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RESUMO 

 

Este estudo trata de uma horta comunitária agroecológica, feita por mulheres, no 

município de Santa Cruz de Minas – MG, denominada Nossa Horta. O objetivo geral 

do trabalho foi perceber as transformações que esse projeto produz no meio em que 

se insere e nas mulheres que integram a horta. Foi realizada uma pesquisa teórica, 

bibliográfica e documental, sobre os componentes teóricos presentes na horta, que 

explora os conceitos: desigualdade de gênero, empoderamento feminino, feminismo, 

ecofeminismo, Agroecologia e agricultura urbana, como arcabouços teóricos e 

práticos capazes de promover a regeneração ambiental e social. 

A partir de entrevistas, da pesquisa documental e da observação participante, foi feita 

uma análise da Nossa Horta sob diferentes aspectos relacionados à pesquisa teórica. 

Foram aqui descritas quatro vivências oferecidas pela autora junto às integrantes do 

projeto no decorrer da pesquisa, relacionadas às temáticas do empoderamento 

feminino e da consciência ambiental. Esta pesquisa identificou que a Nossa Horta 

colabora para o bem-estar social da comunidade em que está inserida e impacta 

positivamente o meio ambiente urbano, constituindo um canal de promoção do 

empoderamento feminino e da consciência ambiental das pessoas envolvidas. Este 

trabalho demonstra que a Nossa Horta é uma ação com força política, que merece ser 

reproduzida em outros locais e contextos. Trata-se este projeto socioambiental, de 

uma iniciativa local que apresenta soluções para problemas globais e, para que tenha 

continuidade, deve ser pensado como uma política pública. 

 

Palavras-chave: Empoderamento Feminino, Desigualdade de Gênero, Feminismo 

Ecofeminismo, Agroecologia, Agricultura Urbana e Regeneração. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research concerns an agroecological community garden, made by women, in the 

city of Santa Cruz de Minas - MG, named Nossa Horta. The general goal of this 

research was to observe the transformations that this project produces in the 

environment in which it is inserted and in the women who participate in it. A theoretical, 

bibliographic and documentary research was carried out on the theoretical 

components present in the garden, which explores the concepts: gender inequality, 

female empowerment, feminism, ecofeminism, Agroecology and urban agriculture, as 

theoretical and practical frameworks capable of promoting environmental and social 

regeneration. 

From interviews, documentary research and participant observation, was conducted 

an analysis of Nossa Horta under different aspects related to theoretical research. Four 

practical experiences offered by the author to the project members during the research, 

related to the themes of female empowerment and environmental awareness, were 

included and described here. This research identified that Nossa Horta collaborates 

for the social well-being of the community in which it operates and positively impacts 

the urban environment, constituting a channel to promote female empowerment and 

environmental awareness of the people involved. This work demonstrates that Nossa 

Horta is an action with political force, which deserves to be reproduced in other places 

and contexts. This socio-environmental project is a local initiative that presents 

solutions to global problems and, in order to have continuity, it must be thought of as 

a public policy. 

 

Keywords: Female Empowerment, Gender Inequality, Feminism Ecofeminism, 

Agroecology, Urban Agriculture and Regeneration. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fauna silvestre e a Mulher Selvagem são espécies em risco de extinção. 

Observamos, ao longo dos séculos, a pilhagem, a redução do espaço e o 

esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal 

gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, 

sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. 

As terras espirituais da Mulher Selvagem, durante o curso da história, foram 

saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais 

transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. 

Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta 

desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza 

selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender por que as velhas florestas e as 

mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não é 

coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham 

reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se 

relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis, 

inatamente perigosos, além de vorazes. 

 

- Clarissa Pinkola Estés  
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O EMPODERAMENTO FEMININO E A AGROECOLOGIA 

TRANSFORMANDO O MEIO E OS SUJEITOS – UM ESTUDO DE 

CASO DO PROJETO NOSSA HORTA 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Este trabalho parte de um contexto no qual a mulher e a natureza são terra 

arrasada. Pilhadas, reduzidas, destruídas há milênios. Privadas de si mesmas, até um 

ponto em que toda a sociedade e todo o sistema de vida ameaçam colapsar. Esta 

pesquisa trata de uma possibilidade para que um pequeno grupo de mulheres e uma 

pequena porção da natureza possam se reconstruir – se semear, fertilizar, cultivar e 

florescer. 

A Horta Comunitária localizada no município de Santa Cruz de Minas – MG, 

denominada Nossa Horta é um projeto socioambiental, agroecológico, que se destaca 

por ter a participação majoritariamente feminina. A Nossa Horta se desenvolve junto 

ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Santa Cruz de Minas, 

realizando um trabalho de redução de danos, uma vez que o projeto conta com o 

trabalho voluntário de mulheres em situação de vulnerabilidade social, e busca 

promover a sua inclusão social.  

A Nossa Horta se desenvolveu, a princípio, sob a liderança da Sra. Conceição 

Maria do Carmo de Sousa Costa, conhecida como Tutuca, que é líder de movimentos 

sociais em municípios da mesorregião Campo das Vertentes, em Minas Gerais. 

Segundo Tutuca, o projeto da horta comunitária visava, a princípio, a criação de uma 

horta de plantas medicinais no município, contudo, no decorrer dos trabalhos, ele se 

transformou em uma iniciativa de segurança alimentar e nutrição, voltada para a 

produção de alimentos sem agrotóxicos. 

O projeto aqui analisado não se trata de um modelo cem por cento bem 

sucedido, mas de uma prática social que esbarra em muitos limites impostos pela 

realidade: da desigualdade, do preconceito, da marginalidade, da discriminação e do 

machismo. A Nossa Horta é um processo dinâmico, não está pronta e acabada. O 

papel desta pesquisa é, portanto, analisar esse fenômeno assim como ele é, 

reconhecendo seus pontos fortes, e identificando aqueles que podem ser 

aprimorados. 
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O objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar como o projeto 

socioambiental Nossa Horta transforma as mulheres que dele participam, assim como 

o meio social e ambiental em que está inserido e avaliar o papel da horta na promoção 

do empoderamento das mulheres, da consciência ambiental, dos direitos de cidadania 

e no desenvolvimento de habilidades e competências pessoais e sociais.  

Esta pesquisa se desenvolve no âmbito do Programa Interdepartamental de 

Pós-graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) 

da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), que traz uma proposta de 

ensino inter e transdisciplinar. Acredito que este estudo pode contribuir para a 

evolução do conhecimento científico no âmbito das ciências sociais e das ciências 

sociais aplicadas, a partir da percepção da transdisciplinaridade como área de 

produção do conhecimento. A transdisciplinaridade é o canal que permite que se 

relacionem conceitos de áreas de conhecimento diversas para a compreensão de um 

fenômeno a partir da sua complexidade.  

Ensina o físico quântico romeno, Basarab Nicolescu que a 

transdisciplinaridade busca compreender o mundo presente e caminhar no sentido da 

evolução do conhecimento, extrapolando o campo de pertinência de cada disciplina: 

A transdisciplinaridade como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que 
está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas 
e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo 
presente para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 

[...] cada disciplina proclama que o campo de sua pertinência é inesgotável. 
Para o pensamento clássico, a transdisciplinaridade é um absurdo por que 
não tem objeto. Para a transdisciplinaridade por sua vez, o pensamento 
clássico não é absurdo, mas seu campo de aplicação é considerado como 
restrito. (NICOLESCU, 1999 p.46) 

 

O objeto desta pesquisa incorpora, a um só tempo, aspectos sociais e 

ambientais, que demandam uma análise integrada por mostrarem-se 

interdependentes. Dessa forma, a natureza transdisciplinar da pesquisa permite 

relacionar componentes teóricos pertinentes a disciplinas distintas, cunhando novas 

percepções, a partir da interseção entre campos diversos, e despertando um olhar 

holístico e sistêmico sobre o fenômeno estudado.  

Importante ressaltar que a Nossa Horta se desenvolve graças a uma série de 

políticas públicas que fomentam e possibilitam ações como essa, através da 
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articulação entre ações e entidades políticas intersetoriais, envolvendo assistência 

social, saúde pública, educação, cultura, proteção ao meio ambiente, assistência 

social e práticas integrativas. A Nossa Horta é, até o momento, uma experiência de 

uma gestão pública da prefeitura de Santa Cruz de Minas, e com a recente mudança 

na gestão, ainda não é possível prever qual será o futuro desse projeto.  

 

1.1- A natureza da pesquisa: lunar  

Esta pesquisa lança um olhar sobre a conexão entre o feminino e a natureza, 

valendo-se por vezes de mitos e arquétipos de diferentes origens para expressar 

essas relações. Muitas culturas relacionam o feminino com a lua, tendo, em suas 

mitologias, deusas lunares. Para a cultura Hinduísta, Chandra é a deusa da lua. Para 

o povo indígena brasileiro Tupi-guarani, a deusa lunar é Jaci (Maciel, 2018). A 

observação da lua foi uma importante forma de marcar a passagem do tempo para 

povos antigos, e há uma forte semelhança entre o tempo de duração dos ciclos 

lunares e do ciclo menstrual feminino, havendo, por vezes a sincronia entre ambos os 

ciclos, o que permite a associação entre as mulheres e a lua.  

A mitologia grega dedica à lua três deusas: Ártemis, Selene e Hécate, que se 

integram como uma deusa tríplice (McLean, 2020). As três deusas trazem a 

representação das três fases visíveis da lua: Ártemis representa a lua crescente; 

Selene, a lua cheia e Hécate, a lua minguante. A ciclicidade da lua influencia 

processos naturais, como o movimento das marés e o movimento da seiva das 

plantas, de modo que povos tradicionais têm a ancestral tradição de observar as fases 

da lua como um fator importante para atividades como a agricultura e a pesca1. Na 

Nossa Horta, algumas das mulheres conhecem quais as melhores fases da lua para 

realizar o plantio, a poda e a colheita dos alimentos, e esse é um fator levado em conta 

para algumas atividades do projeto. 

Inspirada no arquétipo da deusa tríplice, que ecoa em diversas mitologias, 

como a africana, através das orixás Oxum, Iemanjá e Nanã e a egípcia através dos 

diferentes aspectos de Ísis (McLean, 2020), a estrutura deste trabalho foi separada 

em três capítulos, e faz alusão às três fases visíveis da lua: a fase crescente, a lua 

 
1 É o que contam Costa, Pacheco e Andrade (2018) em sua pesquisa: As fases da lua e sua 

influência na agricultura e na pesca na comunidade de Caratateua–Bragança/Pará. 
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cheia e a fase minguante, sendo cada uma das fases relacionada a uma fase da vida 

da mulher, respectivamente: a fase da donzela/criança/jovem, a fase da mãe/adulta e 

a fase velha/anciã; e também a uma etapa do cultivo agroecológico: o plantio, a 

manutenção do cultivo e a colheita, respectivamente. 

O primeiro capítulo simboliza a lua crescente, a fase da donzela, e a 

semeadura/o plantio. A donzela, cheia de curiosidade, questiona e quer compreender 

o mundo e desenvolver seu intelecto. É a semente das ideias que irão germinar e 

possibilitar a prática. O primeiro capítulo irá sistematizar uma revisão bibliográfica e 

documental de produções que contribuem para a compreensão de alguns dos 

componentes teóricos presentes no objeto de pesquisa, que colaboram para a 

compreensão das transformações que a Nossa Horta provoca no meio e nos sujeitos 

envolvidos com o projeto. 

O segundo capítulo simboliza a lua cheia. A fase da vida da mulher em que ela 

está fértil (não necessariamente no sentido literal da palavra), cheia de energia para 

manifestar suas ideias e suas vontades. Relaciona-se com a fase da manutenção do 

cultivo agroecológico, a adubação e o manejo da plantação. Representa o momento 

de colocar a “mão na massa”, conhecer o objeto de estudos, embasada pela pesquisa 

teórica, e realizar o trabalho empírico. Assim, o segundo capítulo apresenta a análise 

e contextualização da Nossa Horta e seu impacto sobre as pessoas que dela 

participam. Os objetivos específicos deste capítulo são: apresentar um breve histórico 

do projeto, compreendendo seus objetivos socioambientais; traçar o perfil das 

participantes da horta; identificar o papel da horta na transformação da consciência 

ambiental e social e nos direitos de cidadania das participantes e da comunidade,  

O terceiro capítulo se relaciona com a lua minguante, com a fase anciã da vida 

da mulher e do ciclo da Deusa. A anciã manifesta sua sabedoria, conquistada ao longo 

da experiência da vida, transformando conhecimento em prática. Com o trabalho já 

maduro, tendo passado pelas duas primeiras fases, foi possível conceber produtos 

reais a partir de todo o processo de construção da pesquisa. É o momento da colheita. 

Assim, o terceiro capítulo irá expor as vivências e as atividades práticas relacionadas 

a esta pesquisa, desenvolvidas a partir da pesquisa e da vivência da Nossa Horta e 

dos conhecimentos advindos das formações em Direito e Yoga, da minha história de 

vida, dos cursos de agrofloresta, sustentabilidade (o curso Gaia Education), terapias 
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holísticas, dos estudos sobre espiritualidade, mitologias, e em diferentes áreas de 

conhecimento. Por meio dessas vivências, buscou-se contribuir para o despertar 

daquelas mulheres para questões com as quais elas talvez nunca tivessem tido 

contato, principalmente relacionadas ao Yoga, ao sagrado feminino e a experiências 

que visam promover autoconhecimento e harmonia na convivência social e com a 

natureza.  

 

1.2-  Métodos  

Tive o primeiro contato com a Nossa Horta em fevereiro de 2019, ao ser 

convidada por duas amigas para ajudar a desenhar e pintar o muro da horta. A 

proposta agroecológica e feminista da horta despertou meu interesse e, a partir de 

então, busquei conhecer melhor essa iniciativa para realizar um estudo de caso. Após 

uma pesquisa empírica preliminar seguiu-se uma pesquisa teórica, a respeito de 

alguns dos conceitos que identifiquei na Nossa Horta. Ao longo de aproximadamente 

seis meses de observação participante na Nossa Horta, delimitei as categorias de 

análise, aprofundei a pesquisa teórica e então passei para a fase das entrevistas. 

Todo o processo de escrita e vivência da pesquisa e da Nossa Horta foram iterativos, 

de modo que a teoria – a pesquisa bibliográfica e documental – e a experiência 

estivessem sempre se complementando e retroalimentando, trazendo a teoria para a 

prática, e vice-versa, buscando sempre o aprimoramento do processo. 

