelão, 

papel são materiais passíveis de serem reutilizados – mas que observada por outras perspectivas 

continua a aumentar a bola de neve dos problemas socioambientais: parte pequena dos materiais 

coletados (na capital, apenas 6,56% no ano de 201686) são efetivamente reciclados; há materiais 

mais ou menos valorosos para os catadores, o que os faz focar em materiais específicos; os 

catadores não são sequer reconhecidos como profissão, apesar do trabalho penoso e que 

beneficia toda a cidade; mesmo que a reciclagem seja efetivada, ainda há todo o custo ambiental 

ligado à produção e distribuição das embalagens; entre outras questões. 

Pagotto (2013) alerta que se a ampliação das discussões sobre as questões ambientais 

pode ser considerada um aspecto positivo, faz-se também necessário esmiuçar os sentidos em 

que muitas das expressões acima destacadas são utilizadas, não apenas do ponto de vista 

                                                 
8686 Fonte: GAMA, Mara. Em SP, reciclagem chega a 6,56% com cooperativas e centrais de triagem. Folha de 

São Paulo. Colunistas. 08 jul 2017. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/maragama/2016/07/1789547-em-sp-reciclagem-chega-a-656-com-

cooperativas-e-nas-centrais-de-triagem.shtml>. Acesso em 20 ago 2017.  
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semântico, mas também ideológico. A questão não versa sobre a importância ou não das 

discussões sobre o meio ambiente, mas sobre como fazê-lo e a que preço.  

É comum que empresas e organizações afiram justamente à ideia de progresso a 

solução para os problemas ambientais. Tudo se passa como se as tecnologias fossem capazes, 

através dos produtos ditos “sustentáveis” de gerar um equilíbrio global entre produção e 

consumo, dentro de uma lógica desenvolvimentista, de “salvar o planeta” – mesmo que, como 

mostram as discussões do segundo capítulo sobre o Antropoceno, haja apenas dúvidas sobre a 

real capacidade de regeneração do meio ambiente perante a magnitude dos impactos sofridos. 

O que se tem são avanços dos problemas, muito mais que seus retrocessos, quando se toma a 

proporção global.  

Dupas chama isso de “ideologia do progresso técnico”:  

 

O progresso, assim como hoje é caracterizado nos discursos hegemônicos de parte dominante das elites, 

não é muito mais que um mito renovado por um aparato ideológico interessado em nos convencer que 

a história tem um sentido certo – e glorioso – que dependeria mais da omissão embevecida das multidões 

do que da sua vigorosa ação e da crítica de seus intelectuais” (2007, p. 89) 
 

E acrescenta: 

 

Trata-se aqui de analisar a quem dominantemente esse progresso serve e quais os riscos e custos de 

natureza social, ambiental e de sobrevivência da espécie que ele está provocando; e que catástrofes 

futuras ele pode ocasionar. Mas, principalmente, é preciso determinar quem escolhe a direção desse 

progresso e com que objetivos. (id, ibid) 
 

Através de um “conceito motor schumpeteriano” como alega Dupas, o modo de 

produção capitalista operaria em uma espécie de destruição criativa, em que a cada dia novos 

produtos são promovidos como objeto de desejo por apelos diversos, entre eles o ambiental, 

sucateando à grande velocidade produtos anteriores e mantendo o movimento da roda de 

acumulação. O greenwashing, que foi popularizado nos anos 90 pela organização global 

Greenpeace, seja presente no marketing empresarial, seja nas ações do poder público, apesar 

do véu verde, funcionaria nessa mesma lógica de venda de produtos através de apelos 

ambientais.  

Um caso emblemático ocorreu à época de minha pesquisa para essa dissertação, 

diretamente relacionado ao universo das hortas urbanas e que, por isso, merece ser aqui 

analisado. No segundo semestre de 2016 é lançado o projeto “Plantaria” pela Monsanto, 

empresa multinacional de agricultura e biotecnologia sediada nos Estados Unidos, líder 

mundial de produção do agrotóxico glifosato, o mais vendido no mundo, e que se apresenta 
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com a frase “Isso é agricultura sustentável, e essa é a essência da Monsanto”87. O texto de 

apresentação do projeto, que se concretizava através de um “Plant Truck” - como por eles 

denominado – veículo que percorria pontos da cidade de São Paulo com o objetivo de ensinar 

à população urbana técnicas de plantio para o âmbito da casa através de um profissional 

agrônomo, segue abaixo: 

 

A Monsanto, empresa de serviços e de tecnologias agrícolas, apresenta pela primeira vez um truck de 

plantas na cidade de São Paulo. Por meio de um “Plant Truck”, nomeado de Plantaria, que estacionará 

em alguns pontos da cidade de São Paulo, o projeto promoverá à sociedade o conhecimento acerca das 

boas práticas de cultivo, incentivando as pessoas a interagirem com o manejo de plantas, flores e 

legumes durante os meses de agosto e setembro. 

Ao longo da ação, o caminhão com especialistas no assunto passará por locais da região metropolitana 

oferecendo suporte tanto àqueles que querem começar a plantar quanto a quem já mantém uma pequena 

horta, plantas ornamentais, ou flores em casa. 

“Queremos incentivar as pessoas da cidade a interagir com o cultivo de plantas, flores e legumes, 

reconstruindo as conexões com a origem dos alimentos”, afirma Virginia Gilligan, gerente de 

comunicação e marketing corporativo da Monsanto para América do Sul. “Ensinando a maneira certa 

de plantar e de manter cada planta, esperamos gerar um momento de bem-estar na vida das pessoas que 

vivem nas grandes cidades”, diz Fernando Guimarães, gerente de negócios de hortaliças da Monsanto. 

Para o desenvolvimento do projeto, a Monsanto se baseou em estudos e pesquisas de mercado que 

apresentavam os benefícios de se cultivar plantações em casa, além da necessidade das novas gerações 

de fazerem parte de questões globais, como a questão dos alimentos. Com o projeto, a Monsanto 

pretende unir as duas demandas e, através de todo seu conhecimento de campo, promover à sociedade 

maior contato com a natureza. 
 

Impressiona a similaridade do discurso da Monsanto ao do universo das hortas 

comunitárias, apesar das ações diametralmente opostas. O “Plant Truck” foi então amplamente 

discutido pelos criadores e mantenedores das hortas comunitárias, bem como por vários 

agrupamentos urbanos ligados a questões ambientais. Sofreu vários protestos por onde passou, 

principalmente no Parque da Água Branca, um dos berços da agroecologia na cidade com sua 

feira de produtores orgânicos, justamente por ser um exemplo de greenwashing: uma das 

maiores produtoras mundiais de agrotóxicos incentivando o plantio de alimentos no âmbito da 

casa e, com ele, também a venda de suas sementes, terra e dos chamados defensivos e 

biofertilizantes.  

O site do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) divulgou uma 

reportagem em setembro de 2016 sobre a ação, em que ironiza o fato de a Monsanto estar, à 

época, prestes a ser acionada em um “julgamento moral” por um Tribunal Internacional em 

Haia, Holanda88. Cláudia Visoni dá um depoimento na reportagem: Típica ação de 

                                                 
87 Fonte: MONSANTO. Monsanto apresenta primeiro truck de plantas em São Paulo. Press release. 22 ago 2016. 

http://www.monsantoglobal.com/global/br/noticias/Pages/monsanto-apresenta-primeiro-truck-de-plantas-em-

sao-paulo.aspx. Acesso em: 08 ago. 2017.  
88 “Durante três dias, cinco juízes ouviram 30 depoimentos de vítimas e opiniões de especialistas de 15 países 

diferentes para emitirem uma opinião legal sobre o comportamento da Monsanto em seis aspectos: direito a um 
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greewashing, lavagem verde, que as empresas fazem para fingir que são ecológicas e do bem. 

Diante da gravidade das consequências do uso dos produtos da Monsanto na saúde pública, 

nos ecossistemas e nas fontes de água, repudiamos essa ação. 

Mas além dos discursos semelhantes sobre a relação entre agricultura e cidade, que 

contemplam ideais de aproximação com a natureza, compreensão dos ciclos dos alimentos, 

consciência ambiental, o mais interessante foi encontrar, ao vasculhar notícias sobre a 

“Plantaria”, menção e incentivo à participação nas hortas comunitárias aqui estudadas: 

 

Existem diversas hortas comunitárias espalhadas em espaços públicos de cidades de Santa Catarina e 

São Paulo. Na capital paulista alguns dos endereços mais conhecidos são a horta coletiva orgânica do 

Centro Cultural São Paulo, a horta das Corujas, a horta da Praça do Ciclista, a horta da Faculdade de 

Medicina da USP e a horta comunitária da Saúde. Mantidas por voluntários apaixonados pelo tema, elas 

mantêm contatos com as subprefeituras de cada região e são abertas ao público. Procure a mais próxima 

de você e a visite! Se a sua ideia for estimular a criação de uma horta no seu bairro e está em busca de 

um espaço, temos uma dica. Em São Paulo, áreas sob linhas de transmissão de energia têm sido 

transformadas em horta graças a acordos de comodato com a AES Eletropaulo - o hortão da Casa Verde 

é um bom exemplo.89 
 

Além disso, um dos sites de divulgação do projeto contava com um mapa90 das hortas 

urbanas comunitárias de São Paulo que foi por mim acessado em 2016, mas estava fora do ar 

em agosto de 2017. Andre Biazoti comenta em uma conversa que conhecia uma pessoa com 

algum envolvimento com as hortas comunitárias que havia dado uma espécie de consultoria 

sobre elas à Monsanto. E Regiane Nigro conta, sobre o caso, que havia sido ela a criadora do 

mapa que foi apropriado sem permissão pela Monsanto, e acrescenta: 

 
Essa apropriação da Monsanto sim, é ruim, mas aí cabe à gente... Mas acho que não colou muito não. 

A impressão que eu tive, olhando a página deles, foi que tinha muita gente com raiva deles, isso porque 

                                                 
ambiente saudável, direito à saúde, direito ao alimento, liberdade de expressão e pesquisa acadêmica, cumplicidade 

em crimes de guerra (a Monsanto produziu o Agente Laranja, usado na guerra do Vietnã) e crime de “ecocídio”. 

De acordo com os organizadores, a companhia promove um “modelo agroindustrial que contribui com pelo menos 

um terço das emissões globais de gases estufa, é largamente responsável pela depredação de recursos do solo e 

hídricos, extinção de espécies e declínio da biodiversidade, e o deslocamento de milhões de pequenos fazendeiros 

anualmente”. (...) Em carta aberta, a Monsanto classificou o evento como uma “encenação” e uma “farsa”, 

afirmando que ele teria sido organizado e apoiado por organizações de comida orgânica “que são 

fundamentalmente opostas à agricultura moderna”.  “Nós acolhemos uma construção genuína e construtiva com 

ideias e perspectivas diversas sobre comida e produção agrícola. [No entanto] este não é um verdadeiro diálogo. 

É um evento encenado, um julgamento paródico em que críticos antiagricultura, tecnologia e Monsanto 

interpretam os organizadores, juiz e júri, e onde o resultado é pré-determinado”, disse ao Guardian a diretora de 

Direitos Humanos da Monsanto, Martha Burmaster. Fonte: EM HAIA, Tribunal internacional faz 'julgamento 

moral' da multinacional Monsanto. Brasil de Fato. Internacional. Disponível em:  

https://www.brasildefato.com.br/2016/10/19/em-haia-tribunal-internacional-faz-julgamento-moral-da-

multinacional-monsanto/.  
89 Fonte: Iniciativas verdes. Conheça e se inspire em iniciativas verdes em grandes cidades. UOL Content Lab para 

Monsanto. Disponível em: <https://www.uol/noticias/conteudo-publicitario/monsanto-iniciativas-verdes-em-

grandes-cidades.htm#conheca->. Acesso em 22 ago 2017.  
90 Fonte: PEIXE, Miguel. Hortas. Mapas Coletivos. Disponível em:  

http://www.mapascoletivos.com.br/maps/5331c8d7b3ffc5b447260a26/ Acesso em 22 ago17. 

https://www.uol/noticias/conteudo-publicitario/monsanto-iniciativas-verdes-em-grandes-cidades.htm#conheca-
https://www.uol/noticias/conteudo-publicitario/monsanto-iniciativas-verdes-em-grandes-cidades.htm#conheca-
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quem tá plantando, que se interessa um pouco mais por isso entende o que é a Monsanto. (...) Mas eles 

estão tentando lá por cima, não é só no marketing, tem o consumidor final também, mas na 

regulamentação das leis, no orgânico, eles querem que o orgânico aceite o transgênico. De repente eles 
vão começar a fazer uma engenharia genética voltada pra não ter defensivo, que seja, sei lá. Pra mim 

é uma admissão de culpa, mas eles vão tentar. A gente tá debaixo de um grande golpe do petróleo, da 
água e dos minérios, então não foge disso. Perigo é pra tudo na verdade. Acho que as questões 

ambientais vão caminhar com o desenvolvimento político daqui pra frente mesmo. (Conversa realizada 

com Popó Lopes e Regiane Nigro em março de 2017) 
 

Além da necessária e curta discussão sobre o greenwashing, ainda é preciso lembrar 

de correntes que defendem que a “sensação de estar fazendo alguma coisa”, operada por lógicas 

de ações no âmbito local, mais especificamente no âmbito do privado, são muito mais 

prejudiciais a mudanças ambientais globais que parte de sua solução, como argumenta o 

sociólogo e filósofo esloveno Slavoj Žižek ao defender que ao invés de desacreditar o 

capitalismo, o que faz a ameaça ecológica é promovê-lo ainda mais.  