Além das fontes bibliográficas e documentais acessadas para a pesquisa 

teórica, as principais fontes de informações desta pesquisa foram a observação 

participante e as entrevistas em profundidade. Este trabalho busca dar voz às 

mulheres da Nossa Horta, escutar suas experiências e percepções, para avaliar como 

o seu protagonismo no processo de criação e na manutenção da horta imprime 

transformações em suas vidas e no espaço urbano. Antes de ir a campo, o projeto 

desta pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa responsável, que aprovou 

a sua realização, conforme pode ser verificado pelo cadastro CAAE: 

29579119.0.0000.5151. 

Foram entrevistados: uma das idealizadoras e primeira coordenadora da 

horta, a assistente social e o coordenador do CRAS Lourival Ramos, a prefeita de 

Santa Cruz de Minas e quatro das participantes da Nossa Horta. As quatro 
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participantes escolhidas para as entrevistas são algumas das que integram o projeto 

há mais tempo e que têm na horta a presença mais assídua, por acreditar-se que elas 

poderiam contribuir mais significativamente para este estudo.  

Antes das oito entrevistas, foram elaborados roteiros semi estruturados para 

orientar as perguntas. As entrevistas com as participantes da horta foram feitas em 

momentos distintos, e nenhuma das entrevistadas presenciou os depoimentos das 

demais.  

A partir da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016), foi realizada uma 

“leitura flutuante” das entrevistas realizadas, de modo a estabelecer contato, analisar 

e conhecer os textos e as impressões que causam. No caso desta pesquisa, foram 

analisadas preliminarmente as entrevistas realizadas, e escolhidos os trechos mais 

pertinentes em relação ao tema proposto, para serem estudados mais a fundo, 

juntamente com a bibliografia teórica. Com a escolha dos trechos das entrevistas 

transcritas e demais textos a serem submetidos à análise, procedeu-se à constituição 

de um corpus – um conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos 

aos procedimentos analíticos (Bardin, 2016). 

A observação participante permitiu perceber o envolvimento da comunidade 

com o projeto durante os momentos em que as mulheres trabalham na horta. Mirian 

Goldenberg (2005) aponta que a técnica de observação participante foi uma grande 

contribuição da Antropologia para ampliar a compreensão de fenômenos humanos e 

culturais. Seguindo esta técnica, são feitas anotações em um diário de campo ao final 

de cada sessão de observação, buscando-se relatar o máximo de detalhes 

observados, sensações e esboços de interpretações. Assim, a partir de maio de 2019, 

passei a frequentar a Nossa Horta, acompanhando e colaborando com as atividades 

lá realizadas. A partir de março de 2020, devido à pandemia de Covid-19, a frequência 

das visitas à Nossa Horta foi reduzida, a fim de minimizar os riscos de contágio da 

doença.  

 

1.3- Conceitos que orientam o trabalho 

Existem diferentes aspectos da Nossa Horta que podem despertar uma 

curiosidade investigativa, porém, a fim de tornar esta pesquisa viável, foi delimitado 
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um recorte teórico, para a análise do objeto de estudo. Assim, os conceitos presentes 

na Nossa Horta, que orientam os estudos aqui empreendidos são: empoderamento 

feminino, desigualdade de gênero, ecofeminismo, sustentabilidade, 

regeneração, agroecologia e agricultura urbana. Através desta lente teórica, 

pretende-se examinar a Nossa Horta a partir destes conceitos e de suas intercessões. 

a) Empoderamento feminino/ desigualdade de gênero 

A Nossa Horta existe no seio de uma sociedade extremamente patriarcal: a 

brasileira, e notadamente, a do conservador, tradicionalmente católico município de 

Santa Cruz de Minas. Esse se revela um contexto social no qual os papéis de gênero 

são delimitados e limitantes, onde a opressão e a violência doméstica e de gênero 

são naturalizadas, e nos mais diversos âmbitos da vida, as desigualdades de gênero 

são notáveis, quando não gritantes.  

Nesse cenário, a Nossa Horta é concebida como uma iniciativa que 

proporciona a integração de mulheres em um ambiente propício para a interação 

social, para trocas de saberes e experiências, uma atividade ocupacional e 

terapêutica, que é capaz de expandir as percepções e as potencialidades de suas 

participantes, fortalecendo seus laços afetivos, sua autoconfiança e empoderamento. 

Nesta pesquisa, será abordado o tema desigualdade de gênero, no intuito de 

contextualizar e trazer o foco para o estudo do empoderamento feminino, buscando 

perceber como esse conceito se aplica aos objetos de estudo. O conceito de Gênero 

será aqui empregado como “uma ferramenta teórica e política para problematizar os 

processos que instituem modos de ser mulheres e que sustentam desigualdades e 

diferenças sociais, culturais e discursivamente construídas” (Schlee, 2018, p.3).  

b) Ecofeminismo 

Como aponta Schlee (2018), as situações de dominação, exploração e 

opressão da mulher, que configuram o desequilíbrio nas relações entre os gêneros, 

são atravessadas por relações de poder: são culturalmente produzidas e legitimadas.  

O ecofeminismo se relaciona com os apontamentos de Schlee e se orienta do 

seguinte modo: 

O ecofeminismo é uma corrente que surgiu a partir do feminismo radical e 
socialista do Ocidente durante a década de 1970. Apesar da grande 
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heterogeneidade presente nesse movimento, se podem assinalar alguns 
aspectos comuns a todo o pensamento ecofeminista: em primeiro lugar, a 
aplicação da perspectiva de gênero ao problema da crise ecológica; em 
segundo lugar, e como consequência dessa abordagem, o ecofeminismo 
mantém como sua tese central a conexão entre a dominação das mulheres e 
a dominação da natureza não humana. Um dos aspectos mais relevantes do 
ecofeminismo é a revisão crítica do processo de desenvolvimento da ciência 
e tecnologia ocidental, aqui interpretada como um caminho para a 
dessacralização da natureza e a deterioração do meio ambiente 
(GUERRERO, 2010, p. 2, 3. Tradução da autora). 

 

Partindo da percepção de que o tratamento de opressão, exploração e 

dominação das mulheres não está dissociado daquele desferido à natureza pelos 

sistemas capitalista e patriarcal, o presente estudo irá explorar o conceito de 

ecofeminismo, vinculado ao caso da horta estudada. 

c) Sustentabilidade e regeneração 

Será explorado o conceito de sustentabilidade, relacionado a práticas sociais, 

ambientais e econômicas2 realizadas na Nossa Horta. Paralelamente, será estudada 

a ideia de regeneração. Segundo Bill Reed (2007), a ideia de sustentabilidade já está 

defasada frente ao contexto socioambiental atual, visto que o que se entende por 

sustentabilidade não é suficiente para reverter o quadro degenerativo do planeta. 

Diante disso o conceito de regeneração de Reed (2007) envolve, não só a reversão 

desse quadro de destruição de sistemas sociais e ambientais, mas também propõe a 

adoção de práticas que proporcionem a regeneração desses sistemas de vida. Esse 

conceito será abordado em relação aos outros componentes teóricos centrais para 

esta pesquisa, e também em relação às atividades realizadas na Nossa Horta. 

d) Agroecologia 

Um dos principais aspectos da Nossa Horta que levou à escolha dessa 

iniciativa como objeto de pesquisa foi a sua natureza Agroecológica. A Agroecologia 

é conceituada por Miguel Altieri (2012) como: 

A Agroecologia é o estudo holístico dos agroecossistemas, abrangendo todos 
os elementos ambientais e humanos. Sua atenção é voltada para a forma, a 
dinâmica e a função de suas inter-relações, bem como para os processos nos 
quais estão envolvidas. Uma área usada para produção agrícola (um campo, 
por exemplo) é vista como um sistema complexo no qual os processos 

 
2 Em relação à tradicional noção de tripé da sustentabilidade, expressão difundida a partir do termo triple 
bottom line, cunhado por John Elkington em 1994, que considera a sustentabilidade sob os aspectos sociais, 
ambientais e econômicos. 
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ecológicos que ocorrem sob condições naturais também podem se realizar. 
(ALTIERI, 2012, p. 105-106). 

A agroecologia é uma epistemologia e uma práxis que visa a produção 

ecológica de alimentos aliada à preservação ambiental e a responsabilidade social. 

Segundo Assis e Romeiro (2002), as técnicas de manejo agroecológicas 

permitem um cultivo que não contamine o solo, as águas e os próprios alimentos, e 

que seja feito por pequenos e médios agricultores.  

e) Agricultura Urbana 

Como a Nossa Horta se insere no ambiente urbano, cabe aprofundar a 

investigação acerca da noção de agricultura urbana, percebendo-a como uma 

atividade que colabora para solucionar uma série de problemas urbanos, sociais, 

ambientais e econômicos. 

Embora haja muita controvérsia em torno do tema, o elemento mais comum 
nas definições sobre a agricultura urbana tem sido a localização em relação 
à proximidade das cidades (intra ou periurbana). Entretanto, não é a 
localização urbana que distingue a agricultura urbana da agricultura rural, 
senão o fato de que está integrada e interage com o ecossistema urbano 
(Aquino e Assis, 2007).  

 

1.4  Transbordamentos artísticos e arquetípicos lunares : Semear, cuidar e 

colher 

A partir da imersão na vivência e análise da Nossa Horta e no processo de 

escrita desta pesquisa, surgiu a inspiração para retratar as percepções sobre esse 

processo por meio de pinturas com tinta aquarela, e pela poesia. Não tive um ensino 

formal em pintura, e minha expressão por essa via esbarra em limites técnicos. Porém, 

apesar da escassez de técnica, encontrei na aquarela uma ferramenta para dar vazão 

às percepções sutis que me atravessaram ao experienciar a Nossa Horta.  

A inspiração para as pinturas veio de fotografias tiradas da Nossa Horta e de 

suas participantes em diferentes épocas do ano (figuras no anexo). Foram 

selecionadas três fotos, que foram a base para leituras livres e subjetivas, pintadas 

com tinta aquarela sobre papel, e as poesias emanaram das emoções despertadas 

pelas aquarelas e os arquétipos presentes em cada uma delas.  

O fazer artístico foi considerado nesta pesquisa como a exteriorização de uma 
maneira de ver o mundo, a partir de valorações, pensamentos e 
condicionamentos que pertencem à história pessoal do sujeito (artista), 
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estruturados ao longo de uma interação social. Buscou-se, portanto, uma 
abordagem cognitivo/social das relações entre a percepção e a produção nas 
artes visuais. (Zelinsky, 1997, p.111). 

Assim como a estrutura dos capítulos deste trabalho, as três imagens 

produzidas representam, cada uma, uma fase visível da lua, um período da vida da 

mulher e uma etapa da produção de alimentos: o plantio, a manutenção do cultivo e a 

colheita, e cada uma dessas produções ilustra um dos capítulos. 

A escolha por criar imagens que representassem esses momentos distintos 

da produção de alimentos não foi ao acaso. Ao retratar esses três momentos do 

cultivo, busquei inspiração na ciclicidade do tempo e da vida. Inspirada pela Deusa 

Tríplice, cultuada por povos de diferentes culturas como as deusas gregas Ártemis 

(relacionada ao arquétipo da donzela e da lua crescente), Selene (relacionada ao 

arquétipo da mãe e da lua cheia) e Hécate (a deusa anciã, relacionada à lua 

minguante); a própria Hécate, cultuada como a Deusa Tríplice, quando representada 

como uma mulher de três faces e Baba Yaga – a deusa que integra as três fases 

visíveis da lua e as três fases da vida da mulher (Faur, 2001). Por meio das poesias 

relacionadas a cada uma das fotos e das aquarelas, busquei trazer luz às conexões 

entre esses arquétipos do feminino, as fases da lua e as etapas do cultivo 

agroecológico. 

Em meio ao contexto da pandemia de Covid-19, da solitude, das incertezas e 

do isolamento social, a pintura das aquarelas e a escrita das poesias foram refúgios 

para a mente da autora durante a pesquisa. Ao imergir na arte, a percepção do tempo 

se altera – as horas não são mais marcos mecânicos e fragmentados, elas se fundem 

em um só fluxo, em um só tempo: o presente, o fazer-arte. Através do processo de 

criação artística foi possível dar vazão à sensibilidade e às associações arquetípicas 

que perpassaram o processo deste estudo. 
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LUA CRESCENTE 

 

 

Figura 1: Semente na adversidade. Aquarela sobre papel. 
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Semear 

 

Criança, jovem,  

amazona, donzela. 

Semente que brota  

na adversidade, 

a mais bela.  

 

Sonha em plantar.  

É ar. 

Desabrochar, florescer 

Pureza no sorriso,  

Sede de conhecer. 

 

Desbravar o mundo, 

O que é novo pra ela, 

Compreender mistérios 

Que a natureza revela 

 

Germina a Terra,  

cresce em harmonia 

Planta, muda,  

que não silencia. 

 

Ela é botão, que, sem pressa, floresce.  

É a lua, que, no horizonte, cresce. 
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2. EPISTEMOLOGIAS REGENERATIVAS 

 

A fim de que se alcance o objetivo desta pesquisa, de compreender quais são as 

transformações que a Nossa Horta proporciona em suas participantes e na cidade de Santa 

Cruz de Minas. Para que se estude a Nossa Horta – uma iniciativa socioambiental complexa 

– é necessário que se compreenda o cenário social e ambiental em meio ao qual se 

desenvolve essa iniciativa, bem como os fundamentos teóricos dos objetivos sociais e 

ambientais do projeto. 

Nesse sentido, no presente capítulo foi realizado um estudo de alguns dos 

componentes teóricos presentes no objeto de pesquisa que podem colaborar para a 

compreensão das transformações que a Nossa Horta provoca no meio e nos sujeitos 

envolvidos com o projeto. Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico e documental 

relacionado ao levantamento de dados e à pesquisa de campo realizada na Nossa Horta, 

buscando suscitar discussões pertinentes à compreensão desse fenômeno e construir 

condições explicativas da realidade que o envolve.  

 

2.1- Desigualdade de gênero e Empoderamento Feminino 

 

A Nossa Horta é um projeto que se desenvolve em contexto local e regional 

conservador, cuja sociedade é fortemente marcada pelo patriarcado e por relações de 

gênero desiguais (como o são a maioria das sociedades, segundo Beauvoir, [1949]). 

É difícil determinar as origens do patriarcado e da situação de opressão e 

submissão das mulheres, visto que essa cruel realidade remonta a tempos imemoriais. 

Rosângela Angelin (2006) assinala que essa condição imposta às mulheres data de 

muito antes do surgimento do capitalismo, e historiciza brevemente a condição de 

subjugação feminina. 