O autor discute, em textos que têm circulado inclusive na mídia91, o que ele chama de 

“falsa tranquilidade” que se adquire quando efeitos da crise ambiental global são percebidos 

como causados por cada um de nós. Daí decorreria que a sensação de responsabilidade 

individual pelo todo poderia levar a uma mudança no estilo de vida - comprando orgânicos, 

reciclando, comendo menos ou nenhuma carne - que por sua vez levaria a uma sensação de 

“papel cumprido” no melhor estilo “estou fazendo a minha parte” e, por isso, colaborando para 

um projeto coletivo. O que Žižek argumenta é que essa insistência sobre a responsabilidade 

individual – tática do sistema capitalista – impede ou atrasa a luta por vastas medidas 

sistemáticas. Inclusive o anti-consumismo pregado por movimentos ecológicos seria uma 

maneira de vender experiências coletivas que deixaria de lado medidas mais amplas. Defensor 

do comunismo, Žižek prega que apenas o estabelecimento de uma solidariedade internacional, 

que transcenda a soberania do Estado, seria capaz de atacar o cerne do problema.  

Além do que explicita Žižek, seria possível pensar que um estilo de vida ecológico, 

sustentável, é “produto” vendido, na maioria das vezes, a uma parcela economicamente 

privilegiada da sociedade que tanto tem informações abundantes sobre impactos ambientais 

globais quanto renda e acessos suficientes para “mudar seu estilo de vida”, quando a salsicha 

sai do cardápio por opção, e não pela falta dela.  

E não seria justamente essa falta de opção das maiores questões políticas nessa 

discussão? A alimentação é um dos pontos diretamente relacionados às hortas urbanas que 

                                                 
91 Dois exemplos de textos recentes de Žižek: https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/21/prix-

pictet-photography-prize-consumption-slavoj-zizek; https://www.carosamigos.com.br/index.php/artigos-e-

debates/9432-reciclagem-comidas-organicas-andar-de-bicicleta-nao-e-assim-que-nos-salvaremos-o-planeta. 

Acesso em 22 set. 2017. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/21/prix-pictet-photography-prize-consumption-slavoj-zizek
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/may/21/prix-pictet-photography-prize-consumption-slavoj-zizek
https://www.carosamigos.com.br/index.php/artigos-e-debates/9432-reciclagem-comidas-organicas-andar-de-bicicleta-nao-e-assim-que-nos-salvaremos-o-planeta
https://www.carosamigos.com.br/index.php/artigos-e-debates/9432-reciclagem-comidas-organicas-andar-de-bicicleta-nao-e-assim-que-nos-salvaremos-o-planeta
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talvez seja a questão mais subjetiva, individual, doméstica e ao mesmo tempo a mais global, 

social, pública. Porque ela depende de escolhas ou opções pessoais, mas a forma como se 

alimenta, o que se aprende sobre a alimentação, como são moldados os gostos, a percepção dos 

sabores, a quais alimentos se tem acesso, quanto se paga por cada um deles, são discussões de 

âmbito mais vasto, e são invariavelmente discussões políticas. 

Claudia, escrevendo em uma plataforma aberta sobre o almoço que havia cozinhado 

naquele dia, narra: 

 

A gente come três vezes por dia. Então são 1.095 oportunidades anuais de impactar o mundo de forma 
positiva ou negativa. Ou seja, podemos usar nosso dinheiro e nossos estômagos para fortalecer cadeias 

produtivas de alimentos que começam com a devastação do ambiente e a exploração do ser humano 

para terminar em obesidade e outras doenças. Ou podemos buscar maneiras de nos nutrir que também 

nutrem a harmonia com a natureza, a justiça social e a saúde para todas as formas de vida. (VISONI, 

Claudia. Receita para um almoço socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto. 

Medium. 14 ago 2017. Disponível em: https://medium.com/@claudiavisoni/1-receita-para-um-

almo%C3%A7o-socialmente-justo-economicamente-vi%C3%A1vel-e-ecologicamente-correto-

1166f8809fdc. Acesso em 30 de ago. 2017) 
 

A escolha possível, quando se trata ou não de uma opção, é das questões mais políticas 

dentro do universo subjetivo da alimentação. O problema da fome, inclusive, não é um 

problema técnico segundo meus interlocutores, e sim um problema político. Mais uma das 

histórias contadas por Claudia em um dia de conversa na Horta das Corujas foi a seguinte: Uma 

vez eu tava conversando com meu terapeuta, eu fazia terapia, e ele tava contando que parou 

no posto de gasolina. Aí ele começou a puxar assunto com o frentista que contou que era de 

Alagoas. Ele perguntou o que o frentista achava de São Paulo e ele respondeu que achava 

muito difícil porque “aqui até para comer você precisa de dinheiro”. Na capital, até para 

sobreviver é necessário dinheiro, a opção por alimentos saudáveis e sem veneno, então, acaba 

exigindo ainda mais.  

Gow em sua etnografia, também trata dos nativos do Baixo Urubamba como se 

distanciando de extremos classificados como as “pessoas da floresta”, vistas como quem “vive 

dentro da floresta como animais” e a “cidade”, onde as plantas estão ausentes e todas as relações 

são mediadas pelo dinheiro. Como comenta um de seus interlocutores “Você tem que ter 

dinheiro para viver na cidade, você tem que comprar tudo, até comida” (1991, p. 82, tradução 

nossa).  

Outra narrativa que se soma às razões dos voluntários das hortas comunitárias vem do 

antropólogo queniano Njathi Kabui, que cresceu entre uma fazenda de café gerida por sua 

família e o restaurante de seu pai em Nairobi. Tive a oportunidade de ter contato pessoal com 
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Kabui em agosto de 2017, pelo facebook, quando ele se surpreendeu com o alcance de sua 

história e com a existência de hortas urbanas comunitárias em São Paulo.  

Kabui se mudou para os Estados Unidos para estudar ciência política, mas foi 

impactado pela relação das pessoas, em especial dos imigrantes africanos, com a comida 

naquele país. “Não há nada que seja mais político que a comida, porque mesmo que se tenha 

todos os diamantes do mundo você não pode comê-los, e quem controla a comida vence”.  

 

E se é algo tão básico da nossa existência [a comida], por que não pensamos tanto nisso? Todo mundo 

sabe o lado certo de dirigir na rua. Então, por que não nos é ensinado o certo sobre algo tão mais 

importante que é a comida? (...) Por que os orgânicos são tão caros? Porque nesse país [os Estados 

Unidos] damos subsídios à comida ruim. Não sabemos dos custos e dos riscos de comermos comida 

ruim. Quando eu vim para cá, fiquei chocado, porque teoricamente eu estava vindo para um país 

civilizado, avançado, mas a comida foi um estrondoso desapontamento. Eu fiquei depressivo, fraco, 

com saudades de casa, por causa da comida. E eu me perguntei como um país tão endinheirado quanto 

os Estados Unidos, poderia ser assim tão pobre. Um país com tantas universidades. (...) Eu fui o primeiro 

da minha família a pegar um avião, o primeiro a ter um curso universitário. Me perguntei o que eu 

poderia fazer pelas pessoas, eu queria fazer algo com que pudesse afetar a vida das pessoas, quero 

influenciar o jeito que as pessoas comem. (...) A mesma violência que eu vejo nas ruas, eu vejo na 

comida. A polícia está matando os afro-americanos nos Estados Unidos, e assim também está a comida. 

Não estamos dedicando tempo, inteligência, dinheiro para criar práticas mais sustentáveis em relação à 

comida.  (Comunicação pessoal e Palestra oferecida na Elon University em 14 de abril de 2015)  
 

Abaixo segue uma ilustração92 feita por Kabui que expressa um pouco mais de suas 

ideias:  

 

                                                 
92 Tradução livre: 

QUADRO 1: A consciência africana foi desempoderada por supremacistas brancos. 

Vocês são pobres. Vocês são escravos. 

Vocês são livres, mas ainda assim pobres. 

Vocês serão ricos, se se tornarem como nós. 

Uma casa, dois carros, toda a comida que você quiser. 

QUADRO 2: Comida é um dos agentes mais eficientes de subjugação. 

Compre um, leve um de graça. 

Tudo que você puder comer. 

Me superengorde. 

Eu gostaria de um triciclo motorizado. 

QUADRO 3: todos os nossos progressos em direitos civis não podem ser varridos por uma saúde ruim 

Vovô 

Conta médica, $6000,00 

Você pode me ajudar a pagar isso, filho? 

Claro, pai. 

Poupança para a faculdade. 

Este é o meu futuro!! 

QUADRO 4: A coisa mais radical que eu posso fazer? 

Criar fazendas orgânicas, usando conhecimentos indígenas 

Alimentar pessoas com comida saudável 

Tudo cultivado localmente 

Oferecendo jantares ecopológicos 

E espalhando a mensagem: Não há nada mais político que a comida!! 
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Figura 6 - Quadrinho sobre a política dos alimentos por Njathi Kabui.  

 

Disponível em: http://www.anthropology-news.org/index.php/2017/08/15/chef-kabui/. Acesso em 10 set. 2017. 

 

Kabui hoje cultiva fazendas de produtos orgânicos e se atribuiu a missão de espalhar 

para a maior quantidade de pessoas possível o poder que a relação com alimentos chamados de 

justos, responsáveis, saudáveis, que nutrem a harmonia com a natureza, assim como colocam 

interlocutores das hortas comunitárias. 

As manobras do capitalismo, a atribuição de certa ineficácia das ações pessoais frente 

a mudanças estruturais, a importância de um aspecto crucial para a vida – a comida – que tanto 

pode ser fator de dominação quanto insurreição, tomada de consciência, libertação e porta para 

mudanças macroestruturais, são narrativas e maneiras de ação que se entrelaçam no universo 

das hortas urbanas. Essas são temáticas correntemente tratadas por meus interlocutores. Mais 

importante: “pensadas” e” praticadas”, como ajuda a analisar Stengers e Pignarre no livro 

“Feitiçarias do capitalismo, práticas de desenfeitiçamento” (2005).  

As “alternativas infernais” de que tratam os autores no livro dizem respeito justamente 

a caminhos oferecidos pelo capitalismo – quem recusa jornadas de trabalho excessivas é 

prontamente substituído, se houver aumento de salários o custo de operação se torna alto e a 

empresa se vê obrigada a trocar de cidade ou país, se recusarem os Organismos Geneticamente 
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Modificados (OGM)93 em sua alimentação, vão estimular a fome no mundo – que fabricam 

uma espécie de inércia diante do impessoal “sistema”, ou “sistema capitalista” que incentivaria 

um conformismo e uma paralisia perante seu poder. Ao trocar a palavra “capitalismo” por 

“fluxo reorganizador movediço” ou “sistema feiticeiro”, os autores intentam justamente 

complexificar os termos para tratar dessa inércia que incentiva a “não pensar” e a se tornar 

invisível, não chamar atenção. É o que eles tratam com outro termo aparentemente simples, 

mas que só faz parte do intricado jogo de ideias do livro: as “mãozinhas”, petite main em 

francês, as quais fazem alusão às costureiras auxiliares nas casas de alta-costura. Não se trata 

daqueles que simplesmente fazem parte do sistema, mas aqueles que velam por ele, que com 

ele se engajam para ampliar seu domínio, aqueles que previnem fugas. As “mãozinhas” são o 

que faz perdurar o sistema feiticeiro ao recusarem complicações, novas propostas, “um outro 

mundo possível”. E essa inércia que advém da tarefa aparentemente impossível de mudar o 

“todo” sendo tão “pequeno” é combatida pelos autores com o incentivo de começar por colocar 

os problemas localmente já que, invariavelmente, tudo se passa no aqui e no agora.  