Desde que o ser humano deixou de ser nômade, implementou-se a divisão 

social do trabalho como forma de organização social. Com isso, as mulheres, por seu 

papel na reprodução e amamentação, permaneceram mais ligadas ao lar e aos filhos; 

ao passo que os homens se ocupavam de caçar, pescar, e defender o território contra 

possíveis invasores, devido ao fato de serem, em geral, dotados de maior força física.  
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Dessa forma, as mulheres desde esses povos antigos, através da observação 

da natureza, desenvolveram a agricultura e uma relação mais próxima com a 

natureza, por desempenharem atividades que envolviam a reprodução da vida e da 

biodiversidade (Angelin, 2006).  

Muraro (1992, p. 205) informa que estudos sociológicos e antropológicos 

apontam que as primeiras sociedades humanas de que se tem registro, teriam sido 

matrifocais3. O papel masculino na reprodução humana seria desconhecido por essas 

primeiras sociedades, que se centravam na figura da mulher, como a geradora de 

vida. Por isso, o culto à Deusa, uma deidade feminina, da vida, da fertilidade, da 

agricultura, era comum entre uma miríade de povos ancestrais (Faur, 2011).  

Como afirma Mirella Faur (2011), descobertas arqueológicas revelam que nos 

períodos Paleolítico e Neolítico, a Deusa era reverenciada como a Mãe doadora, 

ceifadora e renovadora de vida. Na Europa antiga e no Oriente Médio, no período 

entre 6.500 a.C. e 3.500 a C., não foram encontradas evidências de autoridade 

patriarcal, de uma divisão social em castas ou classes, ou de guerras, objetos bélicos 

e fortificações, e o culto à Deusa se mostrava evidente por um conjunto de relíquias, 

figuras, inscrições, estatuetas, que indicavam também a existência de sociedades 

matrifocais e pacíficas (Faur, 2011, p.29). 

Estudos apontam que, a partir da descoberta do papel masculino na 

reprodução (possivelmente revelado na criação de animais domésticos [Faur, 2011, 

p.31]), foi-se despertando uma necessidade de que se conhecesse a paternidade dos 

filhos, para a sucessão do patrimônio através da herança. E com isso, estabeleceu-

se o início do controle sobre o corpo da mulher – o que era mais facilmente realizado 

quando ela era constrita ao âmbito do lar – e com a instituição do matrimônio e do 

relacionamento monogâmico (Angelin, 2006). Aos poucos as religiões e mitologias 

dos povos foram transformando suas crenças, e foi-se expandindo o culto a um deus 

masculino4. 

 
3 As sociedades matrifocais de que falam as autoras não são o mesmo que sociedades matriarcais. Estudos 
arqueológicos e sociológicos apontam que as sociedades matrifocais pautavam-se em valores de parceria e 
distribuição igualitária de bens e tarefas (Faur, 2011, p.30). 
4 Faur (2011) aponta o mito babilônico Enuma Elish como uma desconstrução da adoração à Deusa e a introdução 
do culto a um deus masculino. 
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Compreender as mitologias e religiões dos povos, principalmente das 

civilizações com forte influência na construção da nossa, é um caminho para 

compreender como se deu a construção cultural e social tanto desses povos do 

passado, quanto de nossas sociedades do presente, visto que as crenças de um povo 

são norteadoras da sua cultura, dos seus valores e do seu comportamento. 

O mundo testemunhou atrocidades cometidas contra as mulheres ao longo de 

milênios. A Inquisição matou e perseguiu aquelas que ainda cultuavam os deuses e 

as deusas pagãs. A Igreja Cristã, que adorava um Deus masculino, deu início à 

hedionda “caça às bruxas”, que queimou na fogueira milhões de mulheres entre os 

séculos XIV e XVII (Faur, 2011). As mulheres eram parteiras, curandeiras, mulheres 

que guardavam conhecimentos sobre a natureza, que possuíam as mais diversas 

características, enfim, eram culpadas por sua própria existência (Faur, 2011). Em 

algumas culturas, as mulheres foram (e até hoje são) consideradas impuras quando 

estão em seu período menstrual (um processo absolutamente natural do corpo 

feminino, que ainda é visto como um tabu em algumas culturas5), forçadas a se 

retirarem do convívio com a família enquanto sangram. 

Incalculável é a quantidade de mulheres que foram silenciadas ao longo da 

história da humanidade: queimadas como bruxas, taxadas de loucas, histéricas. 

Quantas mulheres tiveram os microcosmos que encerram em si reduzidos a 

objetos sexuais, a escravas de trabalhos domésticos – e inúmeras mulheres assim 

permanecem ainda nos nossos dias – impedidas de estudar e de desenvolver suas 

mais variadas habilidades e potencialidades, limitadas ao mundo privado, à clausura 

do lar, submetidas à violência e à opressão?  

Quantos saberes dessas mulheres, por todos os cantos do mundo, terão se 

perdido no tempo e se calado com a violência, a opressão e o esquecimento? 

Quantas e por quanto tempo sofreram pela desumanização das mulheres, 

através da difusão da ideia de que não eram dotadas de alma?  

 
5 O documentário curta-metragem, Absorvendo o Tabu (2018) trata da questão do estigma em torno da 
menstruação com que sofrem as mulheres na Índia. 
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Quanto da história e do conhecimento da humanidade deixaram de ser 

registrados e perpetuados? 

A ciência da produção do conhecimento se vê mutilada, por ter sido, por um 

tempo longo demais, dominada pela hegemonia do pensamento masculino, ignorando 

um arcabouço rico e de valor incalculável, fruto do universo feminino. 

Nossa história registrada é a história das guerras e conquistas – experiências 

que permeiam o universo masculino. Nosso conhecimento “válido” é o conhecimento 

científico, quantificável e sujeito à comprovação por meio de reprodução metodológica 

(Rago,1998). Mas quem conta a história do amor, do cuidado, da manutenção da 

vida? Quanto perdeu a humanidade com as limitações que as mulheres sofreram à 

sua existência, ao seu desenvolvimento, à sua busca e transmissão de seus 

conhecimentos particulares e à sua contribuição para a coletividade, ao longo dos 

séculos?  

Ao olharmos para a história de opressão das mulheres no mundo, encontra-

se uma das razões dos profundos problemas que nossa sociedade enfrenta hoje. 

Conta Angelin (2006) que com o desenvolvimento do capitalismo, a situação de 

exploração do trabalho doméstico feminino foi se mostrando cada vez mais 

conveniente para a sustentação do modelo patriarcal e capitalista de sociedade, que 

se consolidava sobre o trabalho não remunerado das mulheres.  

Hoje, a desigualdade de gênero é um problema estrutural, enraizado na 

sociedade globalizada, marcada pelo patriarcado, que impera há milênios. A evidência 

em números apresentada pelo Fórum Econômico Mundial (2015) não deixa sombra 

de dúvida quanto às profundas discrepâncias existentes entre homens e mulheres nos 

âmbitos social, econômico e político, nos ambientes profissional e doméstico: 

Participação econômica e oportunidades: participação na força de trabalho - 
foi mais favorável aos homens, com 85% - enquanto as mulheres aparecem 
com 65%; Igualdade salarial para trabalho semelhante: 49% mulheres para 
51% homens; Rendimento salarial anual estimado: US$ 12.019, mulheres 
para US$ 20.433, homem; Legisladores, Oficiais e Gerentes: 37% mulheres 
para 63% homens; Profissionais e trabalhadores técnicos: 55% mulheres e 
45% homens. Somente nesse último item há maior oportunidade para as 
mulheres e pode-se fazer aqui uma inferência relacionada ao nível de 
escolaridade, que segundo as estatísticas, é maior para as mulheres em 
praticamente todos os níveis educacionais. (WORLD ECONOMIC FORUM, 
2015 apud GIORA et al. 2018) 

Poder de política - Mulheres no Governo: 9% mulheres para 91% homens; 
mulheres na posição de Ministros: 26% mulheres para 74% homens; anos 
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com mulheres na presidência: 3% mulheres para 97% homens (referência 
aos últimos 50 anos). Corresponde a 4 anos, considerando até 2015. 
(WORLD ECONOMIC FORUM, 2015 apud GIORA et al. 2018) 

As célebres palavras de Simone de Beauvoir, publicadas em 1949, 

permanecem atuais: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. A divisão de tarefas e 

papéis de gênero é uma construção social e cultural opressora e limitante, e recai 

como um fardo principalmente no gênero historicamente oprimido e explorado.  

Assim, um dos pontos problemáticos decorrentes da separação de papéis de 

gênero é a dupla jornada de trabalho feminina. O fato de as mulheres, hoje, estudarem 

durante mais tempo que os homens, se prepararem mais para o mercado de trabalho 

(Giora, 2018, p.30), trabalharem por menores salários e ainda serem as encarregadas 

do trabalho doméstico as sobrecarrega de sobremaneira, e é tido como algo natural 

no âmago da sociedade patriarcal. 

Em 2009, 14,2% dos casais com ou sem filhos eram chefiados por mulheres. 
O estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) destaca que 
o perfil da chefe de família em casais com filhos era de: 40 a 49 anos; média 
de 8,3 anos de estudo; renda média de R$ 958,21; 59,1% dessas chefes 
possuíam ocupação; média de 36,5 horas semanais remunerado; média de 
30,3 horas semanais de nos afazeres domésticos. O Instituto conclui que a 
grande responsabilização feminina pelos afazeres domésticos e a existência 
dessa divisão de tarefas tende a trazer prejuízos para todos os membros da 
família, especialmente quando se pensa na sobrecarga de trabalho cotidiano 
das mulheres e na ausência ou menos presença da figura paterna na 
educação das crianças.  

Em 1999, 787 mil famílias eram chefiadas por mulheres. Em 2009 esse 
número aumentou para 4,1 milhões. Observa-se que em uma década houve 
um crescimento expressivo, mas esses números continuam aumentando. De 
acordo com a PNAD (2014), citado pela Folha de São Paulo, (2015) naquele 
ano 1,4 milhão de mulheres passaram a exercer a função de chefe do lar, 
participação que representa 39,8% dos lares brasileiros. Considerando a 
jornada fora do lar e em casa, soma-se, portanto, 66,8 horas semanais. Esse 
acúmulo de tarefas provoca uma pressão diária de cobranças levando ao 
estresse.  

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), (2016) aponta que 
57,7% das mulheres casadas são as principais responsáveis pelas tarefas 
domésticas e cuidado com os filhos, e, apenas 36,4 afirmaram dividir as 
tarefas igualmente. Num outro extremo 80,8% das mulheres casadas são as 
únicas responsáveis pela arrumação da casa. (GIORA et al., 2018, p.29-30) 

Os dados expostos por Giora (2018) evidenciam a discrepância entre o tempo 

médio dedicado às atividades domésticas por cada um dos sexos. Às mulheres é 

social e historicamente atribuído o cargo de responsáveis pela gestão do lar. 

Sandra Quintela (2006), ao falar sobre a Economia Feminista, apresenta o 

conjunto de tarefas realizadas no âmbito doméstico, que envolvem os cuidados de 
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limpeza, com a casa e inclui também a nutrição, educação, apoio a pessoas 

dependentes, cuidados com a saúde e a integridade da família e a produção 

doméstica de bens e serviços, como trabalho de reprodução social. A Economia 

Feminista vem questionar o fato de o trabalho feminino ser percebido como “ajuda”, e 

ser invisibilizado e desvalorizado, a ponto de não ser sequer remunerado, ao passo 

que as funções tipicamente “masculinas” são monetizadas e dotadas de maior 

reconhecimento social. 

A palavra economia traz na sua origem grega (oikos: lar e nomos: regra ou 

lei) a ideia de gestão do lar (Quintela, 2006). Devido à imputação histórica e cultural 

da gestão do lar às mulheres, a economia poderia ser compreendida, assim como 

uma ciência que requer minuciosa atenção das mulheres, nomeadas gestoras do lar 

pela perpetuação de uma cultura marcada pela desigualdade de gênero – e não por 

uma vocação genética, biológica, inata ao gênero. 

Os fatos de as mulheres dedicarem uma parte maior do seu tempo a 

atividades domésticas, não remuneradas; de ser crescente o número de mulheres 

chefes de família que acumulam as tarefas domésticas com um trabalho remunerado; 

de terem salários menores do que os dos homens que ocupam o mesmo cargo, e dos 

cargos que são culturalmente ocupados por mulheres não receberem remuneração 

equivalente à dos cargos convencionalmente ocupados por homens; fazem com que 

elas sejam a parcela economicamente mais vulnerável da população.  

Soma-se às desigualdades enfrentadas no ambiente profissional e doméstico, 

o fato de as mulheres sofrerem de forma desigual com o cárcere do que Naomi Wolf 

(1992) chama de “o mito da beleza”. O fato de as mulheres serem medidas pela sua 

adequação a padrões estéticos que não correspondem às realidades de seus corpos 

configura uma tripla jornada de trabalho, que determina que as mulheres 

contemporâneas "assumiram ao mesmo tempo os papéis de dona-de-casa, de 

profissional que faz carreira e de profissional da beleza" (Wolf, 1992, p.34).  

Isso por que a mídia bombardeia a sociedade, a todo instante, com imagens 

de um ideal de beleza em voga, fazendo as mulheres sentirem-se inadequadas ao 

padrão estético e de comportamento ditado pela indústria da beleza – indústria essa, 

que é, segundo Wolf, fruto de uma economia de hegemonia masculina, que se 

incomoda com a emancipação feminina que já vem ocorrendo nas esferas política, 
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econômica e social, e precisa valer-se do cárcere da beleza, para refrear a libertação 

das mulheres e sua interferência nas estruturas de poder. A cruelmente implantada 

insatisfação com os corpos femininos naturais fomenta no Brasil um mercado 

promissor, que faz do país um dos atuais recordistas em cirurgias plásticas estéticas 

(atrás somente dos Estados Unidos6).  

Provavelmente o mais grave dos indicadores relacionados à desigualdade de 

gênero se refere aos números que evidenciam a violência contra a mulher. Os 

números relacionados à violência contra a mulher no Brasil são estarrecedores: a cada 

onze minutos uma mulher é estuprada no País (Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, 2016). A cada dia, acontecem no Brasil sete feminicídios7 (Mapa da Violência, 

2015). Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a taxa de feminicídio 

no Brasil é de 4,8 para cada 100 mil mulheres, sendo a quinta maior do mundo. O 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública demonstra que, em 2018, mais de 53 mil 

casos de estupro de mulheres foram registrados no país, o que dá uma média de 150 

casos por dia. Com a pandemia do COVID -19 estes números têm aumentado... 

É diante desse desolador panorama social, de persistente desigualdade de 

gênero, que estudamos a Nossa Horta como uma prática que possivelmente colabora 

para fortalecer o empoderamento das mulheres que dela participam. 

Para melhor perceber o conceito de empoderamento feminino passamos a um 

breve exame do conceito de poder tal como proposto e desenvolvido por Foucault, 

que se mostra pertinente para a discussão de empoderamento. 

Foucault (1994) elenca alguns princípios sobre as relações de poder que 
entendemos como valiosos para a presente discussão: o poder está em todos 
os lugares e não se localiza em um grupo determinado; o poder é imanente 
às relações entre sujeitos e grupos; as relações de poder expressam-se em 
correlação de forças múltiplas e não na oposição binária entre dominadores 
e dominados; onde há poder, há resistência. Depreende-se daí que o poder 
se enraíza nos sujeitos e nos grupos, sendo que nenhum deles o detém de 
forma exclusiva. Ou seja, a microfísica do poder de Foucault alerta tanto para 

 
6 Dados retirados de pesquisa publicada no site da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética em 1 de 
novembro de 2018. 
7 Termo que designa o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou outras questões de gênero, 
tornado crime hediondo por lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2015. Dilma Rousseff foi a 
primeira presidenta do sexo feminino do Brasil. Rousseff sofreu um impeachment em seu segundo mandato, e 
dois dias após sua saída da presidência, o Senado Federal, responsável pelo julgamento do processo de 
impeachment, sancionou uma lei que flexibilizava as normas para a abertura de créditos suplementares sem a 
necessidade de autorização do Congresso Nacional, que fora justamente a prática que embasara o processo de 
impeachment contra o governo Dilma. 
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a existência do exercício do poder nas relações quanto para a possibilidade 
de que ele seja exercido por qualquer sujeito, seja na forma de dominação, 
seja na forma de resistência. 
Defende-se, portanto, a existência de uma estrutura de poder desigual entre 
homens e mulheres, com maior detenção de controle e recursos por parte de 
homens. Entretanto, a microfísica do poder de Foucault desestabiliza a ideia 
de que essa é uma relação invariavelmente imutável e abre a possibilidade 
para o exercício do poder por parte de grupos diversificados e da resistência 
como opção alcançável pelas mulheres —mediante suporte, conscientização, 
entre outros aspectos—. Essas noções são importantes na construção e 
compreensão do conceito de empoderamento na perspectiva dos estudos de 
gênero. (Marinho, Gonçalves, 2016, p. 80) 
 

O termo empoderamento é apresentado por Marinho e Gonçalves (2016), na 

perspectiva dos estudos de gênero, como um desafio às relações de poder e uma 

busca por maior controle sobre as fontes de poder.  

León (2001) aponta que os avanços na conceituação do termo 
empoderamento indicam a busca de estratégias holísticas para o 
empoderamento e, com isso, fica claro que não há fórmulas mágicas ou 
estratégias infalíveis para a sua promoção. O empoderamento não é um 
processo linear com início e fim definidos de maneira igual para diferentes 
grupos de mulheres: “El empoderamiento es diferente para cada individuo o 
grupo según su vida, contexto e historia, y según la localización de la 
subordinación en lo personal, familiar, comunitario, nacional, regional y 
global” (León 2001, 104). (MARINHO, GONÇALVES, 2016, p. 80) 
 

Valoura (2005-2006, p. 2-3) apresenta a noção de empoderamento segundo 

a visão de Paulo Freire, que a concebia como “a conquista da liberdade pelas pessoas 

que têm estado subordinadas a uma posição de dependência econômica ou física ou 

de qualquer outra natureza.” 

Desde que as mulheres passaram a ter uma participação nas estruturas de 

poder existentes no ocidente (que ainda é quantitativamente insuficiente, 

considerando-se a proporção de homens e mulheres na sociedade), elas não tiveram 

a oportunidade de participar do estabelecimento dos alicerces dessas mesmas 

estruturas de poder. Desde de que as mulheres conquistaram seu mais elementar 

direito político (o direito ao voto), muito pouco tempo se passou, e pouquíssimo 

mudaram as estruturas dos sistemas políticos e econômicos vigentes. Desde que às 

mulheres foi pela primeira vez permitido o voto, pouco mudaram os detentores do 

controle desses mesmos sistemas, que são, em regra, oligarquias e oligopólios de 

hegemonia masculina.  

A designação dos papéis atribuídos aos gêneros foi culturalmente 

determinada ao longo de milênios. Mas ao longo da maior parte dos milênios que 
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sucederam o presente, a lei que prevaleceu foi a lei do mais forte, que contribuiu para 

que os homens, em virtude de características físicas e biológicas particulares, venham 

subjugando as mulheres. Essa estrutura social alicerçada na violência e na 

desigualdade ainda se reflete de múltiplas formas em muitas sociedades humanas. 

Porém, em uma civilização8 humana, fatores meramente biológicos (de qualquer 

natureza) já não deveriam, por si só, tolher as liberdades individuais ou coletivas.  

A ciência de paradigma masculino, androcêntrico, por muitos séculos deixou 

a mulher de lado enquanto sujeito e também enquanto objeto de estudo. Desde a 

recente aurora da ocupação significativa das mulheres das cadeiras de universidades 

e de cargos em profissões de prestígio, muito pouco mudou no que tange às formas 

convencionais de recepção e transmissão do conhecimento, e nas determinações 

sobre quais conhecimentos são considerados válidos. Muito pouco mudou nas formas 

de organização do trabalho e da produção.  

Os trabalhos convencionalmente desempenhados por cada um dos sexos 

foram também determinados por uma cultura que se consolidou com o passar do 

(longo) tempo: um tempo em que as mulheres foram silenciadas. Silenciadas estavam, 

quando foi determinado quais desses trabalhos seriam remunerados, e quais não, e 

qual o prestígio que lhes é imputado. 

Portanto, o empoderamento feminino só se efetivará com a participação 

significativa das mulheres nas estruturas de poder, e nas organizações sociais, 

políticas, econômicas e culturais. Empoderar as mulheres, implica em garantir que 

elas possam contestar e redefinir essas organizações, para que sejam 

verdadeiramente alicerçadas na equidade, na justiça e no cuidado.  

E não basta que as mulheres ocupem cargos políticos, de tomada de decisão, 

de autoridade e altos escalões da hierarquia social e econômica. É necessário que 

elas contestem as estruturas políticas, as decisões que foram tomadas até aqui, se os 

modelos de poder, autoridade e hierarquia empregados são justos e eficientes. De 

nada adianta que mulheres se integrem às estruturas de dominação e contribuam para 

 
8 Segundo o Dicionário de Sociologia (Johnson, 1997, p.35) “Uma civilização é uma sociedade cuja relativa falta 
de necessidade de lutar pela mera sobrevivência permite-lhe tornar-se mais complexa em cultura e estrutura”.  



 

22 
 

manter os mesmos mecanismos de desigualdade e opressão. À mudança deve 

preceder a conscientização. 

Não basta que as mulheres tenham acesso à educação, inclusive nos níveis 

superiores. É necessário que elas possam questionar a definição das bases 

epistemológicas e paradigmáticas sobre as quais se constitui a educação e o 

conhecimento. Não basta que as mulheres e que ocupem cargos e profissões de 

prestígio, é necessário que a elas seja facultado questionar e transformar os moldes 

de trabalho, consumo, produção e reprodução social. Não basta que as mulheres 

tenham iguais condições de explorar e ser exploradas em seu trabalho. É necessário 

que elas possam contestar e transformar o modelo de trabalho baseado em 

exploração, cujos primórdios de sua consolidação não contou com a efetiva 

participação feminina na tomada de decisões. 

Falar em empoderamento feminino implica em garantir que as mulheres 

estejam cientes da total igualdade de direitos entre os gêneros, e que essa igualdade 

não se limite ao plano formal dos direitos, mas se faça expressa na sociedade. Implica 

em garantir a urgente consolidação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, 

bem como a emancipação dos tipos penais que limitam o controle feminino sobre seus 

corpos e dos tabus culturais que envolvem esses direitos. A consolidação do 

empoderamento feminino exige que as mulheres tenham total poder sobre seus 

corpos. 

Empoderamento feminino é a definitiva libertação da ideia de que elas são as 

principais ou únicas responsáveis pelos trabalhos de reprodução social. Empoderar 

as mulheres é erradicar a impunidade e naturalização da violência doméstica e de 

gênero e proporcionar ambientes saudáveis para as relações afetivas, ao importar-se 

a ideia de equilíbrio e equidade para as relações domésticas e familiares. É fomentar-

se a criação de políticas públicas eficazes para educar a sociedade para que se 

erradique a violência doméstica. O empoderamento feminino faz emergirem relações 

domésticas e familiares mais saudáveis, com uma distribuição equitativa das 

responsabilidades domésticas e parentais, e a ampla participação paterna na criação 

dos filhos.  

Mulheres empoderadas podem libertar-se da alucinação coletiva do mito da 

beleza. Podem tornar-se menos suscetíveis aos ditames da moda e da indústria da 



 

23 
 

beleza, percebendo seu poder e sua beleza naturais e singulares, dissociados do 

estereótipo midiático difundido como ideal de beleza feminino, ao aceitarem e amarem 

a integralidade de seus corpos e de sua condição feminina e cíclica. Assim, as 

mulheres empoderadas podem vir a consumir menos, colaborando de fato para o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável, baseada no desenvolvimento de 

valores humanos, e não de bens de consumo e de um crescimento linear da 

economia. 

Mulheres empoderadas podem resgatar os saberes ancestrais a respeito de 

seus corpos, seus ciclos, e sua conexão com a natureza, aliá-los aos conhecimentos 

provindos da ciência contemporânea, e usá-los para beneficiar sua saúde, seu bem-

estar e o desenvolvimento de suas mais diversas habilidades e capacidades.  

O despertar das mulheres para seu potencial (muitas vezes latente) enquanto 

agentes sociais, políticas, econômicas, culturais, espirituais, tem tantas implicações 

que não cabe listá-las todas. Dessas implicações, não apenas as mulheres seriam 

beneficiadas, mas a sociedade como um todo. 

O patriarcado não oprime somente às mulheres, mas também aos homens. A 

definição de estereótipos de gênero também limita a existência masculina. A 

construção do ideal da masculinidade, em uma sociedade que ensina aos meninos 

que “homem não chora”, inibe a compreensão e a expressão das emoções e dos seus 

sentimentos, e reprime o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Os ideais 

estereotipados e tóxicos de masculinidade impõem aos homens padrões de 

comportamento e ideais inumanos de poder, virilidade, alta performance sexual e 

financeira, que são fonte de insatisfação e frustração. 

A desconstrução dos limitantes estereótipos de gênero e a conscientização 

a respeito da equidade de direitos entre mulheres e homens, bem como sua plena 

consolidação na sociedade são essenciais para o desenvolvimento e o progresso 

humanos. Proporcionar essa simetria no poder (não só político e econômico, mas no 

poder expresso nas relações interpessoais em contextos menores, e mesmo em uma 

apropriação e expressão do poder pessoal individual) é o primeiro passo para 

transformar o modelo social vigente, baseado na dominação e na competição, em um 

novo modelo, baseado na cooperação, na parceria e no crescimento mútuo. 
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Porém, uma mulher dificilmente se empodera sozinha. E uma voz sozinha 

tem menos força do que muitas vozes juntas. Então, falar de empoderamento 

feminino, é falar sobre coletividade. O empoderamento feminino se alastra com maior 

velocidade, quando uma mulher ergue a outra, quando se apoiam e se erguem juntas.  

A desconstrução do ideal de feminilidade (e masculinidade) e a construção 

de identidades não estereotipadas passa por uma mudança na percepção coletiva 

sobre essas construções. Uma ideia que ganha força quando se pensa no 

empoderamento feminino é a ideia de sororidade. A palavra deriva do latim soror 

(irmã), e tem o sentido de irmandade entre as mulheres.  

Paula Roschel (2020) relaciona a sororidade aos conceitos de empatia, 

solidariedade, companheirismo e respeito entre mulheres. Afirma a autora que, 

quando uma mulher se alia à outra, em vez de rivalizar com ela, ambas se tornam 

mais fortes. A sororidade é apresentada por Roschel como uma ferramenta 

fundamental para combater o machismo e violência de gênero. Ela afirma que a 

aliança entre mulheres faz com que a luta contra a violência doméstica e de gênero 

ganhe força, quando as mulheres encorajam umas às outras a denunciar a violência 

e se oferecem suporte e apoio psicológico. A sororidade é a desconstrução da ideia 

de competição entre as mulheres, e a consciência da potência que deriva da união 

feminina. 

Nós, contemporâneos e conterrâneos desse momento histórico e desse 

planeta, herdamos a cultura patriarcal e de dominação que impera há milênios. 

Podemos tomar como nossa missão histórica, enquanto geração, transformar esse 

paradigma, para que possamos pensar em construir um futuro, e assim descobrir qual 

o potencial de desenvolvimento humano que uma sociedade igualitária9 e colaborativa 

pode atingir. 

 
9 Cumpre esclarecer a diferença entre os princípios da igualdade formal (ou isonomia) e da igualdade 

material (ou equidade). Como aponta Sarmento (2006, p.146), a isonomia, (igualdade perante a lei), 
consagrada no seio do liberalismo clássico, "fechava os olhos para a injustiça e a opressão presentes 
na vida social". A igualdade formal foi, durante muito tempo, tida como garantia da concretização da 
liberdade, de forma que a simples inclusão da igualdade no rol dos direitos fundamentais era suficiente 
para assegurá-la. Porém, embora a igualdade no plano formal deslegitime as discriminações arbitrárias, 
na prática, essa igualdade não passa de uma ficção jurídica. 
Já a igualdade material, como assevera da Silva, é aquela "na qual, necessariamente, são devidamente 
pesadas e avaliadas as desigualdades concretas existentes na sociedade de sorte que as situações 
desiguais sejam tratadas de maneira dessemelhante, evitando-se assim o aprofundamento e a 
perpetuação de desigualdades engendradas pela própria sociedade" (2003. p.19). Assim, a igualdade 
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2.1.1- Noções de Feminismo: breve contextualização no mundo e no Brasil 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
DE 1988) 

A igualdade entre homens e mulheres consta como garantia fundamental na 

Carta Magna do ordenamento jurídico brasileiro. Mas e na prática, será que é assim 

que funciona? 

Se, de um lado, as mulheres nunca tiveram tantos direitos no plano formal, 

de outro, o atraso histórico dos efetivos direitos femininos nunca foi tão incoerente 

com o desenvolvimento da sociedade e, no atual estágio de desenvolvimento social, 

afigura-se insustentável. 