Stengers compreende o capitalismo como uma engrenagem ou uma máquina que 

fabrica as conjunturas e os atores de acordo com suas próprias necessidades e destrói aqueles 

que não se adaptam. Associa-o a um poder de tipo espiritual, maléfico, um poder de captura. A 

“intrusão de Gaia” e as catástrofes ambientais se apresentariam como um novo campo de 

possibilidades para o capitalismo. “Lutar contra Gaia não tem sentido, trata-se de aprender a 

compor com ela. Compor com o capitalismo não tem sentido, trata-se de lutar contra seu 

domínio” (2015, p. 47). O capitalismo elabora suas próprias respostas à questão da crise 

ambiental global e, com sua capacidade de inovação e adaptação, cria artifícios, como fez a 

                                                 
93 Os OGM são ponto nevrálgico do livro No Tempo das Catástrofes (2015) de Isabelle Stengers. Ela se refere aos 

OGM, mais especificamente à recusa europeia em aceitar os OGM em seu território mesmo com vasta pressão da 

OMC (Organização Mundial do Comércio), da indústria e seus lobbies, dos Estados Unidos, como uma 

possibilidade de ação que contesta e consegue de certa forma brecar o capitalismo e suas “mãozinhas”. Mais 

importante, para ela os argumentos e debates que foram suscitados por conta do “acontecimento OGM” como ela 

denomina, os quais perpassaram governos, empresas, opinião pública, comunidade científica, foram responsáveis 

por “novas conexões” e produtoras de uma “dinâmica de aprendizados” por grupos distintos, características por 

ela defendidas e desenroladas ao longo de seu texto. Stengers escreve: “Se a recusa dos OGM constitui 

acontecimento, não foi apenas porque o embaraço dos responsáveis tornou-se perceptível, mas também porque, 

nessa ocasião, saberes minoritários, que concorrem para fabricar uma paisagem bem diferente, puderam ser 

ouvidos. A porta de entrada foi efetivamente aberta, mas sobre a multiplicidade de questões que a palavra de ordem 

“é preciso modernizar a agricultura” tinha calado. Para além das generalidades que relacionam o império dos 

OGM, que não passa do da agricultura industrial, com uma série de catástrofes quase programadas, não há 

generalidade que permita definir as necessidades de uma agricultura “diferente”, que saiba compor com Gaia, mas 

também parar de envenenar a Terra concreta e seus múltiplos habitantes sem deixar de alimentar bocas humanas 

cada vez mais numerosas. Não que seja impossível, mas as possibilidades devem ser formuladas caso a caso, 

região por região, e principalmente de maneira a conferir um lugar crucial aos saberes das populações interessadas. 

(...) As conexões devem ser criadas, sempre precárias, jamais adquiridas de uma vez por todas” (2015, p. 122).  
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Monsanto com a Plantaria, que se embrenham no cotidiano e percorrem elas mesmas dinâmicas 

entre questões globais e o agir local. Apesar de ser possível relacionar a Monsanto e seu modos 

de produção agrícola ao “uniforme” que advém da lógica produtivista acionada por Jullien, ela 

também se atenta aos modos de fazer locais como o das hortas urbanas comunitárias.  

Stengers e Pignarre, assim como Claudia, Mariana Marchesi, André, Lana, Guilherme, 

Mariana Prado, Roberta, Maria Eudóxia, Luciano, Popó, Regiane, entre outros de meus 

interlocutores, elucubram – e, ao menos nesse caso, colocam em prática, agem – sobre um 

aparato capitalista visto muitas vezes como injusto e opressor, e concordam que o agir local 

pode levar a soluções em escala. Sendo que o agir, nesse caso, tanto deve recair sobre o âmbito 

da casa quanto, e isso é crucial para meus interlocutores, fora dela.  

Interessante como muitas das discussões do livro, inclusive através de termos 

semelhantes, aproximam-se de falas como a que segue de Claudia:  

 

Essa história de ser ativista é um pouco, assim, a gente resolver sozinho mudar o rumo de um 

transatlântico. Você vai lá num botinho no meio do mar e fala: não, transatlântico, é pra lá. Então a 
gente se sente uma formiguinha, é difícil pra caramba, ontem eu e a Regi [Regiane Nigro] estávamos 

lá em Guaianazes na horta da Vila Nancy que é uma horta comunitária que tá com uma série de 

problemas. E aí você volta pra casa e fala, a gente é tão pequeno, como a gente vai fazer.., só que hoje 
tem esse evento lindo com esse monte de gente linda e a gente fala, não, vamos se juntar lá no barquinho 

que a gente vai fazer esse transatlântico virar. (Encontro sobre agricultura urbana realizado pelo Grupo 

de Estudos em Agricultura Urbana no Instituto de Estudos Avançados da USP em 11 de novembro de 

2016) 
 

As analogias à formiguinha, trabalho de formiguinha, são constantes, o que explicita 

a confiança nas tarefas que são efetivadas coletivamente pelos animais símbolos de grandes 

feitos de pequenos seres. É esse o trabalho de formiguinha na cidade, esses pequenos grupos 

tentando requalificar espaço público, melhorar as relações humanas, segue Claudia. 

Quando eu e ela, em uma de nossas conversas na Horta das Corujas, comentávamos 

sobre uma novela94 da emissora Globo de televisão que tratava fortemente da relação entre 

homem e ambiente e citava e explicava técnicas de cultivo como a “sintropia”, surpresa para 

uma emissora que propaga as benesses do agronegócio, Claudia comenta: 

 

É que as pessoas ficam imaginando que existe um grande irmão [falando de um Sistema uno e forte], 

mas as coisas são randômicas, é um lá que teve uma ideia, o outro não prestou atenção e deixou, a hora 
que viu já foi. Então eu gosto desse tema das fissuras porque eu acho que é onde as pessoas ganham as 

batalhas. Não é no confronto direto, não é “vamos acabar com o capitalismo amanhã”, não é todo 

coronel que é horroroso. Assim, eu fico meio observando, aí você vê a rachadura, e aí você fala aqui 
dá. E você conta com a inconsciência, as coisas são caóticas. (Conversa com Claudia Visoni realizada 

na Horta das Corujas em 22 de julho de 2016) 

                                                 
94 BARBOSA, Ruy. LUPERI, Bruno. Velho Chico. Dir. Carlos Araújo et al. Mar-set 2016. Rede Globo, Parte de 

suas filmagens e núcleos de personagens habitavam em espaços de relação com o Rio São Francisco. 
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Suas referências às fissuras, às brechas, às frestas são recorrentes, o que vem para dar 

a ideia de que o Sistema com s maiúsculo (esse ente sobrenatural corporificado ora pelo setor 

público, ora pelo privado, mas fruto das relações entre os dois) o Estado, o Capital, o Poder ou 

qualquer outra totalidade, inclusive a do asfalto que cobre a terra na cidade, nunca é homogênea, 

nunca impermeável, nunca uniforme e operando em sincronia, nunca padronizada, e, por isso, 

é sujeita a incontáveis desvios, tropeços, distrações, pontos fora da curva, caos95. O aqui e agora 

onde tudo se passa, onde se dão efetivamente as relações, nas minúcias do dia-a-dia, é o que 

propicia o agir das hortas.  

A agricultura sintrópica citada acima, mais uma das técnicas de agricultura que fogem 

aos moldes “convencionais”, ajuda a estabelecer uma relação entre as falas de Claudia, certo 

modo de agir das hortas, e técnicas de cultivo. A agricultura sintrópica é modelo de agricultura 

desenvolvido pelo suíço Ernst Götsch que desde os anos 1980 testa seus conhecimentos e 

aprende novos em uma área de 410 hectares no estado da Bahia. Em seu livro Homem e 

Natureza: Cultura na Agricultura (1997), Götsch discorre sobre a sintropia e a entropia, 

colocando a primeira como uma organização que vai do simples para o complexo, contribuindo 

para o equilíbrio de um sistema. Enquanto a entropia acarretaria necessariamente em perda de 

energia, a sintropia estabeleceria o “aumento da vida” e o “favorecimento de processos 

sucessionais” como escreve Götsch. As coisas e a vida são em si entrópicas e sintrópicas ao 

mesmo tempo, mas dar ênfase para uma agricultura sintrópica significaria realizar intervenções 

que contribuiriam para o aumento da vida, a complexificação do sistema, sua diversidade. 

Assim, tanto a agricultura sintrópica quanto as falas de Claudia estabelecem um movimento 

que vai do micro para o macro, entendendo que o segundo é feito de uma sucessão de primeiros, 

suas combinações e atritos. 

 

Eu até brinco falando por aí, que você olha o sistema e ele parece um negócio assim, monólito enorme, 

gigantesco, e ele é mesmo, só que ele é cheio de fresta. Então tem que achar as frestas e essa aqui é uma 
super fresta. A história dessa horta é uma história de encontrar uma fresta e entrar nela;  

 

E aí a gente usou uns truques usando as frestas do sistema pra existir;  
 

A gente tinha que se movimentar rápido porque intuía que era uma fresta. Se acha uma fresta tem que 
agir rápido.  

 

                                                 
95 “(...) a vida não estará confinada dentro de formas limitadas, mas sim costura o seu caminho pelo mundo ao 

longo da miríade de linhas de suas relações, sondando cada rachadura ou fenda que possa potencialmente permitir 

crescimento e movimento” (INGOLD, 2015, p. 192). 
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Três frases de Claudia em momentos diferentes de minha pesquisa de campo, mas as 

três tratando das fissuras permeáveis dos grandes poderes. A dimensão da composição é mais 

uma vez aqui estabelecida. 

A política das hortas, ela também, é movimento, que tem como medida tática explodir 

as coisas por dentro, com pequenas disputas não necessariamente beligerantes. Entender-se 

como parte ativa da construção não da cidade, sempre em processo, uma política que se 

constituiu na prática, tentando unir valorização do meio ambiente e transformação social. Essa 

espécie de revolução gentil, quase que silenciosa, romântica como já acima descrita por meus 

interlocutores, mas que mostra que existe alguma mudança em curso. 

Entretanto, ainda é crucial aprofundar, as hortas comunitárias não operam à revelia do 

poder público, questão mais detidamente trabalhada nessa última seção.  

 

Movimentos de permanência: as hortas e o poder público 

 

A relação com o espaço das hortas que não é espaço qualquer e cria pertencimentos, 

repercute em muitas das vezes na relação com a cidade de São Paulo como um todo, 

estimulando participações políticas mais amplas que as realizadas naquele ambiente, como já 

colocado. Um alargamento dessas participações que pode vir de uma espécie de reconciliação 

com a cidade. 

Muitas foram as narrativas que chegaram até mim de que as vivências nas hortas 

urbanas salvaram São Paulo pra mim, eu acho que não teria conseguido continuar a viver aqui, 

como relata Mariana Marchesi.  

 

Eu acho que uma coisa legal é que antes de tudo isso eu tava muito de saco cheio de São Paulo. Minha 
relação com São Paulo tava estragada. E aí teve os protestos de 2013, me joguei totalmente, e aí depois 

disso eu fiquei meio que com vontade de fazer alguma coisa pela cidade, assim... E aí eu achei a horta 
do CCSP, comecei a ir, e aí uma coisa leva à outra e estamos aqui hoje. (Conversa realizada em 06 de 

outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre 

Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

Paula Lopes, a Popó, também estabelece histórias semelhantes. Paula relata sua 

infância e as histórias da chácara de seus avós na Avenida Sumaré. O avô faleceu cedo, e era 

sua avó quem produzia e vendia alimentos ali mesmo na chácara, além de flores na feira do 

Pacaembu uma vez por semana. Conta que a chácara tinha galinha, coelho, flor, fruta, verdura, 

erva, e a avó era sempre a referência sobre ervas medicinais na vizinhança. As pessoas 
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chegavam e diziam: "D..Maria, tô mal disso" e ela curava, e eu ficava minha infância toda lá 

com ela, eu morava na rua de cima, eu descia e ficava lá com ela.  

Em sua trajetória trabalhando em emissoras de televisão, Popó sempre se interessou 

pelas questões ambientais, mas ao longo do tempo foi buscando uma forma de sair de São Paulo 

porque não parecia que aqui conseguiria desenvolver seus interesses, São Paulo parecia a ela 

distante dessa realidade das chácaras onde cresceu. Começou a buscar ecovilas96 com a ideia 

mesmo de sair da capital. Fazia cursos relacionados a esses termos que, pesquisando, foram se 

tornando relevantes em sua vida e mais disseminados no Brasil, como a permacultura, mas 

sentia falta de colocar em prática seus aprendizados. Entre tentativas aqui e acolá, mas sempre 

buscando como conseguir se mudar de São Paulo, Popó conheceu Cláudia Visoni e entendeu 

que estava se formando uma rede de pessoas com interesses similares aos seus. Aí quando vou 

lá pro interior, lá pra Gonçalves e as pessoas perguntam como que a gente consegue morar 

aqui eu digo que só conseguimos por tem isso, porque a gente vai em horta, participa de festival 

de agricultura urbana, tem como andar de bicicleta, que melhorou isso.  