Os direitos e as liberdades que as mulheres têm hoje, no ocidente, no século 

XXI, são o legado da luta de mulheres fortes, que ousaram questionar as estruturas 

sociais de seu tempo e batalharam para transformá-las, e assim inaugurar uma nova 

fase da história, de mais dignidade para o gênero feminino. Continuar a questionar e 

a contribuir para a transformação das estruturas opressoras vigentes, na busca pela 

libertação das mulheres, é honrar a luta das mulheres que vieram antes, e presentear 

as que virão depois.  

Para designar as pessoas que acreditam na igualdade social, política e 

econômica entre os gêneros, é empregado o termo feminista. E a luta das (dos e des) 

feministas, denomina-se feminismo. Garcia (2018) define o feminismo como: 

A tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, 
dominação e exploração de que foram e são objeto por parte do coletivo de 
homens no seio do patriarcado sob suas diferentes fases históricas, que as 
move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da 
sociedade que sejam necessárias para este fim. (p.3) 

 
material, ou equidade enseja leis e ações afirmativas, tanto por parte do poder público, quanto por parte 
da sociedade civil, no sentido de proporcionar igualdade de oportunidades, igualdade de resultados e 
igual dignidade humana para os grupos minoritários. No presente texto, o termo igualdade, será 
empregado sob o seu aspecto material, como equidade. 
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O feminismo se diferencia de outras correntes de pensamento político, por ser 

constituído pelo “fazer e pensar de milhares de mulheres pelo mundo todo” (Garcia, 

2018, p.3). A tomada de consciência feminista lança luz à discriminação de que são 

vítimas as mulheres, imprimindo potenciais transformações nas suas vidas. Como 

destaca Garcia (2018), o feminismo vai além de uma teoria política e uma prática 

social. O feminismo carrega uma ética e uma forma de ser e estar no mundo, que 

reveste os discursos, as reflexões e as práticas feministas. 

O feminismo pode ser definido de duas maneiras principais. No sentido mais 
restrito é um conjunto complexo de ideologias políticas usadas pelo 
movimento feminista para promover a causa da igualdade das mulheres com 
os homens e pôr fim à teoria sexista e à prática de opressão social. Em um 
sentido mais profundo, constitui grande variedade de enfoques usados para 
observar, analisar e interpretar as maneiras complexas como a realidade 
social dos sexos e a desigualdade entre eles são construídas, impostas e 
manifestadas, desde em ambientes institucionais mais vastos aos detalhes 
do dia-a-dia da vida das pessoas. Esses enfoques geram não só teorias sobre 
as vidas psicológica, espiritual e social e suas consequências – da música, 
literatura e ritual religioso a padrões de violência e distribuição desigual de 
renda, saúde e poder –, mas também metodologias de pesquisas distintas, 
que frequentemente se chocam com métodos consagrados, como o método 
científico. Parte da crítica feminista às práticas padronizadas de pesquisa é 
que elas servem ao status quo, ao tornarem invisíveis as experiências e 
pontos de vista das mulheres. (Johnson, 1997, p.109) 

O feminismo, como teoria e práxis social, questiona estruturas hegemônicas 

e oferece possibilidades para compreender diferentes esferas da vida social e mesmo 

das ciências, artes e religiões, apresentando pontos de vista e meios de ação que 

escapam às maneiras hegemônicas de pensar, ser, estar e agir. É a partir da ótica 

feminista que a Nossa Horta e esta pesquisa se desenvolvem, buscando perceber as 

atividades e relações envolvidas no projeto e em seu contexto sob a perspectiva das 

mulheres. 

Como pontua Céli Pinto (2010), ao longo da história, sempre houve mulheres 

que se rebelaram contra sua condição, que lutaram e deram suas vidas pela liberdade. 

Mas a chamada primeira onda do feminismo começou na Inglaterra, quando um grupo 

de mulheres que ficaram conhecidas como sufragetes, promoveu uma série de 

manifestações, fizeram greve de fome, foram presas e perderam até suas vidas pelo 

direito ao voto, nas últimas décadas do século XIX. A luta foi vitoriosa, e elas 

conquistaram o direito ao voto no Reino Unido em 1918. Pinto (2010) conta que o 

Brasil também teve sua primeira onda do feminismo, que também teve como principal 
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resultado a conquista do direito ao voto no país, que se consolidou em 1932, com a 

promulgação do Novo Código Eleitoral brasileiro. 

A partir da década de 1930, a primeira onda feminista perdeu força, e, embora 

tenham havido insurgências feministas no período que sucedeu a década, o 

movimento voltou a ganhar uma maior expressividade e relevância na década de 1960 

(Pinto 2010). A partir de então, teve início o período que ficou conhecido como 

segunda onda feminista.  

Na Europa e nos Estados Unidos, as mulheres começaram a falar diretamente 

sobre a questão das relações de poder entre homens e mulheres, sobre liberdades 

sexuais, direitos reprodutivos e explodiram reivindicações de igualdade para as 

mulheres no trabalho, na educação e na vida doméstica. No Brasil, por sua vez, a 

década de 1960 foi marcada pelo repressivo regime da ditadura militar, que não via 

com bons olhos as manifestações feministas, que tendiam a ser consideradas 

perigosas dos pontos de vista político e moral (Pinto 2010). Por essa razão, as 

primeiras manifestações da segunda onda feminista do Brasil tiveram lugar a partir da 

década de 1970. 

As lutas femininas passaram a ganhar reconhecimento no cenário 

internacional e a I Conferência Internacional da Mulher realizada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) teve lugar no México, em 1975, que declarou os  dez 

próximos anos como a década das mulheres e determinou como Plano de Ação que 

a igualdade jurídica entre homens e mulheres se estabelecesse em todos os países 

(Siliprandi, 2015).  

Como informa Céli Pinto (2010), o Brasil sediou, no mesmo ano, uma semana 

de debates intitulada "O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira", 

promovida pelo Centro de Informações da ONU. 

A questão da igualdade de gênero foi abordada pela ONU em 1979, quando 

foi aprovada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Agaisnt 

Women (Cedaw)). Essa Convenção fomentava no cenário político internacional o 

incentivo para que os países removessem de seus ordenamentos jurídicos todos os 

dispositivos que obstasse a consolidação da igualdade formal entre homens e 
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mulheres, o que surtiu efeitos positivos em termos de promoção dos direitos das 

mulheres (Siliprandi, 2015).  

No Brasil, a luta feminista obteve significativas conquistas. Em 1984, foi criado 

o Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), cuja secretaria gozava do 

status de ministério. O órgão, aliado a importantes grupos de lutas por políticas 

promotoras da igualdade de gênero, colaboraram para que a Constituição de 1988 

seja uma das que mais concede direitos às mulheres no mundo - embora sejam ainda 

múltiplas e vitais as reivindicações, e muitos desses direitos pairem ainda somente no 

campo formal (Siliprandi, 2015).  

Nos governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, a 

pauta dos direitos das mulheres não obteve progresso, e o CNDM perdeu sua 

relevância política. A pauta foi retomada somente no primeiro governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, que instituiu a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com 

status de ministério, bem como recriou o CNDM (Siliprandi, 2015).  

Menos de um século após a primeira conquista relevante do movimento 

feminista no Brasil (a consolidação do o direito ao voto feminino), o Brasil se depara 

com um momento de retrocesso que ameaça as lutas e conquistas pelos direitos das 

mulheres no país. A gestão do governo federal iniciada em 2019 compõe uma 

tendência de múltiplos países do globo a eleger governantes conservadores. Porém 

o caso do atual governo brasileiro tem suas particularidades, tal como o fato de o 

Estado se vincular a grupos religiosos conservadores e emergentes, contando o apoio 

político de seus líderes, o que contribui para uma estagnação/ regressão na luta por 

uma educação sexual efetiva e pela consolidação dos direitos reprodutivos das 

mulheres.  

A gestão do governo federal iniciada em 2019 é marcada por um governante 

que naturaliza um discurso de objetificação e violência contra a mulher, e que já foi 

até mesmo condenado por incitação ao estupro de uma parlamentar10. O mesmo 

político já alegou que teve uma filha mulher por que deu uma “fraquejada”. Quer seja 

por influência do discurso e do comportamento reconhecidamente misógino do 

 
10 Inquérito 3932 do Ministério Público Federal, registrado sob o número único: 0001076-82.2014.1.00.0000. 
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Presidente da República, ou não, a partir do início de 2019, o Brasil passou a 

apresentar taxas de feminicídios crescentes11.  

 

2.1.2- Vertentes do Feminismo e interseccionalidade 

Conforme o movimento feminista foi se tornando mais popular e consistente, 

foram se evidenciando divergências entre diferentes grupos de mulheres que, embora 

compartilhassem o interesse por muitas das pautas gerais relacionadas ao feminismo, 

tinham interesses e necessidades específicos, por vezes incompatíveis. Por isso, o 

feminismo foi se ramificando em diferentes vertentes, cada uma com suas próprias 

demandas e dramáticas diferenças entre si, e, por vezes, grandes intercessões. O 

feminismo não é uma corrente de pensamento ou um movimento homogêneo, e tem 

na sua pluralidade e complexidade um reflexo da própria sociedade, diversa e 

complexa.  

Para ilustrar a heterogeneidade dos múltiplos feminismos, podem-se citar 

algumas vertentes do feminismo que existem hoje: o feminismo negro, o feminismo 

radical, o feminismo liberal, feminismo marxista, o feminismo indígena, o trans-

feminismo, o anarcofeminismo, o feminismo pós-moderno, o feminismo decolonial e o 

ecofeminismo – que terá um enfoque mais detalhado neste trabalho – além de outras 

vertentes.  

A interseccionalidade permeia o feminismo e as demais lutas identitárias, 

evidenciando que elas não se tratam de agentes desmobilizadores de uma luta pelo 

fim das desigualdades sociais e fragmentadores da luta de classes, mas sim de pautas 

urgentes e inerentes à luta pelo fim da sociedade classista/ cisheteropatriarcal/ racista 

(Akotirene, 2019). 

A presença das mulheres se tem feito mais ativa e enfática não somente nas 

lutas relacionadas às pautas feministas. O protagonismo feminino se faz presente nas 

frentes de diversas pautas globais (Siliprandi, 2015), como as múltiplas lutas 

identitárias, e causas relacionadas à defesa do meio ambiente.  

 
11 Informação extraída do jornal Folha de São Paulo, de Ranier Bragon e Camila Mattoso, datada de 22 de 
fevereiro de 2020, disponível em : https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/feminicidio-cresce-no-
brasil-e-explode-em-alguns-estados.shtml. Acesso em: 25 de fevereiro de 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/feminicidio-cresce-no-brasil-e-explode-em-alguns-estados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/feminicidio-cresce-no-brasil-e-explode-em-alguns-estados.shtml
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2.1.3- Movimentos ambientalistas e feministas: o protagonismo das mulheres 

As mulheres ocupam papel vital na mudança (lenta e gradual, que vem se 

desenvolvendo através da história) do olhar do ser humano sobre a exploração 

desmedida da Terra. Como exposto, são culturalmente atribuídas às mulheres as 

funções de gestão do lar, de cuidados com a saúde e nutrição da família. Quando 

desequilíbrios ecológicos, como poluição ou contaminação do ar, das águas e dos 

alimentos provocam problemas de saúde, elas são primeiro e mais dramaticamente 

afetadas.  

Essa constrição da mulher ao ambiente e ao trabalho doméstico, que Vandana 

Shiva (2014) chama housewifization não é, como aponta a autora, o resultado de um 

sadismo masculino, mas uma medida necessária para sustentar uma economia com 

o objetivo de crescimento infinito, em um planeta finito. Esses objetivos só podem ser 

conquistados, segundo Shiva, ao dividir o mundo e colonizar as partes separadas. 

Emma Siliprandi (2015, p.47) aponta como a primeira interseção entre 

ambientalismo e feminismo a discussão sobre o aumento populacional e os direitos 

reprodutivos das mulheres. Discursos ecologistas neomalthusianos alegavam ser 

necessário diminuir as taxas de crescimento da população mundial que fosse 

respeitada a “capacidade de carga” do planeta. Em contrapartida, a contribuição das 

mulheres para tal debate é a noção de que o que deve ser modificado a fim de 

restabelecer o equilíbrio ambiental no mundo são as premissas do sistema de 

produção e consumo, e os direitos de escolha das mulheres sobre a procriação como 

direitos invioláveis. Os argumentos dos chamados neomalthusianos foram acusados 

pelas mulheres de manipularem a opinião pública e de serem maniqueístas a este 

respeito.  

Siliprandi (2015) relata que os métodos contraceptivos, reivindicados pelas 

mulheres para que pudessem exercer sua liberdade sexual estariam sendo 

empregados de modo a desrespeitar o poder de decisão das mulheres, como uma 

forma de controle populacional forçado. No contexto desse debate, foi publicado o 

primeiro texto em defesa de uma proposta feminista para os problemas ambientais, 

nomeando tal abordagem de “Ecofeminismo”.  

O texto era de autoria da francesa Françoise D’Eaubonne e se chamava Le 

féminisme ou la mort, publicado em 1974 (Siliprandi, 2015, p.47-48). Infelizmente, 
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atualmente o discurso neomalthusiano tem ganhado nova força, e é perceptível o 

modo como tem estado no centro de acalorados debates12. 

São numerosos os exemplos de movimentos de mulheres que se mobilizam 

em prol da defesa de causas ambientalistas. Se faz oportuno mencionar alguns 

desses movimentos, de modo a ilustrar e aprofundar a temática, visando contribuir 

com a análise do objeto dessa pesquisa, que será mais profundamente examinado no 

próximo capítulo. 

Dentre os movimentos ambientalistas de mulheres mencionados por Siliprandi 

(2015) está o acampamento pacifista e antinuclear de mulheres, em Grenham 

Common, na Inglaterra. Em 1981, o grupo Women for Life on Earth iniciou um 

acampamento em protesto contra a instalação de mísseis nucleares, que se manteve 

durante dezenove anos, durante os quais as participantes foram várias vezes 

expulsas violentamente do local, processadas e presas, até conseguirem o 

fechamento das bases militares. O movimento era pautado no princípio da não 

violência13 e valeu-se de ações que invocavam forte simbologia, o que contribuiu para 

atrair atenção para o movimento:  

as mulheres teceram redes em volta da base militar, realizaram marchas de 
vários dias de duração, “abraçaram” as instalações da base, usando a sua 
condição de mães como apelo para lutar em defesa da vida e da paz. 
Siliprandi (2015, p.50). 

Siliprandi (2015, p.49) enfatiza que as manifestações massivas de mulheres 

em defesa da natureza realizadas nos países do Sul global merecem destaque por 

vincularem a resistência das mulheres ao avanço de políticas “desenvolvimentistas”, 

denunciando a marginalização a que tais políticas submetem as mulheres.  