 

Antes onde eu poderia encontrar essas pessoas [pessoas com interesses ambientais semelhantes aos 

seus] era no parque da Água Branca, onde eu já ia comprar orgânico na feirinha, e mesmo assim não 
interagia com ninguém porque ficava todo mundo com aquela cara de blasé, tipo "eu tô comprando 

meu orgânico". E ninguém fala, fica naquele café tenso, nossa, eu tava quase pegando bode dos 
orgânicos paulista, maior gente chata. Daí consegui achar esses que não são chatos, nas hortas, e isso 

salvou mesmo. Eu ainda quero sair daqui, é que eu moro com sorte, aqui é silencioso, eu consigo 

inventar algumas coisas, passarinho vem ali comer, mas a horta meio que salvou, assim. Tem muitas 
histórias nas hortas, tipo "fiquei viúva", ou "separei", ou "perdi o emprego". Eu tava assim também: 

terminei uma relação, perdi o emprego, tava tudo tipo chato. (Conversa realizada com Popó Lopes e 

Regiane Nigro em março de 2017) 
 

Diferentemente do movimento hippie, por exemplo, que fugia do ambiente das cidades 

para estar em maior conexão consigo e com a natureza, o movimento de hortas comunitárias 

fez sentido a Popó e Mariana ao não só projetar, mas fazer acontecer, mesmo que em pequena 

escala, a cidade que se quer para si.  Não se trata de criar uma lógica de “sociedade alternativa”, 

mas de trazer alternativas para essa vida em sociedade. As hortas entram pelo viés de uma 

narrativa de cura da relação com a cidade. Espaços de encontros construídos coletivamente que 

são capazes de mitigar uma aversão à vida na capital, que leva a querer transformá-la, 

enfrentando, de certa maneira, lógicas já arraigadas sobre o que é o urbano.  

                                                 
96 A palavra “ecovila” nasce de uma lógica de vida em comunidade, seja rural, seja urbana, que se dispõe a seguir 

um estilo de vida de baixo impacto ambiental e baseado em práticas cooperativas. As ecovilas tendem a seguir 

práticas como a produção local e orgânica de alimentos, a economia solidária, a utilização de energias renováveis, 

a bioconstrução, autogestão, entre outras. 
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Esse desenrolar de cura com o espaço urbano, somado à percepção de que somos seres 

políticos trazida pelas hortas ao notar como suas ações podem, mesmo que pequenas, acarretar 

em transformações pessoais e sociais, tende a gerar uma espiral de participação política na 

cidade.  

São raros os voluntários mais ativos das hortas que têm “apenas” aquela ação sobre a 

cidade. Muitos participam de coletivos relacionados à mobilidade e/ou de mais de uma 

iniciativa de hortas; ajudam a organizar ou participam de oficinas relacionadas aos festivais de 

agricultura urbana, palestras e eventos; travam parcerias e se mobilizam para resolver 

problemas ou apoiar ações dos agricultores das franjas de São Paulo que têm essa como sua 

fonte de renda; organizam-se para o plantio de árvores nas calçadas e outros espaços; tornam-

se conselheiros do CADES ou de outros órgãos do poder público; traçam sugestões de diretrizes 

para o plano diretor municipal; mobilizam-se através de protestos, abaixo-assinados e outros 

repertórios quando discordam de ações públicas ou querem propor novas. Vão construindo, 

dessa maneira, essa espiral de ações que vem junto com o constante tecer de uma rede de 

solidariedades que se alarga – e aí tanto nas práticas do dia-a-dia quanto nas redes digitais – e 

vai se tornando mais densa e mais poderosa, articulando práticas que podem mobilizar lutas 

sociais mais alargadas. Existe aí uma espécie de multimilitância que traz também a dimensão 

da circulação para a ação política, estabelecendo a dinâmica das relações, talvez, como sua 

principal potência e característica.  

 

Guilherme: Tem um projeto que a Mari [Mariana Prado] faz parte no Capão que tem pouca ou 

nenhuma relação com produção de alimento porque não tem onde, a ocupação urbana é muito 

desordenada e tudo é laje. Eles têm um projeto de horta comunitária lá que é uma escola e eles têm 
dificuldade de acessar conteúdo, os caras não sabem muito bem como plantar, e a gente poderia fazer 

essa ponte, e dentro da própria periferia tem gente que podia. Tem o “Permaperifa”, tem um monte de 

coletivos trabalhando nesse território e eu acho que a gente tem o papel, com os meios de comunicação, 
de polinizar. 

Mariana Prado: e até pela rede. Um dos caras do Capão chegou pra mim e falou, cara, a gente vai 
precisar de muito dinheiro porque eu preciso de semente, muda, um sistema de irrigação. E eu falei: 

isso quando a gente precisa a gente joga pra rede e a coisa sempre vai e volta. Oficina de cisterna? 

Volta.  
Mariana Marchesi: é a rede na internet e rede no sentido de conhecidos. A gente pode levar essa 

demanda dele pra alguém que já tenha essa solução do problema dele. Então a gente vai improvisando, 
cada um vai dando um pouquinho de si e a gente consegue fazer grandes coisas nesse sentido, sem 

financiamento, sem nada, só realmente mobilizando o recurso que a gente tem e distribuindo por aí. 

(Conversa realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, 

Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da Horta do CCSP) 
 

Essa espiral de ações e alargamento da rede são muito ligados a um aprendizado, um 

conhecimento dos caminhos, que vão sendo descobertos também no fazer. Assim, quanto mais 

conhecimento se adquire mais se é capaz de realizar, o que leva à participação em outras lutas, 
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e à ampliação da dimensão de ação política no cotidiano. Essa ampliação passa invariavelmente 

pelas relações com o poder público. E essa dimensão vem crescendo com o correr dos anos nas 

hortas comunitárias por mim estudadas. André defende que o engajamento de pessoas que 

começaram atuando nas hortas comunitárias na cidade foi responsável por uma atuação política 

mais vasta que propiciou um avanço, nos últimos anos, nas políticas públicas relacionadas à 

agricultura urbana, se não tivesse acontecido esse movimento cidadão, talvez todo esse avanço 

não tivesse acontecido, comenta.   

Um dos primeiros encontros mais sistemáticos – reunião marcada fora do espaço das 

hortas (prática pouco corriqueira até então), sala reservada, evento no facebook para chamar os 

interessados, ampla divulgação – para discutir a relação entre as hortas comunitárias e o poder 

público, no caso, as subprefeituras, foi a “Roda de Conversa sobre Hortas Urbanas e as 

subprefeituras” realizada em agosto de 2016 na Faculdade de Medicina da USP. O evento foi 

idealizado pelos voluntários da Horta das Flores, André, Rejane, entre outros, que à época 

enfrentavam o embate com a subprefeitura da Mooca, descrito anteriormente. As incertezas e 

instabilidades sobre o futuro da horta os levaram a marcar a reunião para compartilhar o 

problema e, juntamente com outros voluntários de hortas e demais interessados, inclusive 

representantes do poder público, poderem chegar a alguma solução. A intenção era entender, 

nas palavras deles, o limbo jurídico em que se encontravam as hortas, compreender se seria 

possível algum instrumento jurídico adequado à realidade das hortas urbanas, já que até o 

momento a maioria delas permanecia apenas através de diálogos – ou da ausência deles – com 

as subprefeituras locais, além de discutir sobre as dificuldades existentes nessas relações.  

André sempre foi um de meus interlocutores que mais se preocupou com a 

formalização das relações entre hortas e Estado, vendo dessa maneira uma garantia de sua 

permanência, a conquista, mesmo que temporária, daquele espaço e, soma-se, um caminho para 

transformá-las em uma política pública. Em mais de uma conversa comenta o quanto acha que 

a não organização das hortas como entidade ou grupo com representantes e encontros 

frequentes acabava tornando muito mais complicadas as demandas perante o poder público. 

As hortas são um movimento de multidão, são muitas pessoas relacionadas e atuando 

nessa questão, os Hortelões Urbanos são um movimento de multidão, e aí fica difícil mesmo de 

ter representantes, porque as pessoas não querem ter representantes. E cita dois exemplos que 

corroboram suas afirmações, o caso da Horta Comunitária City Lapa, criada em 2014 por 

moradores do entorno, entre eles a nutricionista Neide Rigo, que tomou a iniciativa de convocar 

os vizinhos para limparem um canteiro público e criarem ali uma horta. Quando um morador 
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da rua paralela à da horta reclamou do capim-cidreira plantado nas frestas das calçadas, agentes 

da subprefeitura local conversaram com Neide para que fosse formalizada sua existência 

perante os demais moradores, com um documento redigido pela própria prefeitura e que deveria 

ser assinado pelos representantes dessa horta. A mentora da horta se recusou a assinar, pois uma 

horta que era de todos não poderia ter representantes.  

Outro caso foi uma carta que André entregou ao então prefeito da capital Fernando 

Haddad (PT) com a assinatura “Hortelões Urbanos”, à época em que o grupo do facebook não 

tinha tantos participantes. A ação sofreu retaliação por parte de alguns hortelões do grupo, que 

alertaram que não havia como tratá-los como agrupamento com ideais coesos nem como 

colocar alguém como seu representante. Como então dialogar com o poder público sem falar a 

língua dos papéis, dos representantes, dos grupos coesos, das burocracias? Essa questão é 

colocada não somente por André como por diversos outros voluntários. Para André, certo nível 

de organização seria necessário para fazer com que o movimento atingisse patamares 

posteriores, como a criação de políticas públicas, mas também para que as hortas consigam se 

organizar mais conjuntamente em suas demandas diárias por mudas, sementes, cobertura 

vegetal, voluntários, entre outras.  

Mesmo tomando essa posição mais forte de necessidade de maior organização, André 

se questiona em uma conversa em meados de 2016: 

 

O que eu fico pensando é que há dois movimentos e fica uma dualidade muito louca, de querer 

organizar um movimento mais amplo, da gente ser mais organizado, se conversar mais, expandir 
nossas pautas, mas ao mesmo tempo uma coisa de, cara, não precisamos ser movimento nenhum 

[movimento no sentido de grupo unido e coeso], temos que deixar as coisas fluírem, de certa forma a 
gente já tá conectado, sabe? Será que a gente precisa de uma conexão maior? Será que a gente precisa 

de uma reunião mensal onde esteja todo mundo pra discutir coisas, ou não pode ir tocando do jeito que 

a gente tá tocando, sabe? Claro que tem um lance de força política e de questões estratégicas, que é o 
que pega, mas eu também fixo muito nessa coisa de que a galera tem que ir, e fazer, e quebrar a cara, 

e se fizer sentido a gente se reúne, se não fizer a gente não se reúne. Isso não precisa ser um movimento 

organizado (...) Eu acho que se a gente sente ali que a gente tá se formando e isso tá indo e tá envolvendo 
mais gente naturalmente, maravilha. (Conversa realizada em 06 de outubro de 2016 com Mariana 

Marchesi, Lana Lim, Mariana Prado, Guilherme Borduchi e Andre Biazoti, voluntários e criadores da 

Horta do CCSP) 
 

Claudia, por outro lado, sempre se ateve menos aos discursos das burocracias e 

legalizações. Em um curso que três meses sobre agricultura urbana que ministraram 

conjuntamente no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo no segundo semestre de 

2015, enquanto André expunha leis, processos, negociações estatais ligadas à agricultura 

urbana, Cláudia se dizia atuando em outras frentes, apesar de incentivar certa relação com a 

política formal. Foi o que ela chamou de outro aspecto da política, a política sutil, uma política 
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que atua nas frestas para a mudança de paradigmas. E acrescenta que só aprendeu tudo isso 

quando foi para a praça de galocha plantar: É muito poderosa a comunicação do fazer, ela 

afirma, e acrescenta que o legalismo pode ser uma armadilha também.  

Há um receio, que pode ser percebido em conversas com os voluntários recorrentes, 

de que as burocracias estatais de certa forma entravem a fluidez de funcionamento das hortas. 

A questão “Como burocratizar sem entravar?” já percorreu diversos eventos, palestras, 

encontros relacionados às hortas urbanas. Há um medo latente de que o controle estatal 

homogeneíze e crie leis regulatórias que apaguem as diferenças e minem a questão do 

experimento e autogestão dentro das hortas comunitárias de São Paulo.  Por outro lado, é 

possível observar que a política sutil, a política das frestas, caminha sempre nessa relação com 

a política formal. 

Retorno à reunião sobre as hortas comunitárias e as subprefeituras. A reunião estava 

repleta, havia voluntários de diversas hortas, Corujas, CCSP, Saúde, Flores, Lapa, e alguns 

simpatizantes e representantes do poder público, inclusive da Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente. Por um longo período foi discutido que instrumento poderia ser acionado ou criado 

para certa legalização estatal das hortas. Um instrumento constantemente citado é a Lei 

n°16.212 de 2015 de Gestão Participativa das Praças, de autoria do então vereador pelo PT 

Nabil Bonduki e que dispõe sobre essa gestão participativa e estabelece seus objetivos, 

princípios e instrumentos. A lei seria a única a citar os termos “horta comunitária orgânica de 

caráter educativo” e a coloca como um dos tipos de equipamento aceito nas praças e que poderia 

ser de cuidado compartilhado por um “comitê de usuários”97. Em São Paulo, as praças são de 

responsabilidades das subprefeituras e os parques da alçada da Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente.  

Entre discussões que versavam sobre a possibilidade do instrumento legal, os usos de 

cada praça, que não se limitavam às hortas e necessitavam de um diálogo conjunto, qual seria 

o caminho para hortas que não estão em praças, como favorecer também as hortas de produção 

de alimentos em especial nas zonas sul e leste, uma das funcionárias da subprefeitura da Lapa 

fala sobre o receio que os servidores têm de autorizarem hortas:  

 

A responsabilidade muitas vezes é de quem autoriza. A horta da Lapa só fica porque na sub tem gente 
que faz parte do rolê, teve muita reclamação. Mas tem gente que é contra o rolê, A gente tem que fazer 

                                                 
97 SÃO PAULO (município) lei nº 16.212, de 10 de junho de 2015. Dispõe sobre a gestão participativa das praças 

do município de São Paulo, e dá outras providências. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2015/1622/16212/lei-ordinaria-n-16212-2015-

dispoe-sobre-a-gestao-participativa-das-pracas-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias>. Acesso 

em 27 ago. 17.  
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esse negócio andar, o servidor tem medo, a bandeira das hortas urbanas é uma bandeira mais 

comunista, se tem servidor mais conservador fica mais difícil  
 

E acrescenta o quanto o diálogo com os cargos de baixo escalão são importantes, já 

que eles tendem a se alterar menos com as mudanças de governo. Dentre as questões mais 

interessantes de se reter do evento, estavam a certeza de que a manutenção das hortas passa 

invariavelmente pelo conflito, dadas as variedades de tipos de hortas, as alianças ou discórdias 

que variam a cada subprefeitura e nunca são homogêneas, as inseguranças e dúvidas sobre as 

maneiras de acessar a prefeitura, o espaço que, público, lida diariamente com discórdias. Uma 

frase de uma das participantes por mim desconhecida foi marcante: Lugar de fronteira é lugar 

de maior riqueza cultural que existe, porque tem conflito, tem que ter diálogo, não adianta 

brigar. Se a gente quer cura para a cidade, envolvimento com o espaço público, se quer isso 

tem que conversar, reconhecer conflito.  

Outra que merece ser citada é frase de Mariana Marchesi, dentro de uma discussão 

sobre como dialogar com a prefeitura sendo simplesmente moradores da cidade interessados 

em manejarem o espaço público sem se constituírem em uma organização ou grupo coeso: 

Parece que o caminho para o CNPJ é sempre mais fácil que o caminho para o CPF. O que 

Claudia sugere, nesse sentido é que mais e mais voluntários participem também de instâncias 

com vagas para cargos da sociedade civil como o CADES, lido por ela, seguindo seu modo de 

operar, como uma super brecha.  

Os conflitos sobre os modos de ação, as maneiras de acessar o poder público e o quanto 

as ações nas hortas devem depender de seu aval, existem também internamente aos voluntários 

das hortas, como venho demonstrando até aqui e como realça esse capítulo. Ocupar o CADES, 

demonstrar mais união, tentar conseguir um documento que oficialize as hortas, são medidas 

táticas que vão sendo desenvolvidas e pensadas por meus interlocutores, e que vão sendo 

também manejadas e remanejadas conforme surgem os problemas, como os relatados sobre a 

City Lapa ou Horta das Flores. Um consenso, no entanto, sempre esteve no fazer, experimentar.  

Tudo isso é só um primeiro passo para montar a agricultura urbana como uma política 

de resistência. Outro conceito de cidade que ser quer. Horta para produção propriamente dita. 

A realidade na periferia é outra, para isso é preciso política de verdade, política pública para 

agricultura urbana e periurbana é importante. Cutuca lá que sai. Essa é frase dita por outra 

funcionária de carreira da prefeitura, que aciona termos distintos para a política, mas que se 

somam ao já citados nesse trabalho: política como forma que a gente quer viver, política sutil, 

política de resistência, política do cotidiano. As diferenças, no entanto, dessa política para a 
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realizada pelo Estado sempre são marcadas, as políticas são vistas efetivamente como distintas, 

não como parte da mesma coisa, por mais que operem necessariamente em relação. 

Essa relação se faz cada vez mais presente a partir do fim da gestão de Fernando 

Haddad (PT) e a eleição de João Dória (PSDB). Já discorri no primeiro capítulo sobre como 

um evento sobre coletivos urbanos no início da gestão Dória traçou um apelo à união diante de 

uma espécie de “inimigo maior”. É o que ocorre cada vez com mais força na realidade das 

hortas comunitárias a partir do ano de 2017, que começou ainda sem a regulamentação das 

hortas e com a troca de secretários e outros funcionários da prefeitura que traziam uma incerteza 

diante do desconhecido.  

E, nos momentos de incerteza, a união se mostrou como medida adotada. Claudia 

conseguiu articular uma visita do recém Secretário do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto 

Natalini (PV), em maio de 201798. Natalini não conhecia pessoalmente nenhuma iniciativa de 

horta comunitária em São Paulo, mas foi um nome que agradou relativamente aos voluntários 

quando anunciado, já que o secretário em questão sempre teve um histórico de dedicação às 

questões ambientais, aprovando, por exemplo, lei que institui o reaproveitamento de podas de 

árvores com o objetivo de reduzir o acúmulo de material orgânico nos aterros e economizar 

inúmeras viagens de caminhões no transporte do produto99.  

Mais uma vez, a rede de acessos e contatos dos voluntários das hortas e os 

engajamentos nos CADES e outras instâncias facilitou a relação com Natalini, que visitou a 

horta em uma terça-feira pela manhã. Antes, a visita havia sido anunciada nos grupos do 

facebook das hortas da Saúde, CCSP, Flores e Ciclistas, chamando voluntários diversos para 

presenciarem e entoarem o coro da conversa. Claudia publicou o seguinte chamado: 

 

Oi pessoal da Horta da Saúde [o nome da horta se alterava a partir do grupo], recentemente estive num 

encontro do Secretário do Verde, Gilberto Natalini, com diversos ambientalistas. Durante a conversa 
percebi que ele não está muito familiarizado com as hortas comunitárias de São Paulo (suas maravilhas 

e seus desafios). Convidei para vir na Horta das Corujas e ele topou. Está marcado para 2 de maio, 
terça-feira, às 8hs. A proposta é muito singela: uma rápida visita e conversa com os voluntários de 

hortas que quiserem aparecer. A assessora me disse que ele tem apenas uma hora disponível. Para 

participar é só chegar. Minha sugestão é fazer uma conversa leve, gentil e introdutória sobre o assunto, 

para ver se ele entende o nosso amor pelas hortas comunitárias e pode nos apoiar. Que tal? Bjos! 
 

No dia do encontro estiveram presentes pouco menos de dez pessoas. Natalini se 

surpreendeu com aquela realidade, falou de seus plantios em casa, mostrou fotos aos 

                                                 
98 Natalini foi demitido do cargo em 21 de agosto de 2017 após desacordos com a gestão Dória. 
99 SÃO PAULO (município). Lei n° 14.723 de 2008: Institui, no Município de São Paulo, o Programa de 

Aproveitamento de Madeira de Podas de Árvores - PAMPA, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=16052008L%20

147230000. Acesso em 27 ago. 17.  
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voluntários, mostrou-se aberto ao diálogo, mas, além de discorrer bastante sobre seus planos 

para os parques municipais, frisou que falar com cada horta seria impossível, e que, para que o 

diálogo corresse com maior facilidade, seria melhor se houvesse representantes e uma espécie 

de associação de hortas comunitárias que pudesse centralizar as demandas. 

Esse encontro foi o estopim para a organização de reuniões mensais e abertas entre os 

voluntários de hortas diversas que quisessem aparecer, reuniões pelas quais ansiava André, mas 

que nunca ocorreram com regularidade. A intenção inicial era a discussão sobre a possível 

criação de uma associação de hortas comunitárias que pudesse travar esse diálogo mais direto 

e constante com o poder público e, assim, garantir a permanência das hortas. Mas é interessante 

como, ao longo das duas primeiras reuniões das quais participaram tanto voluntários de hortas 

aqui citadas quanto alguns de hortas por mim ainda desconhecidas, a ideia de uma associação 

com representantes definidos e objetivos coesos acabou por ser rechaçada. Apesar da provável 

facilitação do diálogo com o poder público, além da possibilidade na participação em editais 

para financiamento de materiais e projetos, a burocratização dos processos, a hierarquização, 

patrocínios ou recursos que descaracterizem as hortas e/ou retirem autonomia das comunidades 

foram colocados como pontos contra a criação de uma associação formal. A ideia de uma 

associação nos moldes tradicionais não agradou à maioria dos participantes das reuniões 

justamente por trazer consigo um modelo de política formal que se distancia das concepções 

procuradas: representantes e não participantes, grupo com objetivos prévios e não 

experimentações, financiamentos quando o que se preza é pela recusa da monetarização das 

relações. A ameaça do patrocínio foi justamente colocada em uma das primeiras reuniões como 

a potencialmente mais prejudicial. 

O prosseguimento dos encontros mensais que ocorrem desde de maio se deu, então, 

com a intenção de travar um fórum presencial de discussões diversas, que dê respaldo para 

problemas do dia-a-dia das hortas os quais podem se constituir em problemas comuns e cujas 

soluções podem ser criadas coletivamente. Ou seja, sem visar à organização de um grupo com 

CNPJ, missão, visão e valores, objetivos fixos e pré-definidos, representantes.  

Na primeira reunião, Claudia comenta que, no final das contas, o que dá legitimidade 

e permanência às hortas são os habitantes da cidade, não o Estado. Pessoas que, de maneira 

geral, legitimam aquele cuidado. E acrescenta que o movimento das hortas é poderoso 

justamente porque é mudança de cultura, operando pela prática em detrimento da falação de 

mão limpa das reuniões e discussões que muitas vezes acabam por não reverberar em ação, 
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transformação. A ideia do fazer se apresenta como mais caótica, improvisada, desorganizada, 

que associações, editais, reuniões, mas é o que foge da lógica da falação de esquerda.  

O termo “associação” foi amplamente questionado, justamente por estar ligado a essa 

política mais tradicional, seja advinda do Estado, seja mobilizada por movimentos sociais mais 

usuais. Ao demonstrar a intenção de, através das reuniões, fomentar o conhecimento mútuo, 

troca de experiências, soberania e empoderamento sobre o território, conexão com o alimento 

e natureza para cidade, termos dos presentes nas reuniões, as palavras aliança e união das 

hortas comunitárias de São Paulo apareceram como possíveis alternativas ao nome do 

agrupamento que não é fixo, cada reunião até o momento contou com conformações diversas, 

estando, no entanto, sempre presentes voluntários frequentes da Horta das Flores, Corujas, 

CCSP e Batatas Jardineiras.  

 

*** 

 

As trajetórias de relação com o poder público que consegui explicitar aqui 

demonstram, efetivamente, maneiras diversas de se fazer política. Enquanto certo modus 

operandi do Estado lida melhor com grupos organizados, hierarquias, representantes, CNPJ, 

atividade que se traduz em grande parte das vezes em regras e normas cegas às localidades, na 

eliminação do que destoa, daquilo que não está padronizado (STENGERS, 2015) o que pregam 

as hortas são mobilizações mais fluidas e horizontais, que se constituem no fazer. Há uma 

tensão entre representação e ação direta quando se contrasta ambas as maneiras de fazer 

política. 

Se nas sociedades ocidentais a política é em muito associada à identidade, instituições 

e formas de acesso a estas, a política sutil das hortas pode bater de frente com essas lógicas de 

ação, aproximando-se mais de uma disjunção como a relatada por Agamben: 

 

O Estado pode reconhecer qualquer reinvindicação de identidade que seja - até mesmo (a história das 

relações entre Estado e terrorismo, no nosso tempo, é sua eloquente confirmação) a de uma identidade 

estatal no interior de si mesmo; mas que singularidades façam comunidade sem reivindicar uma 

identidade, que homens copertençam sem uma condição representável de pertencimento (mesmo que 

seja na forma de um simples pressuposto) - eis o que o Estado não pode tolerar (AGAMBEN, 2013, 

localização 831). 
 

Ao se distanciar das identidades, os atores confundem e inquietam as instituições 

ocidentais. Estas, acostumadas a operar a política a partir dessa identidade e identificação veem 

com estranhamento os movimentos que não agem sempre no mesmo diapasão. Soa assim como 

ruído aquilo que é o comum. O ruído se apresenta como falta de sentido, crítica mais que 
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recorrente a diversas ações contemporâneas que se aproximam da política formal. “Falta projeto 

político”, “Falta proposta de futuro”, “Faltam ordem e organização adequadas”, “Faltam 

interlocutores válidos (representantes)”... Nesse sentido, uma política que flerte mais com as 

lógicas do comum apresenta-se como uma enorme bagunça diante dos olhos do Estado.  

As hortas comunitárias também assim são vistas. Ao chegar a muitos desses 

“canteiros”, o olhar desatento logo pode notar que a organização não se encontra. “Isso é tudo 

mato!”, “Como vou saber o que fazer com o que?”, “Que bagunça!”. E então se nota que as 

simetrias, as separações, as categorizações e taxionomias se chocam em muitas das vezes com 

a lógica do comum. As expressões de singularidades presentes não como pessoas - ou plantas 

– definidas/conhecidas, mas como “ser qualquer”, causam incômodo. 