Um particular movimento de mulheres habitantes do Sul global, também 

citado por Siliprandi (2015), e que merece nossa menção foi o Movimento Chipko, 

realizado na Índia, no início dos anos 1970. A iniciativa ganhou ampla publicidade em 

todo o mundo no livro Staying alive: women, ecology and survival, de autoria de 

 
12 Debate suscitado no recente documentário de Michael Moore denominado Planet of the Humans, dirigido 
por Jeff Gibbs que estreou na plataforma Youtube em 21 de abril de 2020. Argumentos neomalthusianos são 
também defendidos em uma linha de pensamento que vem se popularizando ao longo dos últimos anos, 
denominada ecofascismo. 
13 A não violência, ou Ahimsa é um dos princípios clássicos do Yoga, descrito nos Yoga Sutras de Patañjali (o 
primeiro livro que sistematizou o Yoga). Tal princípio ficou mundialmente conhecido graças aos protestos 
pacíficos de Mahatma Gandhi que resultaram na independência da Índia, em 1947. 
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Vandana Shiva (1991). Tal obra, bem como outras da mesma autora, foi uma das 

inspirações para a realização da presente pesquisa.  

Chipko, que significa “abraço”, no idioma das manifestantes (Shiva, 1991, 

p.50), levou esse nome pois elas, camponesas da região do Himalaia, se abraçavam 

ou se amarravam às árvores para impedir que fossem cortadas por madeireiras. O 

movimento foi também inspirado no princípio da não violência, e nas manifestações 

pacíficas de Gandhi, e foi bem-sucedido, rendendo inclusive frutos, na forma de 

associações camponesas que continuaram a se mobilizar contra a destruição do seu 

território pelas mãos de grandes empresas. 

Emma Siliprandi (2015) ressalta que as mulheres dos movimentos que a 

autora menciona não eram nem vilãs, nem vítimas da destruição ambiental:  

Eram também ativistas e militantes com propostas de mudança nos modelos 
produtivos, construídas a partir de suas condições concretas de 
sobrevivência. Essas lutas combinavam a defesa do meio natural com a 
demanda de um protagonismo das mulheres nas decisões sobre o seu 
território, e contribuíram para enriquecer o conjunto das lutas feministas, 
mostrando faces da opressão das mulheres – decorrentes da forma como as 
políticas de desenvolvimento as atingiam especificamente – que não estavam 
na ordem do dia para as mulheres dos países desenvolvidos (p. 51) 

No intuito de aproximar os exemplos casos de movimentos ambientalistas 

protagonizados por mulheres da realidade do objeto deste estudo, cabe citar um 

pequeno movimento que ocorreu em um município próximo ao que dá lugar à Nossa 

Horta.  

Corrêa (2014) narra um episódio passado em Barroso – MG, no qual uma 

fábrica de cimento instalada no local emitia fumaça altamente poluente, que começou 

a causar graves problemas respiratórios nos moradores dos arredores da fábrica. Isso 

fez com que mulheres da cidade, especificamente as do bairro do Rosário, se 

mobilizassem para denunciar os atos da empresa, o que levou à abertura de um 

inquérito, em 1992, junto ao Ministério Público de Minas Gerais em Barbacena.  

A pressão das mulheres fez com que a empresa iniciasse um processo de 

“ambientalização” (nas palavras de Corrêa, 2014, p. 78), e fosse obrigada a instalar 

filtros para o pó de cimento. As medidas fomentadas pela ação das mulheres levaram 

a fábrica a tomar medidas para minimizar os danos ambientais e à saúde da 

população, e, embora não tenham resolvido o problema – que ainda vem sendo fonte 
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de muitos problemas para a população da região –, serviram, naquele momento, para 

amenizá-lo e reduzir a fumaça. 

Múltiplos são os exemplos de casos em que mulheres que se organizam em 

defesa de causas ambientais. Nos mais diversos contextos políticos, sociais e 

geográficos, podem-se encontrar conflitos ambientais que se desdobram em 

movimentos, protagonizados por mulheres, para exigir mudanças e para defender a 

qualidade de vida de suas famílias, quando os fatores de degradação ambiental e 

poluição ameaçam a vida, a saúde, a integridade e os meios de vida de seus 

familiares. 

Na década de 1990, muitas das pautas relacionadas a embates a favor da 

natureza liderados por mulheres começaram a ganhar dimensão política e a ser 

incorporadas a agendas de eventos internacionais, a exemplo da Conferência Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992 e da IV Conferência Mundial da Mulher 

de 1995, como aponta Siliprandi (2015).  

A IV Conferência Mundial da Mulher de 1995 identificava, dentre os doze 

pontos de preocupação prioritários com relação à desigualdade de gênero: a 

desigualdade de participação nas decisões sobre o manejo dos recursos naturais e a 

proteção do meio ambiente; e a necessidade de proteção e promoção voltadas 

especificamente para os direitos da menina. (Declaração e Plataforma de Ação da IV 

Conferência Mundial Sobre a Mulher, 1995) 

A visão das mulheres sobre as questões ambientais se destaca por reivindicar 

um olhar para o impacto dos modos de produção e consumo, que considere as 

atividades e experiências específicas que as mulheres são culturalmente levadas a 

realizar na sociedade, que as leva a perceberem e sofrerem em desigual medida as 

consequências da exploração e degradação das condições sociais e ambientais.  

 

2.2- Ecofeminismo: sobre inclusão 

 

O fenômeno estudado trata-se de uma horta protagonizada por mulheres, que 

busca uma produção natural e sustentável de alimentos, com respeito e harmonia com 
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o meio ambiente natural. Tem-se que o projeto alia causas ambientalista e feminista, 

assim como os movimentos a cima mencionados. Nesse sentido, o conceito de 

ecofeminismo é inerente à análise da Nossa Horta, e, portanto, merece ser explorado. 

O ecofeminismo originou-se de diversos movimentos sociais – de mulheres, 
pacifistas e ambientais – no final da década de 1970, os quais, em princípio, 
atuaram unidos contra a construção de usinas nucleares. O movimento 
ecofeminista traz à tona a relação estreita existente entre a exploração e a 
submissão da natureza, das mulheres e dos povos estrangeiros, pelo poder 
patriarcal. Em busca de uma compreensão e análise crítica, o ecofeminismo 
proporciona uma nova visão de tomada de consciência da falta de valorização 
das práticas do cuidado com a natureza e com os seres humanos, criticando 
estereótipos que são patriarcais. Nesse sentido, “Crisis ecológica, economia 
y estilos de vida están profundamente ligados”. (ANGELIN, 2014, p.1583). 

Tanto a Mulher quanto a natureza foram vítimas da dominação do homem e 

dos sistemas patriarcal e capitalista. Vêm sendo historicamente, sistematicamente 

subjugadas e exploradas ao longo de milênios. Tal tratamento persiste até os dias 

atuais: momento em que culminam em uma “crise ambiental global, que ameaça a 

perpetuação da vida no planeta” (Leff, 1998, p.23), e em uma sociedade marcada pela 

intolerância e violência contra a mulher, além da persistente desigualdade de direitos 

e de condições de vida e trabalho entre homens e mulheres. 

Segundo Schlee (2018, p.4), tanto as Mulheres quanto a natureza “são 

simultaneamente subjugadas, de formas históricas e culturais específicas”, e cada vez 

mais tem-se despertado para a situação de opressão e dominação imposta tanto ao 

sexo feminino quanto ao meio ambiente, resultando na insurgência de movimentos 

sociais que reivindicam direitos e políticas públicas no sentido de mudar este quadro.  

[...] não se pode olvidar que a dominação das mulheres está baseada nos 
mesmos fundamentos e impulsos que levaram à exploração da natureza e a 
subjugação de povos. Tanto o meio ambiente como as mulheres são vistos 
pelo capitalismo patriarcal como coisa útil, que devem ser submetidas às 
supostas necessidades humanas, seja como objeto de consumo, como meio 
de produção ou como exploração. (ANGELIN, 2014, p. 1584) 

A associação das mulheres e do feminino com a natureza está presente no 

imaginário e nas tradições de diversos povos, de tempos e origens geográficas 

distintas. Na mitologia grega, a Terra era cultuada como a deusa Gaia, a potência 

geradora primordial, a Mãe Terra, nascida do Caos. Deméter era a deusa grega da 

agricultura e das colheitas, equivalente a Ceres, dos romanos. A Mãe Terra é 

Pachamama na cosmovisão andina, Papatuanuku para os Maori. Fjörgyn, na 

mitologia Nórdica, é a personificação da Terra, mãe de Thor, o deus do trovão. A 
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noção da Terra como uma entidade feminina, doadora de vida, no ventre e no seio da 

qual se desenvolvem todos os seres, permeia a história e a cultura humana. 

Vandana Shiva traz, em sua obra Staying Alive (1991), a dimensão espiritual 

do contato do ser humano com a Terra, a partir da perspectiva hindu. Shiva explica 

que, para os hindus, a existência do mundo se mantém sobre o contínuo e dialético 

movimento de criação e destruição, um movimento de ordem, caos e organização, 

criação e destruição. Essa constante tensão entre opostos, tem como fundamentos 

os princípios tidos como masculino (Purusha, em Sânscrito, relacionado à instância 

espiritual da existência), e feminino (Prakriti, em Sânscrito, associado à instância 

material e à natureza)14, e ambas as forças se permeiam e interdependem, e estão 

simultaneamente presentes em todos os seres e todas as coisas.  

Segundo Vandana Shiva distorções na interpretação da ancestral cosmologia 

hindu criaram dualismo e disjunção entre masculino e feminino, numa distorção que 

associa atividade e violência, como o princípio masculino, e a passividade e não-

violência, como o princípio feminino – e corporifica essas características nos sexos: 

homem e mulher (1991, p.49). Porém a autora afirma que há uma concepção trans-

gênero – que transcende a concepção de que o princípio masculino está 

exclusivamente presente no homem, e o feminino, na mulher. Shiva assevera que 

masculino e feminino são conceitos de gêneros baseados na exclusividade da 

violência e não-violência atrelados aos sexos, e que isso se trata de uma criação 

ideológica. 

Nessa filosofia não baseada em gênero, o princípio feminino não é 

corporificado exclusivamente pelas mulheres, mas é o princípio da criatividade na 

natureza, nas mulheres e nos homens. Não se pode distinguir o masculino do 

feminino, pessoa e natureza, Purusha de Prakriti. Embora distintos, permanece 

inseparável a unidade dialética, são dois aspectos inerentes a todos os seres, 

independente de sexo. O resgate do princípio feminino está, portanto, relacionado à 

não-violência, ou à potência criativa em sua forma pacífica (Shiva, 1991).  

 
14 Estas concepções apresentadas por Shiva compõem a antiquíssima filosofia Samkhya, que fundamenta muito 
da cultura Védica e Indiana, e é inclusive a base filosófica do Yoga, da Ayurveda e de muitas outras fontes de 
conhecimentos provenientes da Índia, que tem grande influência nos primórdios da cultura ocidental. 
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Afirma Shiva (1991) que a partir da implementação dos projetos 

desenvolvimentistas que ocasionavam degradação ambiental (a autora ressalta 

aqueles implementados no terceiro mundo e, em especial na Índia, de onde fala a 

autora), a Terra e a natureza passaram a ser vistas somente como coisas úteis, à 

disposição da exploração do homem. E tratamento semelhante passou a ser 

dispensado às mulheres. Estabeleceu-se, então, uma ruptura no entendimento da 

unidade entre os princípios masculino e feminino.  

A natureza era vista por muitas indianas como a própria Prakriti (Shiva, 2014), 

atividades das mulheres de produção e reprodução da vida que  estão associadas à 

ideia de abundância e estabilidade através do cultivo da terra, sem que se pense em 

excedentes, pois estes poderiam ser considerados como “roubo” da natureza. Assim, 

a subjugação da natureza levou à subjugação das próprias mulheres, através da 

desvalorização de seus saberes e da supressão das terras nas quais viviam e de seus 

meios de vida, que se relacionavam diretamente com a agricultura, as fontes de água 

e a biodiversidade, das quais foram privadas em nome da exploração comercial da 

terra, do lucro e da monocultura.  

Braidotti (1994) sustenta que a relação mulheres/natureza é algo que incita 

muitas divergências e antagonismos: se por um lado as mulheres são vistas com laços 

especiais com a natureza e tidas como suas salvadoras naturais, a partir de um olhar 

um tanto essencialista, por outro lado, há de se reconhecer que as mulheres e a 

natureza são simultaneamente subjugadas, de formas históricas e culturais 

específicas.  

Simone de Beauvoir (1949) em “O Segundo Sexo” já relatava como em 

praticamente todas as sociedades as mulheres estão subordinadas aos homens, e 

relacionou essa situação à distinção mantida entre os atributos da natureza e os da 

cultura, sendo as mulheres associadas à primeira, e os homens, relacionados a uma 

cultura que tem como prerrogativa dominar e subjugar a natureza.  

Porém, Angelin alerta para o cuidado que se deve ter, quando do estudo do 

ecofeminismo, para “não se incorrer no erro de naturalizar as identidades femininas 

numa visão determinista” (2014, p.1572). A autora ressalta: 

Lançar um olhar sobre a história das mulheres pressupõe, 
indispensavelmente, compreender sua relação com a natureza nas mais 
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diversas perspectivas: seja a natureza vista como um ambiente de espaço de 
vivências e manutenção da vida ou a relação natureza/ mulheres utilizada 
como uma justificativa biológica para o exercício de relações de poder e 
opressão das mulheres. A vista disso é interessante notar que as mulheres 
possuem e, ao mesmo tempo desenvolveram, um ponto de encontro com o 
meio ambiente natural que foi sendo cada vez mais próximo, em decorrência 
de diversos fatores, entre eles o cuidado com a vida e, junto a isso, a 
naturalização dos papéis femininos, repassando responsabilidades para as 
mesmas que as aproximaram mais de situações envolvendo natureza. 
(Angelin, 2014, p.1572). 

Conforme escreve Angelin (2014, p.1572), é preciso ter em mente que as 

identidades não são fixas e podem apresentar uma natureza transitória e contingente. 

De caráter fragmentado, histórico, plural e instável, as identidades são construídas a 

partir de processos históricos, conscientes e inconscientes, e são constantemente 

mutáveis . 