Trago um último acontecimento de minha pesquisa de campo que se faz emblemático 

nos atritos entre poder público e hortas, e que evidencia, inclusive, uma terceira força que 

passou a ser vista como ameaça real na gestão de João Doria: as empresas privadas.  

As já citadas Batatas Jardineiras operam em alguns dos canteiros existente no Largo 

da Batata no bairro de Pinheiros em São Paulo, em uma lógica similar a das hortas comunitárias 

aqui em questão: reúnem-se há pouco mais de dois anos em mutirões às quartas-feiras para 

coletivamente realizarem plantios em lógicas agroecológicas nos escassos espaços de terra do 

Largo, que é ostensivamente feito de concreto. 

O Largo da Batata é palco de transformações de usos e de seu espaço amplamente 

discutido por arquitetos, urbanistas, sociólogos. A dissertação de Daniel Ávila Caldeira (2015), 

por exemplo, trata das multiplicidades desses usos ao longo do tempo, bem como das 

infraestruturas que foram se sucedendo no local. Atenta também para como as intervenções do 

poder público para a “melhoria” de um espaço visto como degradado em meio a bairros 

sofisticados na zona oeste da capital foram, muitas vezes, expulsando comerciantes e moradores 

mais antigos a partir da alta nos aluguéis. Caldeira trata dos conflitos no Largo, e de uma noção 

de “vazio” trabalhada por coletivos urbanos que começaram a também se apropriar daquele 

espaço com a intenção de “ocupá-lo”, gerando modos de fazer e de usar que vão em sentidos 

diferentes dos anteriormente existentes, por vezes ignorando-os. A crítica de Caldeira nesse 

sentido se assemelha ao fechamento gerado pela lógica dos “comunitarismos” de que trata 

Jullien, quando as lógicas de ação se ensimesmam e excluem ou repelem as diferenças.   

Hoje o Largo é palco de manifestações, shows, carnaval de rua, protestos e espaço 

privilegiado para observação dessas relações conflitantes entre comerciantes mais antigos e os 

novos, bares que há muito fazem parte de uma espécie de mancha de forró nordestino e casas 
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de “forró universitário”, coletivos urbanos que se colocam como militantes da requalificação e 

ocupação do espaço público, pessoas em situação de rua, skatistas, estando as intervenções 

realizadas pelo poder público no meio de tudo isso. O Largo é espaço privilegiado para a 

observação do conflito. 

Nele, então, as Batatas Jardineiras cultivavam cinco canteiros semelhantes ao da foto 

abaixo que, por sua biodiversidade e abundância de vegetação, contrastavam com as árvores 

sem folhas e grama seca e pisoteada dos outros espaços de terra do Largo. Contam com um 

termo de cooperação com a subprefeitura de Pinheiros que, imaginava-se, dava certo respaldo 

para a continuidade das ações e a garantia de sua permanência.  

 

Figura 7 - Um dos canteiros cuidados pelas Batatas Jardineiras no Largo da Batata 

 
Créditos: Mariana Machini. Foto tirada em 23/08/17 durante um dos mutirões das Batatas Jardineiras. 

 

Assim como em outras hortas, as PANCs são as plantas que lá sobrevivem a roubos, 

ao clima e à grande circulação de pessoas, assim como espécies mais resistentes, como a batata 

doce. As Batatas Jardineiras também cuidam de uma espécie de bosque plantado através da 

ação coletiva com araucárias, pau-brasil, cabeludinha, eritrinas, araçá, pitangueira, pé de 

graviola, acerola, limoeiro. Foi em canteiros como o da foto, inclusive, que as pererecas citadas 



187 

 

 

 

no segundo capítulo começaram quase que milagrosamente a aparecer em um espaço árido e 

excessivamente ensolarado como o Largo. 

Em 2017, no entanto, a prefeitura entrega o paisagismo do Largo ao Shopping 

Iguatemi, situado nas proximidades, o qual prevê o plantio de 70 árvores no local a um custo 

de R$205 mil que, segundo a prefeitura, foram doadas pelo shopping sem qualquer 

contrapartida. Ao final do mês de julho, um dos canteiros das Batatas foi retirado sem aviso 

prévio. A existência do termo de cooperação, documento com publicação no diário oficial, não 

foi suficiente para impedir a ação. Em seguida, um parquinho doado por outra empresa na 

gestão de Fernando Haddad (PT) também foi retirado. Mariana Marchesi, uma das voluntárias, 

publica o seguinte texto em sua página do facebook em 28 de julho de 2017: 

 

Foi mais de um ano cultivando, criando solo e biodiversidade nesse pequeno jardim. Chamando a 

fauna de volta: tinha tatus-bola, joaninhas, pererecas. Dando à arvorezinha solitária em seu centro 
uma vizinhança amistosa que a ajudasse a crescer. Conseguimos até criar um pequeno ambiente de 

sombra para as plantas mais sensíveis. Vimos a maravilha florescer, a ora-pro-nobis prosperar, milho 

brotar. Testemunhamos a generosidade do feijão guandu ao oferecer sua sombra ao inhame e às 
pessoas. Com alegria vimos o solo ficar mais vivo a cada semana. Mas tudo isso são delicadezas que o 

jardineiro percebe, mas o trator não enxerga. Em um dia a Prefeitura Regional de Pinheiros acabou 
com tudo, sob o pretexto de plantar uma árvore de mata atlântica num lugar transformado em deserto. 

Nem ter o termo de cooperação adiantou: parece ser mais um papel inócuo diante do vandalismo do 

Estado. 
 

As ações geraram uma série de protestos organizados pelas Batatas Jardineiras e 

simpatizantes, tanto no Largo quanto por intermédio de mídias digitais. As Batatas Jardineiras 

divulgaram a seguinte foto, em que denotam a morte das espécies lá existentes, que esteve 

também em reportagens de veículos de ampla circulação da mídia.  
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Figura 8 - Intervenção artística das Batatas Jardineiras 

 
Crédito: Mariana Marchesi. Fonte: Grupo da Batatas Jardineiras no Facebook. 

https://www.facebook.com/BatatasJardineiras/photos/a.1517911198251598.1073741829.1481722468537138/16

57364484306268/?type=3&theater. Publicada em 29 jul 2017.  Acesso em 29 de jul. de 2017 

 

Além de notícias em jornais e na televisão aberta, a rede de contatos das Batatas 

conseguiu um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas em um curto período de tempo que 

foi levado até a subprefeitura de Pinheiros. Tentaram sem sucesso diálogos tanto com a empresa 

responsável quanto com a subprefeitura regional e, por pouco mais de três semanas, 

mobilizaram-se quase que diariamente para divulgar o ocorrido e achar um caminho para 

dialogar com a prefeitura. Conseguiram acionar vereadores que se mobilizaram pela causa e, 

depois de um mês, finalmente participaram de uma reunião com a subprefeitura de Pinheiros 

que se prontificou a garantir a permanência dos canteiros e a reposição do parquinho. Como 

disse Mariana Marchesi em outro contexto de conversa já aqui citada pro poder público é muito 

mais fácil administrar um espaço esvaziado que um espaço do qual as pessoas se sentem parte, 

porque aí eles não têm que mediar nada. Mesmo após o acordo, outro canteiro foi retirado sem 

aviso prévio. Mariana encontrou inesperadamente o subprefeito regional no Largo e, em um 

vídeo que conseguiu fazer no celular, ele alega que o canteiro foi retirado porque estava sujo, 

imundo. 

O conflito se expande, então, para o universo das empresas privadas e gera receio nas 

demais hortas, já que está em curso um plano de desestatização municipal que prevê a gestão 

particular de mercadões, praças, parques, sacolões, o sistema de bilhete eletrônico e cemitérios, 
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entre outros, que coloca novos atores nas disputas por aquelas terras100. É o contraste com essa 

terceira força, a do mercado, que entra com tapete vermelho na gestão iniciada em 2017, que 

pode ser responsável por uma mobilização mais coesa das hortas.  

Em um dos mutirões das Batatas após o recente acontecimento, Tom, um de seus 

participantes, comenta comigo que, apesar da truculência das ações da empresa e do silêncio da 

prefeitura, as Batatas concordam em protestar tendo o diálogo e ações não agressivas como 

medidas táticas. Mesmo com o apoio de vereadores, as Batatas não se mostraram ao lado de 

qualquer partido político, e se dispuseram a deixar claro que o apoio deveria vir pela defesa dos 

canteiros e dos parquinhos, e não de instâncias específicas da política formal.  

O recente conflito no Largo da Batata retoma a discussão sobre o uniforme, propiciada 

por François Jullien. Ao retirar as árvores e canteiros que fugiam da simetria usual do gramado 

– e substituí-los por grama e outra árvore – a empresa espalha seu paisagismo de shopping-

center, termo de Mariana Marchesi, para os outros espaços da cidade, e passa por cima daquilo 

que é diverso. Assim como no agronegócio, a diversidade é minada em nome da produção em 

escala, uma “repetição estéril” assim como afirma Jullien. As monoculturas de milho, soja, 

cana, podem ser vistas como repetições estéreis que se organizam através de um processo de 

expansão e lidam com o diverso – as “pragas”, os “matos” – de modo a reduzir a diversidade, 

e não aumentá-la. É essa lógica que pode ser colocada tanto em escalas maiores, como o próprio 

agronegócio, quanto naquelas bem menores, como um canteiro no Largo da Batata. Essa 

uniformização também pode ser estendida para certa lógica de ação do poder público, que 

precisa padronizar para compreender e escolher uma via de ação. Uma reunião de pessoas que 

se reconhecem pela prática em espaços públicos não faz sentido, uma associação faz, 

instrumentos jurídicos o fazem. A “ditadura discreta” que Jullien atribui ao uniforme se mostra 

no exemplo do Largo da Batata. 

Por outro lado, as discussões desse capítulo também demonstram como “o Estado” 

não é, como diz Claudia, um “monólito” coeso. As corporações são invariavelmente 

associações de pessoas e coisas – documentos, e-mails, dinheiro - que circulam e as 

conformam101, assim sendo, por mais que se esforcem, não atingem a unidade em teoria 

almejada.  

                                                 
100 Mais informações disponíveis em: PREFEITURA DE SÃO PAULO, Desestatização e Parcerias. 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/> Acesso em: 23 set. 2017. 
101 Para uma etnografia sobre o que a autora chama de “emaranhados institucionais” e sua importância para a 

conformação das instituições, ver VIANNA, Catarina Morawska. Os Enleios da Tarrafa: etnografia de uma 

parceria transnacional entre ONGs através de emaranhados institucionais de combate à pobreza (2010). Tese 
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O mesmo governo eleito em 2017 que gerou uma série de complicações no Largo da 

Batata facilitou os acessos e formas de ação na Horta das Flores. A mesma gestão que findou 

em 2016 e viu o pipocar de hortas comunitárias na cidade talvez não tivesse autorizado 

verbalmente a implantação da Horta das Corujas como fez um coronel que era prefeito regional 

no governo de Gilberto Kassab. Quando o Estado é corporado, fazendo-se valer através de 

pessoas que tomam atitudes em seu nome, deixa de ser um ente distante para se conformar em 

ações que podem ser observadas na vida cotidiana.  

Compreender então, também o Estado, dentro de uma política de relações que vão se 

tecendo no dia-a-dia como a das hortas urbanas exige esmiuçar as análises, aproximar-se das 

ações, ralentar as conclusões. O macro e o micro, o global e o local, o molar e o molecular, 

convivem e se formam mutuamente. Porque também a política das hortas, por mais que se 

coloque como diversa da ação estatal, é por ela construída em torno de reuniões, discussões, 

buscas de suportes jurídicos. O Estado aqui não é “apenas” mais um dos agentes, mas uma força 

e uma razão no agir das hortas, uma alteridade e uma autoridade que, apesar de ter questionadas 

muitas de suas noções e formas de ação, conta com a organização das hortas para responder a 

suas demandas. As hortas e seus voluntários também se organizam a partir de suas leituras 

particulares sobre o que é e o que quer o Estado, seja conjurando-o, seja se utilizando dele e 

tentando seu apoio para ações em maior ou menor escala.  

A comunidade conformada através das hortas, então, também vem dessas relações, ao 

imaginar e concretizar modos de fazer diversos, que contestam fortemente operações do poder 

público em questão - questionando os significados atribuídos à palavra público e contestando 

uma lógica que mais afasta que aproxima as pessoas do cuidado e relação com os espaços, 

tentando instituir uma lógica em que o CPF e não somente o CNPJ, ou seja, habitantes em seu 

dia-a-dia, e não somente associações e organizações formalizadas sob o âmbito jurídico, tenham 

possibilidade de realizar ações naquele espaço público – mas também ao se embrenhar pelas 

frestas abertas do Estado para agir de dentro dele.  

O dia-a-dia das hortas é também um dia-a-dia de relação, e principalmente de 

negociação com o poder público, em que táticas de permanência vão sendo criadas e acionadas 

à cada situação e se espalham entre os voluntários, a cada vitória ou a cada derrota. Recordo-

me que Sergio Shigeeda, um dos criadores da Horta Comunitária da Saúde, contou que, em seu 

início, a subprefeitura da Vila Mariana só permitiu a manutenção da horta porque Sergio 

                                                 
(Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. 
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registrava quase que diariamente através de fotos no facebook a transformação daquele terreno 

baldio em horta, o crescimento das couves, cenouras, as flores. Sem essas fotos, que de certa 

forma tocaram o subprefeito em operação naquele momento, talvez a horta hoje não existisse 

segundo a interpretação do próprio Sergio.  

A tática da paciência e do diálogo constante é medida que costuma prevalecer entre as 

hortas, seja com os funcionários responsáveis pelas podas nas praças, seja com aqueles que em 

todo verão pulverizam os produtos que afastariam as larvas do Aedes aegypti, seja com os 

subprefeitos e secretários em exercício quando necessário, como no caso da relação com 

Gilberto Natalini, como no Largo da Batata. As hortas se mantém também por conta de suas 

negociações, e vão aprendendo a ler o poder público e a entender que podem ter influência 

sobre ele, influência esta impulsionada pela conformação de uma ampla rede de contatos e 

certos privilégios de classe que fazem com que o Estado se torne mais legível. O Estado é, ao 

mesmo tempo, ameaça e garantia para as hortas comunitárias e seus voluntários102, já que elas 

permanecem, mas também podem se desfazer sob seu crivo. Suas formas de estrutura e 

operação das hortas são também, mesmo que em menor escala, moldadas pelo Estado, o que 

borra as fronteiras entre poder público e a comunidade das hortas. 

Não se trata aqui de universalizar e muito menos uniformizar, nos sentidos dados por 

Jullien, os tipos de ação entre as hortas e entre elas e o poder público, mas de chamar a atenção 

para mais esse tipo de co-construção aclarada, em grande parte das vezes, pelo conflito (assim 

como é conflituosa também a dádiva do comum), mas que ao colocar em jogo uma maior 

quantidade de associações e diferenças, contribui para complexificar as ações e relações. Os 

fluxos e os movimentos também estão aqui. Por mais que possuam imagens diversas sobre o 

bem comum, os mundos locais e o Estado não são oposições binárias e, mesmo que estejam em 

posições assimétricas, enleiam-se (DAS e POOLE, 2004). As táticas de cidadania e seus 

conflitos são força motriz desse movimento.  

                                                 
102 Baseio-me, aqui, tanto na escolha da palavra “legível” quanto na operação entre “ameaça” e “garantia”, em 

Veena Das (2004). Das, ao estudar periferias de Sultanpuri na Índia, trata de uma espécie de dupla conformação 

do Estado, que operaria entre uma burocracia racional e a magia. Como uma instituição racional, o Estado estaria 

presente na estrutura das leis, regulações e as instituições que as implementam. Mas sua forma-fetiche viria do que 

ela chama de uma “assinatura” distante, mas presente no dia-a-dia daquela periferia sob a forma de rumores, 

fofocas, brincadeiras e representações miméticas, conformação apenas observável quando se distancia de lugares 

óbvios onde o Estado é esperado operar e se aproxima das margens e do detalhamento do dia-a-dia. Para Das, é a 

ilegibilidade do Estado naquela comunidade que sustenta sua oscilação entre a racionalidade e a magia, já que as 

fronteiras entre o legal e o ilegal são borradas de forma a realmente confundir instituições e comunidades locais.  

Tanto Das quanto Stengers em “Feitiçarias do Capitalismo” (2005) dotam grandes entes – o capitalismo, 

o Estado – de um poder mágico, aquele que não se pode tocar, mas se pode sentir em toda parte. É possível ler as 

hortas como uma brecha entre a racionalidade e a magia do estado, sua legalidade e sua ilegalidade, ao que parece 

elas podem persistir da maneira como se conformam justamente porque estão nesse meio. 
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Nesse sentido, a noção de cotidiano torna-se poderosa para expor esses entes 

totalizantes e totalizadores – Estado, Capitalismo, Sistema, Política, Poder – a um desenrolar 

de certa forma mais vulnerável e sujeito a ser visto e vivido de perto. É Bruno Latour (1994) 

quem diz que “local” e “global” são conceitos bem adaptados às superfícies e à geometria, mas 

inadequados para as redes e a topologia. As coisas não são em si locais ou globais, e sim, 

sempre, frutos de uma série de conexões que, é possível elucubrar, dão-se na ideia de cotidiano. 

O cotidiano se torna potente ao ser pensado como o substrato de mudanças locais globais, é 

somente através dele que é possível escancarar suas redes de relações.  

As hortas estudadas encontram muito de sua fundamentação na prática que deve sua 

relevância justamente à possibilidade de ser prática qualquer, fugidia, sempre fértil em desvios 

e em novos caminhos, no dia-a-dia e tornando-se forte à medida em que estende as redes. Essa 

pode ser considerada como uma política do cotidiano, é a cidade-em-cultivo, são os seres-

em-cultivo, que politizam seu cotidiano ao mesmo tempo em que cotidianizam a política.  

O descentramento operado pelos voluntários das hortas, por suas relações, pela 

variedade de suas ações e pelas próprias hortas que não cessam de se espalhar e formar 

agrupamentos que valorizam as diferenças, mas que bebem muito da fonte um do outro, 

caracterizam uma política que tem este como método de ação. São pequenos focos de luta que 

rompem com a ideia totalizante de Estado, são contra esta concepção, mas também 

influenciados por ela. As relações são parte crucial da existência do movimento. E a circulação 

de pessoas, ideias e coisas é essencial para a política que é travada através dessas relações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: TRANSFORMAR POR DENTRO E “SOBRETUDO, 

NUNCA CONCLUIR”.  

 

Realizar uma etnografia na cidade de São Paulo, minha cidade de moradia, pode ser 

um facilitador de custos, acessos, relações, referências, trânsitos. Claro que são muitas as 

dificuldades que podem surgir, e elas sempre surgem. No meu caso, vieram de uma intensidade 

de movimentos e relações que me fazia parecer impossível colocar um ponto final em meu 

trabalho de campo, o que, de certa forma, estabilizaria as análises em determinado ponto, 

cessaria os fluxos, interromperia os movimentos. Quando eu tomava essa decisão, já dentro de 

uma fase em que a escrita deveria tomar maior parte de meu tempo, quando os diários de campo 

deveriam se estabilizar para o correr das análises, para o aclaramento das conexões, alguma 

guinada surgia no universo das hortas comunitárias aqui estudadas. Seja com as eleições 

municipais, os movimentos para uma possível criação de uma associação, um contato com um 

novo interlocutor que abria outros mundos de conexões, um período de mais seca ou fortes 

chuvas na cidade, uma decisão judicial. As relações pulsavam e me faziam voltar às reuniões, 

mutirões, cursos, conversas, tentando entender os novos caminhos que eram traçados e suas 

implicações. 

Acompanhei-as, então, até quando me permitiu a escrita. E começo assim essas 

palavras finais para deixar evidente o pulsar dessa temática de análise que se espalha para uma 

série de relações humanas e não humanas, muitas vezes distantes das análises sobre o urbano 

porque dele costuma ser vista como distante a agricultura e suas conexões.  

Misturei ao longo do texto sensações, formas de ação, percepções e construções de 

realidade de ao menos três linhas de direção das agriculturas paulistanas: as hortas comunitárias 

de regiões mais centrais, aquelas de realidades mais periféricas e uma agricultura urbana como 

fonte de renda. Mesmo ciente de uma possível confusão entre tais linhas - que efetivamente 

reverberam em realidades distintas, as quais tentei evidenciar - essa escolha de análise, por 

partir de uma concepção da centralidade dos movimentos, foi crucial. Crucial porque estar em 

uma horta urbana na Praça das Corujas, no Centro Cultural São Paulo ou na Praça dos Ciclistas, 

as três hortas das quais parti e que possuem maior eco neste trabalho, significa estar entre uma 

série de discussões e ações que dizem respeito não apenas àquele espaço, não apenas àquelas 

pessoas, não apenas àquelas plantas, mas se abrem para uma realidade mais alargada da 

agricultura na cidade.  
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Como dito desde o início desta dissertação, os encontros que realizei com voluntários 

das três hortas comunitárias mostravam razões variadas para o cultivo de plantas naquele ponto 

urbano, sendo também variados seus envolvimentos com outras iniciativas de agricultura na 

cidade, mesmo com outras iniciativas semelhantes de hortas comunitárias. Mas aqueles 

interlocutores mais próximos, que efetivamente faziam parte do dia-a-dia das três hortas, 

articulam-se constantemente em uma série de encontros, iniciativas, conversas que os fazem 

percorrer a cidade dentro de uma lógica amplamente guiada pela agricultura e por ações 

ambientais, como o plantio de árvores ou a revitalização de nascentes. Emerge aí uma São Paulo 

construída por esses laços. Seguindo de perto uma de minhas interlocutoras encontro-a em um 

dia na Horta do CCSP, no final de semana seguinte no mutirão do Permaperifa, na terça 

subsequente em uma roda de conversas sobre agricultura urbana, na quarta-feira plantando no 

Largo da Batata, no sábado na horta de D. Sebastiana em São Mateus. Trata-se então, não de 

uma atividade pontual, que vem quando há tempo, mas de um tempo que se desenrola em uma 

série de atividades cotidianas que, atentas às realidades de plantio na cidade, transformam 

espaços, plantas e pessoas. 

Outro dos movimentos constantemente acionados nessa dissertação foram as 

oscilações entre ações locais e preocupações globais. As duas caminham juntas para meus 

interlocutores, que por mais que se sintam fazendo um trabalho de formiguinha na cidade, veem 

o crescente de ações localizadas como passíveis de mudar o rumo do transatlântico ao agir 

pelas frestas e brechas. Ao plantar comida na cidade, colocam como inevitável discutir como é 

produzida a comida que chega no nosso prato. E as discussões sobre o plantio e a alimentação 

se desenrolam tanto para uma miríade de preocupações ambientais mais amplas, como as 

relacionadas às mudanças climáticas ou à perda da biodiversidade da Terra, quanto para o 

aguçar do olhar, o aguçar da percepção para a vida que resiste nos grandes centros urbanos por 

debaixo do asfalto, emergindo pelas fissuras, persistindo no concreto. Quando a gente futuca o 

solo da cidade, a carne da cidade, é possível perceber como se está tratando a cidade. A união 

dessas duas dimensões, a local e a global, reflete em uma noção de vida em conexão que liga 

as abelhas ao que se come, o que se come ao que se planta, o que se planta ao como se planta, 

como se planta a quem ou o que se beneficia. Estabelece co-construções não apenas entre seres, 

mas entre sistemas econômicos e políticos que se retroalimentam, dentro da cidade ou em 

espectros mais amplos. Faz buscar uma comida sem veneno que valorize o trabalho do pequeno 

agricultor e componha com ao invés de destruir o meio ambiente. O que está em jogo com as 
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hortas são também noções de humanidade e visões de desenvolvimento, que interferem todo o 

tempo umas nas outras. 

Assim, a constituição de comunidades que se conectam em uma rede de ações por São 

Paulo tem a potência de fazer ver que as pessoas são seres políticos, que podem ser 

influenciadoras, para fazer a política que ajuda a entender como a gente quer viver. Muito mais 

do que projetar um mundo possível, uma utopia urbana, as hortas comunitárias são 

experimentos que se ligam ao fazer. Retorna-se a uma das falas de Claudia: 

 

Muitas vezes os projetos começam assim: alguém teve uma ideia, aí começa uma longa sessão de 
mensagens de quando as agendas vão coincidir pra gente se encontrar, e isso leva, assim, dias, pode 

levar meses, e todo mundo com as suas explicações. Aí a gente consegue fazer a reunião. Aí dessa 

reunião a gente faz um relato, uma planilha de excel, um google docs, um power point, a gente começa 

a pensar no logotipo, na visão, na missão... Mas, assim, ir lá e fazer muitas vezes demora muito, muitas 

vezes todo mundo briga antes já nem chega nessa parte. Na horta então a gente inverte, não tem 
carteirinha, não tem uma linha escrita em lugar nenhum. O projeto da Horta das Corujas começou 

com a gente escrevendo, a gente tinha 30 páginas e as pessoas da reunião falaram: vai demorar 10 

anos pra gente plantar a primeira couve, acabou, vamo lá e vamo fazer! Então vamo tentar começar 
fazendo, depois a gente vê o que acontece. (...) Muita coisa também se inverte por aqui, aqui às vezes 

quem tem pós-doc não sabe nada e quem é analfabeto sabe tudo.  
 

A falação existe, mas a valorização está na ação, no testar, experimentar, o que faz as 

hortas serem vistas como laboratórios socioambientais de empoderamento de espaço público. 

Aquele espaço passa a ter significados de identificação e companheirismos, entre pessoas, entre 

outras espécies, entre pessoas e outras espécies, e se torna a construção de algo que se quer para 

si ao mesmo tempo que significa algo que se oferece para a cidade.  