Assim como Angelin, Emma Siliprandi (2000, 2015) entende que a dominação 

infligida à natureza e às mulheres se estende a outros grupos humanos vítimas de 

dominação e opressão. Siliprandi assim define o termo ecofeminismo: 

O ecofeminismo, como uma corrente de pensamento que procura incorporar 
a visão das mulheres às discussões acerca da problemática ambiental, pode 
trazer a este campo várias contribuições inovadoras, à medida que chama a 
atenção para aspectos que não costumam ser considerados nas políticas de 
desenvolvimento, tais como as implicações que determinadas atividades 
econômicas têm sobre as condições de vida e trabalho das mulheres, assim 
como sobre outros segmentos da população (populações tradicionais 
indígenas etc). Ao dar importância para o que não era "economicamente 
relevante", tais como a cultura local, a qualidade de vida, os valores das 
populações-alvo dessas políticas (que passam despercebidos nas 
estatísticas oficiais), ajuda a questionar visões de desenvolvimento baseadas 
unicamente em critérios como renda, produção, produtividade. (SILIPRANDI, 
2000, p.68). 

Emma Siliprandi entende que a importância do ecofeminismo se deve, não a 

uma perspectiva essencialista de um princípio feminino inerente à condição das 

mulheres, mas ao fato de possuírem particularidades construídas a partir da situação 

social em que estão inseridas. Assim, Siliprandi filia-se ao chamado ecofeminismo 

construtivista. 

Não é por terem nascido mulheres no sentido essencialista do termo, que 
elas têm a contribuir na discussão de propostas. É porque se tornaram 
mulheres - e estão inseridas socialmente em atividades específicas, porque 
têm pontos de vista historicamente e socialmente construídos, que podem 
oferecer visões sobre o desenvolvimento social que o pensamento e a prática 
masculinos não são capazes de abarcar. É preciso que se assuma que a 
invisibilidade do trabalho das mulheres na agricultura é um dos entraves para 
que as propostas alternativas de desenvolvimento sejam efetivamente 
coerentes, amplas e equitativas. A partir da incorporação dessas questões, 
com certeza, irão aparecendo novos desafios, e progressivamente se 
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avançará no sentido de um verdadeiro empowerment das mulheres rurais. 
(SILIPRANDI, 2000, p.70). 

Em boa parte da literatura sobre ecofeminismo pesquisada, encontra-se 

menção às divergências entre as diferentes correntes do ecofeminismo.  

Angelin (2006) diferencia três correntes do ecofeminismo, que são: o 

ecofeminismo clássico, o ecofeminismo espiritualista e o ecofeminismo construtivista. 

Já Siliprandi identifica cinco correntes. Para não nos alongarmos na temática, nos 

atemos a apresentar brevemente a posição das autoras aqui pesquisadas no que 

tange ao chamado ecofeminismo essencialista ou espiritualista, e o ecofeminismo 

construtivista, que têm relevância para este estudo, e nossa posição frente ao debate. 

Angelin (2006) salienta que o chamado ecofeminismo essencialista nasceu 

sob a influência de princípios religiosos como os de Mahatma Ghandi, na Índia, e da 

Teologia da Libertação, na América Latina. Esta corrente abraça a 

interseccionalidade, incorporando à pauta ambiental, as lutas antirracista, 

antissexista, anti-homofóbica e anticapitalista, adotando uma postura crítica contra 

todo tipo de dominação.  

Porém Alícia Puleo, Emma Siliprandi, entre outras ecofeministas 

construtivistas afirmam que o ecofeminismo espiritualista apresenta certas debilidades 

teóricas, e que pode contribuir para reafirmar estereótipos femininos na sociedade.  

Angelin (2006) ressalta que o ecofeminismo construtivista, por sua vez, 

desconsidera a importância da mística e da cosmologia, como fator de mobilização de 

mulheres em torno do tema. A autora entende que, de um lado, a posição objetiva e 

crítica das ecofeministas construtivistas é necessária para a construção argumentativa 

da filosofia ecofeminista, e colabora para validá-la frente ao pensamento científico. 

Por outro lado, em um tema cuja problemática tem suas raízes em tempos imemoriais, 

que permeia a cultura de diversos povos, e que estrutura a construção social e cultural 

de várias sociedades de forma tão profunda, não se pode deixar de trazer à tona a 

dimensão do simbólico, do oculto e a mística que integra as culturas e que ajuda a 

compor a discussão sobre as origens, os fundamentos e a relação da subjugação das 

mulheres e da natureza.  

Estudar fenômenos como a desigualdade de gênero, a crise ambiental 

antropogênica e suas relações, pede que se o faça a partir de uma perspectiva 
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sistêmica e holística. Para tal, o ser humano deve ser compreendido como um todo 

complexo, dotado de uma razão objetiva, e de uma subjetividade que compreende 

suas crenças, religião e espiritualidade, a cultura e a cosmovisão da sociedade em 

que se insere. Por isso, ambas as correntes do ecofeminismo são necessárias e 

complementares, e conferem abordagens que abarcam diferentes perspectivas da 

temática. 

Ecofeminismo não é sobre a inversão e o acirramento da polarização entre as 

limitadas e limitantes dicotomias entre os gêneros ou entre ser humano e natureza. 

Ecofeminismo é justamente a busca pela despolarização desses "opostos" (Shiva, 

2014).  

Da mesma forma, o feminismo não preconiza uma suposta hegemonia 

feminina, mas prega a equidade entre os gêneros. Pelo fato de a balança das relações 

de poder entre os gêneros (o mesmo se aplica ao universo das raças e das classes 

sociais), durante praticamente toda a história humana conhecida, pender 

drasticamente para um dos lados, para trazer o equilíbrio e a equidade para essas 

relações, tentende a ser necessário que se fomente e oportunize o empoderamento 

do lado que se encontra em desvantagem histórica.  

Para equilibrar a balança das relações de poder e de gênero, o sexo exaltado 

deve ser o "Segundo Sexo" de Beauvoir. Reitere-se: não exaltado de forma a criar um 

novo desequilíbrio e hegemonia (até por que, os homens, embora se beneficiem de 

muitas formas com o patriarcado, também sofrem com seus estigmas, e têm muito a 

se beneficiar com a sua superação), mas de forma a se alcançar a igualdade de 

condições para os plenos desenvolvimento e felicidade de todos os seres humanos, 

consideradas suas particularidades em razão do sexo (ou de qualquer natureza). 

De igual forma, a perspectiva do ecofeminismo aqui abordada não comporta 

a ideia de que as intervenções humanas na natureza devam cessar, ou que o ser 

humano seja "o problema do mundo" (conclusão perigosa a que muito se tem chegado 

através da argumentação ecologista-desenvolvimentista largamente empregada nos 

países do Norte15). Não se defende aqui um preservacionismo como forma de 

proteção da natureza de toda e qualquer intervenção humana, supostamente nociva. 

 
15 Mais uma vez, podemos fazer referência à argumentação tecida no documentário Planet of Humans de 
Michael Moore e Jeff Gibbs.  
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O que se defende é uma transformação na racionalidade que media essa relação, na 

forma como se manifesta a interação entre o ser humano e a natureza, e como lidamos 

com as consequências dos impactos que produzimos. 

A epistemologia ecofeminista identifica a racionalidade de exploração e 

dominação que origina o desequilíbrio nas relações de gênero, como uma lógica 

fundada nos mesmos princípios que aquela que motiva os desequilíbrios nas relações 

humanas com a natureza: a ideia de supremacia, hegemonia e dominação. 

A ótica ecofeminista aqui sustentada compreende que, para equilibrar a 

balança das relações entre ser humano e natureza, a racionalidade a ser adotada se 

reveste da consciência a respeito da interdependência entre nós, humanos, e todos 

os seres que compõem a comunidade de vida, como uma rede de seres, processos e 

relações simbióticas e interconectadas. A racionalidade que equilibra a balança entre 

ser humano e natureza é a ideia de cooperação e crescimento mútuos, em que 

compreendemos e respeitamos os processos naturais cíclicos, e reconhecemos todos 

os seres como pertencentes ao sistema, dotados de um papel no equilíbrio dinâmico 

da biosfera e merecedores de vida e dignidade (Boff, 2012).  

A visão aqui exposta sobre o ecofeminismo volta o nosso olhar para a 

valorização e o desenvolvimento dos atributos humanos culturalmente relacionados 

ao feminino, como: a inteligência emocional, as faculdades de sentir, de intuir, de nutrir 

de desenvolver a empatia, em adição àqueles valorizados na nossa humanidade 

majoritariamente destra, que valoriza os atributos historicamente associados ao 

masculino, como: a racionalidade, a competitividade, a virilidade e a força – e não em 

contraposição a estes.  

Uma “feminização” do mundo (não a partir de uma perspectiva essencialista, 

mas sob a ótica cultural, desses aspectos atribuídos ao feminino e às mulheres) 

confere equilíbrio para as relações sociais e ambientais “masculinizadas” (Shiva, 

2014). Esses atributos não são compreendidos como particulares a um ou outro sexo 

ou gênero, mas como características complementares que se manifestam de forma 

mais ou menos acentuada, independentemente do sexo biológico ou gênero. 

Nas palavras de Vandana Shiva (2014), Ecofeminismo é sobre inclusão: a 

percepção da unidade e interdependência de todos os grupos humanos e de todas as 
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formas de vida, e a reestruturação das estruturas políticas, sociais e econômicas, 

pautada na ecojustiça, na valorização das diversidades, e na oportunização de 

condições de vida e desenvolvimento de todos os seres. Ecofeminismo é sobre a 

transição da perspectiva androcêntrica e antropocêntrica do mundo, para uma 

perspectiva plural e ecocêntrica. Sob essa perspectiva, tem-se a natureza – o meio e 

a mátria, que tudo gera, e a todos abriga, provê e pertence – como centro. 

Em uma sociedade com polarizações políticas e desigualdades econômicas 

cada vez mais acirradas – na sociedade do biopoder e da necropolítica16 –, o 

ecofeminismo busca a superação do maniqueísmo, da ideia de que a sociedade e o 

planeta comportam seres (humanos ou outros) dotados de características opostas e 

mutuamente excludentes.  

Construções ideológicas levam grupos de indivíduos a considerarem aqueles 

que têm características diversas às suas, como opostos e inimigos – seja qual for a 

natureza dessas características (gênero, raça, identidade de gênero, nacionalidade, 

classe social, etc.). O ecofeminismo é uma, entre outras epistemologias que 

compreende a diversidade como a superação das polarizações e oposições, e que a 

inclusão de seres e características plurais, gera complementaridade entre 

componentes essenciais de um corpo social ou de uma comunidade de vida, diversa 

e complexa (Shiva, 2014).  

Essa filosofia de inclusão e integração busca, para além de uma lógica 

homogeneizante, a compreensão e a celebração da diversidade, por meio de uma real 

cooperação entre os elementos, princípios e ideologias tidos como opostos (e 

mutuamente excludentes), para a criação e o desenvolvimento de sistemas diversos, 

plurais e inclusivos, que possibilitem o desenvolvimento, tanto das partes 

individualmente, quanto do coletivo.  

A partir da ótica da complexidade, tem-se que, assim como a refinada 

organização celular permite que se desenvolvam os diversos e complexos processos 

orgânicos de um organismo vivo, uma comunidade de seres em harmoniosa simbiose, 

permite que uma coletividade organizada dê vida a um todo que equivale a mais do 

que a soma das partes (ideia que pode ser expressa por meio da palavra alemã 

 
16 Mbembe, Achille. Necropolítica. Melusina, 2020. 
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Gestalt17). Ao se organizar em uma coesão sistêmica, uma coletividade dá origem a 

uma singularidade orgânica – como um corpo social – capaz de desenvolver um meio 

ambiente plenamente saudável e harmonioso. 

Ecofeminismo é sobre acolher e respeitar todas as partes dos sistemas, dos 

processos, dos corpos. O ecofeminismo pode ser percebido como a compreensão, 

aceitação e acolhimento da ciclicidade da vida-morte-vida, da natureza, dos nossos 

processos físicos e psíquicos. Essa ciclicidade se relaciona às quatro estações do ano 

solar (primavera, verão, outono e inverno); às quatro fases lunares (crescente, cheia, 

minguante e nova) e às fases da vida: nascimento, crescimento, fase fértil/reprodutiva,  

velhice e morte (Faur, 2011). A ciclicidade está presente no ciclo menstrual feminino: 

na pré-ovulação, ovulação, pré menstruação, menstruação e o recomeço em um novo 

ciclo.  

Acolher todas as fases do ciclo da vida e da natureza, ao mesmo tempo requer 

e desperta a sabedoria de acolher tanto os verões e primaveras, quanto os invernos 

e outonos (externos e internos)18. Em uma sociedade que fetichiza a juventude em 

detrimento da velhice, acolher a ciclicidade é reconhecer o valor e a beleza, tanto da 

juventude, quanto da velhice, tanto da vida quanto da morte, percebendo todas as 

fases como processos essenciais, de manutenção da vida de um sistema complexo e 

diverso, cada fase rica e bela em sua singularidade.  

O que a epistemologia ecofeminista, busca é o equilíbrio entre os gêneros (e 

entre grupos identitários diversos, que se encontram em relações de desigualdade) e 

entre a relação dos seres humanos com as demais formas de vida, inclusive o planeta 

Terra, compreendido como um organismo vivo e complexo, inserido em um macro 

organismo, que é o universo. No horizonte da concretização dessa utopia, está o 

desenvolvimento pleno dos seres na máxima potência de suas capacidades, 

habilidades e organização social.  

 

 
17 Substantivo alemão que significa: ”todo organizado, que é percebido como mais do que a soma das partes”. 
18 A relação entre as estações do ano, as fases lunares, as fases da vida e o ciclo menstrual feminino, bem como 
seus respectivos arquétipos, é ancestral, e está presente em livros sobre o Sagrado Feminino, como Mulheres 
que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola-Estés, Círculos Sagrados para Mulheres Contemporânetas, de 
Mirella Faur, O Anuário da Grande Mãe, também de Mirella Faur e a Mandala Lunar, de Ieve Holthausen, Naíla 
Andrade e Vic Campello. 
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2.3- Utopia: Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável e Regeneração 

 

Shiva (2014, p.195 e 196,  tradução minha) transmite a sensível visão de 

vários povos da Índia que concebem a Terra como a mãe sagrada, como o útero da 

vida. Para essas comunidades, que retiram seu sustento da terra, esta não é  "uma 

mera propriedade situada no espaço Cartesiano", mas a fonte de todo o seu 

significado. É o espaço cultural e espiritual que constitui “a memória, os mitos, histórias 

e canções que compõem a vida cotidiana da comunidade”. A autora enfatiza como a 

terra é condição para a regeneração da natureza e da vida integridade do solo, 

envolve tratar o solo como sagrado. 

A fala de Vandana Shiva parte de um local distante e distinto do Brasil. Porém 

quando ouvimos o que têm a dizer os povos originários brasileiros e de outros países 

na América, é notável como os povos ameríndios, em que pese a distância continental 

que os separa da terra de Shiva, ecoam os mesmos sentimentos. 