Joanna Overing escreve em um estudo sobre o senso de comunidade entre os povos 

Cubeo e Piaroa: “Os antropólogos tendem a entender estruturas de hierarquia ou instituições de 

coerção e subordinação muito mais facilmente do que o fazem quanto a estruturas de igualdade 

ou instituições de cooperação e paz” (OVERING, 1991, p. 08). Concordo com Overing e 

acrescento que não se trata apenas dos antropólogos, mas em grande medida de uma lógica mais 

ampla que cotidianamente ensina a criar e estabilizar hierarquias na mesma medida em que, de 

maneira mais ou menos intensa, obriga a se subordinar a elas. As pessoas ficam querendo seguir 

ordens, como diz Mariana Marchesi. Eu diria que a vivência nas hortas comunitárias que são 

aqui mais detidamente estudadas ensina certa insubordinação e se configura em acordos de 

cooperação e paz. Diria também que isso ocorre muitas vezes entre setores urbanos aos quais 

se abrem mais canais de acesso para a insubordinação.  

A insubordinação das hortas centrais se dá à medida em que elas são capazes de 

subverter ordenações esperadas, descompartimentalizar conexões, gerar contrastes. Assim se 

planta comida nos jardins, em uma estética que corrompe a jardinagem simétrica, em áreas 
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centrais da cidade, sem autorizações formais do Estado, através da participação coletiva de 

pessoas que não necessariamente se conhecem, em um espaço público e sujeito às mais 

diferentes intervenções. São, dessa maneira, evidenciados imbricamentos entre campo e cidade, 

local e global, natureza e cultura, da mesma maneira em que não se compartimenta a política 

como uma esfera separada da vida cotidiana.  

Se a política formal é muitas vezes vista como “externa”, exercida por “profissionais”, 

limitada ao período eleitoral, essa política do cotidiano que emerge a partir da relação das hortas 

está dentro e fora, é exercida por uma diversidade de habitantes da cidade e no dia-a-dia. O 

engajamento através das hortas se torna propulsor de uma multiplicidade de outros 

engajamentos, na espiral de participação política que descrevi no terceiro capítulo. Uma 

multimilitância que faz circular por realidades e espaços diversos da cidade, faz apreendê-la 

mutissituadamente. E essa circulação, por sua vez, é importante para a própria noção de política, 

já que fortalece contatos, estende redes, amplia um circuito-em-cultivo de ajudas, amparos, 

materiais, soluções, influências... A fragmentação das hortas e os sentimentos diversos que 

movem as pessoas a estarem nelas não torna necessariamente o movimento efêmero. E essa é 

inclusive uma de suas potências, lidar com uma diversidade que, ao invés de enfraquecê-la 

como se poderia pensar, fortalece-a.  

Essa participação política não opera maquinando uma grande revolução que alçará fim 

ao capitalismo, mas se associa a pequenas revoluções cotidianas. Nesse sentido, a totalidade é 

posta em questão. Tanto a totalidade que estabelece status de ‘revolução’ apenas a mudanças 

macroestruturais, quanto a totalidade daquilo que se quer revolucionar, a do Sistema, do Estado, 

do Poder, do Capitalismo. Pois o entendimento é o de que as totalidades são cheia de brechas 

adentráveis, assim como o asfalto que parece coeso, forte, totalmente impermeável, mas rompe 

e permite a vida das plantas. Agir descentradamente e se embrenhando pelas brechas 

possibilitaria o rompimento dessa totalidade. Aquela que não se rompe, no entanto, é a ideia de 

totalidade do planeta e as invariáveis ligações entre as formas de vida na Terra. Se as revoluções 

podem ser múltiplas, em escala local, por dentro das brechas cotidianas, o planeta é visto como 

um só e temáticas como alimentação, saúde, meio ambiente, cuidado das águas, da terra, do 

lixo conformam relações necessariamente interpenetráveis e inter-relacionáveis.  

Ainda: por menos que se queira, as hortas agem em uma dança, mesmo que seus 

movimentos não sejam sincronizados, com o poder público. Dependem, dialogam e nele 

adentram, com malabarismos que oscilam entre táticas e estratégias decerteaunianas que 
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permitem um de seus maiores trunfos: permanecer, porque assim também permanecem as 

conexões seguidas até aqui.  

Não há um manual sobre como permanecer, e talvez seja justamente a “desordem” o 

ingrediente principal dos cultivos, relação com o espaço e modos de ação que confrontem e 

confundam as instituições modernas. Não se trata de construir um modelo, e sim uma 

experiência prática, no mesmo sentido de Stengers (2015). As hortas são uma construção, uma 

experimentação, feita não em ambientes controlados, espaços protegidos, mas são produzidas 

em um tempo e com questões que perpassam as ruas de São Paulo. Dessa maneira, elas 

obrigatoriamente têm de levar em conta o resto. “Levar em conta o resto” é justamente uma 

potência da lógica das hortas que se aprende através dos ensinamentos da agroecologia, da 

agricultura sintrópica, da permacultura, que objetivam complexificar as relações, e não as 

simplificar.  

Há aí alguma lógica que tangencia o que Lévi-Strauss chama de “ideologia bipartite 

dos ameríndios” que, como descreve Perrone-Moisés, trata de “um modo indígena americano 

de ver e pensar o cosmo e a condição humana, fundada na ideia de diferença, marcado por “uma 

abertura para o outro” (2006, p. 241). No pensamento ameríndio, nada pode ser reduzido a um, 

se assim o for estará morto. Tudo é gerado pela diferença entre dois, mas sem essa diferença 

nada se cria, com a identidade una não há criação possível, apenas a mão morta da 

uniformidade. Assim os índios sabem, mas muito da lógica ocidental nega, como explicita a 

monocultura, bem como diversas outras lógicas uniformizantes.  

A desordem e a bagunça atribuídas aos canteiros agroecológicos são ensinamentos da 

vida que acontece não na relação somente entre iguais, mas no pulsar das diferenças. A 

agroecologia e suas formas de cultivo, que se distanciam das monoculturas industriais em suas 

práticas e em seus preceitos, ensina que as coisas se criam, crescem, desenvolvem-se, a partir 

da diversidade, não da unidade. A diferença, nesse sentido, é geradora da vida. Sem ela há 

inércia, e a planta passa a depender de insumos químicos para mantê-la viva.  

Isabelle Stengers defende que a ideia de ecologia política deve ser substituída pelas 

cosmopolíticas – como uma ecologia política que foi civilizada, que foi complicada, ralentada, 

pensada, pois em nome da proteção da biodiversidade, do bem comum, povos foram colocados 

em uma vigilância perigosa que em nada foge da racionalidade típica do capitalismo. Ralentar 

significa então colocar em questão todos os entes envolvidos, ouvir, discutir. A cosmopolitica 

de Stengers não se fecha à controvérsia, às discórdias e se liga aos modos de ação pelos 

interstícios. ONGs, coletivos urbanos, cooperativas de consumo, elas nunca tiveram garantia à 
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priori de sobrevivência, todas podem ser cooptadas pelo Estado, pelo Sistema, de diferentes 

maneiras. Mas são experimentações, aprendizagens, assim são também as hortas comunitárias. 

Stengers (2005) escreve que o que se chama de Sistema impele a acreditar que não se livrará 

dele sem grandes ideias, imaginando uma nova sociedade, obriga a começar pelo fim, teoria 

antes da prática. Mas o outro mundo, ele é o resultado, não o ponto de partida. E é justamente 

essa necessidade “imposta” de criar do nada um outro mundo e ruir repentinamente todo o 

sistema que pode paralisar, anular, fazer deixar de pensar segundo a autora.  

A autora ensina também a “sobretudo nunca concluir”, a conclusão de qualquer texto, 

sempre, pertence ao leitor. Também é assim a quem estuda e participa dos movimentos de 

hortas entre os mais diversos contextos e motivações. Uma semelhança das ações, no entanto, 

está sempre nesse futucar o solo da cidade, a carne da cidade, e daí gerar uma série de conexões 

que se dão a partir das fissuras, chacoalhando uma modernidade que é limpa e anda para frente 

a partir das relações com a terra urbana. 

Por último, rapidamente problematizo um possível borrar de fronteiras – mais um - 

entre os pontos de vista nativos e minhas escolhas analíticas, os encontros e desencontros entre 

minhas análises e as de meus interlocutores. A escolha por expor suas expressões em itálico 

ganha muito, em minha opinião, na fluência do texto e na articulação da etnografia, tornando 

as análises ricas ao efetivamente mesclar teorias e pontos de vista nativos. Pode, contudo, 

confundir o leitor quanto a quem se está ouvindo, a autora da dissertação ou as ideias nativas 

que busco retratar e esmiuçar. Mais confusões podem ser formadas pela opção de equiparar 

discussões de meus interlocutores e teorias científicas, sempre buscando articular grandes 

embates teóricos a como são manejadas ideias semelhantes pelos responsáveis pelas hortas 

comunitárias aqui estudadas.  

Sobre esse último ponto não tenho dúvidas: teorias me armaram para o campo, que me 

levou a esmiuçar outras teorias, que retornam e são problematizadas novamente pelo pulsar da 

pesquisa cotidiana. Nenhuma novidade até aí, a antropologia se habituou a estudar povos que 

com suas cosmologias colocavam todo o tempo à prova teorias ocidentais supostamente 

estabelecidas, fazendo questionar “verdades” sólidas de nosso mundo. Nada mais justo, então, 

que equiparar e comparar as análises de nativos e teóricos.  

Sobre um possível imbricamente entre minhas análises e as de meus interlocutores, 

recorro mais uma vez à Latour e suas ideias sobre Gabriel Tarde. Em “Gabriel Tarde e o fim 

do social”, Latour escreve: 

Mas você não pode escrever e dizer que as coisas sobre as quais você fala não sejam de certa maneira 

similares a você: elas expressam através de você uma espécie de diferença que tem você, o orador, como 
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um de seus proprietários. O que parece uma impossibilidade com a filosofia da identidade, não oferece 

dificuldade com a filosofia de ‘alteração’ [alteration]. Possessão é outra forma de falar sobre tradução. 

(2001, p. 16, tradução nossa). 

 

Lembrando que Tarde defende a possessão recíproca de todos por cada um das mais 

diversas maneiras como seu conceito de sociedade, ligar a ideia de possessão à tradução como 

faz Latour ajuda a não incorrer em separações estagnantes entre “sujeito de escrita” e “objeto 

de análise”, autor que capta determinada realidade e a desvela no processo de escrita sem por 

ela ser transformado ou sem transformá-la em sua tradução.  

A proximidade do “objeto” de análise, uma alteridade estreita entre mim e muitas das 

figuras atuantes no movimento de hortas, bem como preocupações pessoais com os rumos das 

espécies e suas relações no planeta incorreram em escolhas que parecem ser e são voltadas a 

chamar atenção a problemas graves que correm o risco – quando não já o são – de se tornarem 

irreversíveis. É preciso, no entanto, reiterar que todas as discussões aqui presentes estão 

escancaradas nos mais diversos mutirões de hortas. A cada temática presente em seu dia-a-dia 

e que optei por aprofundar, tentei desvelar seus sentidos entre meus interlocutores e ligá-los a 

análises teóricas mais abrangentes e que transbordassem significados locais, articulando-os com 

outros espaços e tempos. Escolha pessoal, escolha de meus interlocutores. A própria noção de 

”escolha” como algo que se dá de forma independente e que se liga apenas a si é problemática 

já que, seguindo Tarde, eu possuo meus interlocutores na mesma medida em que eles me 

possuem.  
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ANEXOS 

Ferramentas e outros materiais na Horta das Corujas.  

 
Fonte: Grupo Horta das Corujas no Facebook. <https://www.facebook.com/groups/hortadascorujas/>. Acesso 

em outubro de 2017. 

 

Composteira na Horta das Corujas 

 
Fonte: Grupo Horta das Corujas no Facebook. <https://www.facebook.com/groups/hortadascorujas/>. Acesso 

em outubro de 2017 
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Cacimba com água e peixes na Horta das Corujas, água turva após um dia de chuva. 

 
Fonte: Grupo Horta das Corujas no Facebook. <https://www.facebook.com/groups/hortadascorujas/>. Acesso 

em outubro de 2017 
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Chaya, uma das PANCs, na Horta do CCSP. Comentário publicado por Maria Eudóxia: “Chaya doada 

pela Thais Mauad (Horta da FMUSP). Foi pra Batata, hoje no CCSP e logo menos pro Horta di Gueto, no 

Taboão.” 

 
Fonte: Grupo Horta do CCSP no Facebook. < https://www.facebook.com/hortaccsp/>. Acesso em outubro de 

2017 
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Seu Genival na Horta dos Ciclistas em novembro de 2013 

 
Créditos: Popó Lopes. Fonte: Grupo Horta dos Ciclistas no Facebook. < 

https://www.facebook.com/groups/HortaDoCiclista//>. Acesso em outubro de 2017 
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