Ailton Krenak e Davi Kopenawa, representantes contemporâneos dos povos 

originários do Brasil contribuem consideravelmente para a propagação da visão e da 

relação que esses povos têm com a natureza. Maike Wítxô Fulni-ô (2014, p.37), do 

povo Fulni-ô, um dos povos originários do território brasileiro descreve o sentimento e 

a ligação de seu povo com a terra, que no seu idioma (Yaathê), chamam Fealhá:  

A terra dentro da nossa organicidade vai além de uma reprodução do espaço 
físico [...]. E ela repassa a ideia de pertencimento a um meio físico/espiritual 
no qual a nossa identidade enquanto comunidade, desde a sua gênese, é 
concebida. É um lugar de valorização do “eu” com os elementos naturais aos 
quais pertenço, que agrupados, a priori, à minha existência, tornam-me aquilo 
que sou, ou seja, na tradição Fulni-ô o espaço e o tempo agem em sintonia 
para nos educar culturalmente com as particularidades étnicas que constitui 
o ser Fulni-ô. 

 

A relação entre ancestralidade e conexão com a Terra, bem como a visão do 

planeta Terra como a “mãe Terra”, terrae mater, é compartilhada por uma miríade de 

povos e culturas que permeiam toda a história e a geografia humanas. A Pachamama 

dos povos Ameríndios, Gaia para os antigos gregos, Prithvi para os indianos, é a 

expressão máxima do feminino nas culturas e nos imaginários dos mais diversos 

povos.  
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Para Shiva (2014), o processo de colonização obrigou os povos colonizados 

a romperem com sua conexão com sua cultura, sua ancestralidade e com a Terra. O 

rompimento da sacralização da Terra levou a novas e problemáticas relações com a 

mesma, de exploração e dominação, em uma busca infinita pelo lucro. O resultado 

dessa relação entre o ser humano e a Terra pode ser percebido hoje por toda parte, 

em uma crise ambiental generalizada. 

Hoje existe reconhecimento científico da ideia de que a Terra é um organismo 

vivo, complexo, sinergético e autorregulado. É o que propõe o cientista James 

Lovelock, que ficou conhecido por defender a hipótese de Gaia, também conhecida 

como princípio de Gaia ou teoria Gaia. Lovelock (2006) demonstra como os 

organismos vivos interagem com o meio e com os diferentes processos inorgânicos 

da Terra, para formar um organismo que permite perpetuarem-se as condições de 

vida no planeta. Essa compreensão holística da Terra é compartilhada por algumas 

correntes do ecofeminismo e pela Ecologia Profunda (ou Deep Ecology). Embora essa 

percepção tenha ganhado popularidade entre a comunidade científica apenas 

recentemente, ela não é nova, e já permeia as culturas de diversos povos antigos e 

recentes. Hoje o equilíbrio e a saúde desse organismo se encontram ameaçados pela 

inconsciente ação humana. 

A crise ambiental que assola o planeta Terra atinge proporções alarmantes, 

em termos de perda da biodiversidade, altos níveis de poluição e contaminação, 

esgotamento de recursos naturais, mudanças climáticas e outras tantas formas de 

degradação ambiental causadas pela ação humana. Afirma o economista e 

ambientalista Enrique Leff que “a crise ambiental é a crise do nosso tempo. Não é uma 

catástrofe ecológica, mas o efeito do pensamento com o qual construímos e 

destruímos o nosso mundo” (2004, p.416). 

Leff (2004) aduz que o logocentrismo da ciência moderna, sustentado por uma 

racionalidade econômica, científica e instrumental acarretou um processo de 

globalização, que tem a tendência de unificar e homogeneizar as visões e as 

identidades de um mundo diverso e complexo. 

Mesmo diante das proporções globais assumidas pela crise ambiental e pela 

nítida degradação dos mais variados ecossistemas, persiste, para grande parte da 

população global a percepção da natureza como um baú de recursos a serem 
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explorados sem parcimônia, e como depósito, onde resíduos do processo produtivo 

podem ser eliminados sem grandes preocupações (Buarque, 2002). Assim, no 

contexto de uma sociedade pautada pela racionalidade econômica (Leff, 2004), é tido 

como natural priorizar-se o lucro financeiro em detrimento da preservação da vida.  

Como afirma o autor Leonardo Boff, “Vigora uma percepção generalizada de 

que assim como o estado da Terra se encontra não pode continuar” (2012, p. 10). A 

coisificação da natureza, fruto da predominância de uma racionalidade instrumental, 

científica e econômica, ocasiona um acelerado processo de degradação ambiental, 

fazendo do planeta um cenário no qual os desequilíbrios ecológicos e a capacidade 

de sustentação da vida beirem o limite (Leff, 2004). 

Quando se apresentam os números relacionados à degradação ambiental 

causada pela ação antrópica, o quadro fica bem claro. O biólogo Edward Wilson, da 

Universidade de Harvard, estima que a perda da biodiversidade do planeta Terra 

alcança entre 27.000 e 100.000 espécies por ano (Boff, 2012). 

Leonardo Boff (2012) aponta que segundo a Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio, organizada pela ONU entre os anos 2001 e 2005, dos 24 serviços ambientais 

essenciais para a vida (incluindo água e ar limpos, regulação dos climas, alimentos, 

energia, fibras etc.), 15 se encontravam em processo de degradação acelerada (2012, 

p.24).  

Segundo um estudo publicado pelo Pnuma (Fundo das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente) em 2011, mais de 22% das plantas do mundo se 
encontravam sob risco de extinção devido à perda de seus habitats naturais 
e como consequência do desmatamento em função da produção de 
alimentos, do agronegócio e da pecuária (Anuário PNUMA 2011, p.12). E com 
o desaparecimento das florestas são perigosamente afetados os animais, os 
insetos, o regime de umidade fundamental para todas as formas de vida. 
(BOFF, 2012, p.22) 

A Nossa Horta é uma iniciativa contextualizada no momento histórico em que 

as consequências mais drásticas e irreversíveis da crise ambiental se aproximam a 

galope. O desenvolvimento da Nossa Horta e desta pesquisa foi marcado pelo 

momento em que o Brasil foi palco de desastres ambientais de proporções 

incalculáveis: o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Brumadinho-

MG, as queimadas devastadoras que foram provocadas na floresta Amazônica, no 

Pantanal e no Cerrado e o derramamento de petróleo no oceano, na costa brasileira. 

Todos os tenebrosos eventos ocorreram nos anos de 2019 e 2020. Isso demonstra 
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ainda mais como é urgente que transformemos a racionalidade com a qual nos 

relacionamos com o meio ambiente, e que se fomentem iniciativas que promovam, de 

alguma forma, a consciência ambiental na população, e, concomitantemente, a 

regeneração ambiental. 

O modelo agrícola hoje tido como convencional, desenvolvido a partir de 

meados da década de 1960, com a chamada Revolução Verde (Balsan, 2006), 

colabora em grande medida para acelerar os processos de degradação ambiental e a 

destruição de biomas naturais. Pesquisas revelam que a agricultura de grãos figura 

em segundo lugar dentre as causas de desmatamento do Cerrado (Rocha, 2011) e 

da Amazônia (Vasconcelos, 2015) - em ambos os biomas, a primeira maior causa de 

desmatamento é a pecuária bovina, que tem na alimentação dos animais criados, o 

destino de boa parte da produção de grãos.  

Como o objeto deste estudo envolve o cultivo de alimentos por uma via 

agroecológica, é pertinente que se explicite um pouco mais sobre o papel da 

agricultura moderna no agravamento do colapso ambiental, a fim de evidenciar o valor 

da agroecologia e de práticas que conscientizam sobre e fomentam formas 

alternativas de cultivos de alimentos. 

Luiza Zimmermann (2011) aponta como o modelo agrícola baseado na 

monocultura favorece as condições para o desenvolvimento de doenças nas plantas, 

além de pragas e plantas chamadas “daninhas”, que para serem combatidas 

requerem o uso de pesticidas químicos, conforme escreve Rosane Balsan (2006). Isso 

faz com que o uso de agrotóxicos se faça particularmente forte nos campos de 

monocultivo.  

Os agrotóxicos são grande fator de contaminação dos solos, da água e do ar, 

e afetam a saúde tanto dos agricultores quanto dos consumidores. Segundo Altieri e 

Masera, (1997, p. 78) o uso indiscriminado de pesticidas e fertilizantes que é feito nas 

lavouras faz com que os insetos desenvolvam uma resistência aos pesticidas e com 

que esses produtos sejam empregados em doses cada vez maiores.  

A técnica da monocultura favorece também o cultivo intensivo do solo, que o 

empobrece de nutrientes, podendo levar, até mesmo, a processos de desertificação 

(Verdum, 2009). Essa prática induz à necessidade da aplicação de fertilizantes 
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inorgânicos, que contaminam o solo, e as águas; além de requerer sistemas de 

irrigação complexos, e que impõem altos custos, tanto econômicos, quanto 

ambientais.  

O sistema agrícola moderno, baseado na monocultura, no uso de insumos 

químicos resulta na perda da biodiversidade e na consequente erosão genética, que 

consiste na substituição das sementes tradicionais por versões desenvolvidas 

cientificamente, no intuito de aumentar a produtividade e a lucratividade (Balsan, 

2006). Porém, não se pode determinar, ao certo, qual o impacto dessas alterações 

genéticas no meio ambiente e na saúde dos consumidores desses produtos. 

O modo como se desenvolvem as atividades humanas hoje, pautadas pela 

racionalidade econômica (Leff, 2012), demonstram o desconhecimento e/ou a 

despreocupação de boa parte das pessoas com relação aos bens e aos processos 

naturais envolvidos na manutenção da vida humana da biodiversidade do planeta. É 

inegável que a ação humana tem gerado impactos profundos e por vezes irreversíveis 

no meio ambiente terrestre e, por isso, um dos desafios do nosso tempo é encontrar 

formas de reverter esse quadro. 

Uma ideia de sustentabilidade largamente difundida está atrelada ao conceito 

de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é tema de tratados 

internacionais, tais como o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, além dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e diante dos efeitos da crise ambiental que 

atravessamos, que se fazem cada vez mais presentes e dramáticos, é um tema que 

ganha cada vez mais destaque. 

O conceito de desenvolvimento sustentável encontra uma de suas definições 

mais populares estabelecida pela ONU no Relatório Brundtland (1987), que assim o 

apresenta:  

“Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das 
gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
atenderem às suas necessidades e aspirações”.  

Algumas considerações merecem ser tecidas no tocante a essa definição. 

visto que é, ainda hoje, um conceito empregado em ações e planos ditos sustentáveis, 
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tanto de entidades públicas quanto privadas, que usam o green washing19, como 

estratégia de marketing. A própria noção de desenvolvimento sustentável é 

considerada por muitos autores como um oxímoro20, ou apontada como um conjunto 

de discursos e ações insuficientes, ou paliativas, para adiar o definitivo colapso 

ambiental. 

Leonardo Boff (2012), desfere críticas a essa abordagem do desenvolvimento 

sustentável difundida pelo relatório de Brundtland, por considerar esse conceito 

limitado, pelo fato de ser antropocêntrico, não abrangendo o que o autor denomina a 

comunidade de vida, ou seja, outros seres vivos que compõem a biosfera e que 

precisam de um meio ambiente equilibrado para a manutenção da vida.  

Em sua definição de sustentabilidade, Boff escreve: 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, 
informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente 
a Terra viva, a comunidade de vida, a sociedade e a vida humana, visando a 
sua continuidade e ainda atender as necessidades da geração presente e das 
futuras, de tal forma que os bens e serviços naturais sejam mantidos e 
enriquecidos em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. 
(BOFF, 2012, p.107). 

Diferente da noção de desenvolvimento sustentável empregada no relatório 

de Brundtland (1987), a ideia explicitada pelo autor não é centrada no ser humano, e 

ressalta a necessidade de proteção da Terra e da comunidade de seres vivos do 

planeta.  

Um dos termos empregados por Boff em sua definição de sustentabilidade 

chama particular atenção: o termo regeneração, aliado à ideia de enriquecimento dos 

bens e serviços da Terra. O termo regeneração está no centro dos estudos 

empreendidos pelo arquiteto Bill Reed (2007), que afirma que, diante do cenário de 

crise global, a ideia de sustentabilidade como é majoritariamente concebida, não é 

suficiente para a manutenção da vida na Terra. Sustentar nossos hábitos e os padrões 

de produção e consumo atuais não colabora para perpetuar a vida humana e dos 

demais seres habitantes deste planeta (Reed, 2007).  

 
19 Termo que define discursos, ações, campanhas publicitárias que fazem parecer que determinada ação ou 
produto, público ou privado, é ecologicamente/ambientalmente correto, porém sem contribuir efetivamente 
para minimizar ou solucionar problemas ambientais. 
20 Define-se oxímoro como “Figura de linguagem em que palavras de sentidos opostos são combinadas de 
modo a parecerem contraditórias, mas que reforçam a expressão (...); paradoxismo”. (OXÍMORO, 2020) 
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Afirma Reed (2007) que é hora de mudar nosso modelo mental para um que 

melhor reflita o novo entendimento de como o universo realmente funciona, e também 

que nos possibilite desenvolver uma visão de mundo profundamente integrada. O 

pensamento regenerativo como  necessariamente vinculado à transdisciplinaridade, 

ao pensamento sistêmico e complexo. 

Reed (2007) destaca que o conceito de sustentabilidade implica uma relação 

de cuidado com os sistemas que sustentam a vida. Assim, podemos proporcionar uma 

comunicação com vários subsistemas: hídricos, geológicos, vegetais, animais e 

humanos, de uma forma que pode nos transportar de uma condição de observadores 

desinteressados a uma de total consciência das relações evolutivas entre todos esses 

elementos.  

O autor escreve que pensar os sistemas de forma integrada nos leva a 

reconhecer que tudo está interconectado e nos move para além da mecânica, em 

direção a um mundo ativado pelas complexas inter-relações entre sistemas naturais, 

humanos, sociais e as forças conscientes por trás das ações. Assim, movemos nossa 

atenção para o contexto da sobrevivência planetária e a necessidade evolucionária 

pela consciência integrativa (Reed, 2007). Há nesse pensamento uma potência de 

construir uma nova percepção da realidade, e novos modos de pensar e agir.  

Reed fala em seu artigo Shifting from 'sustainability' to regeneration, bem 

como em palestras que ministrou, e encontram-se disponíveis na plataforma digital 

Youtube21, sobre a transição de um pensamento de sustentabilidade para o de 

regeneração. Reed trata de um desenvolvimento pautado no pensamento 

regenerativo de ambientes, mas pode-se pensar do mesmo modo, ao aplicar esse 

conceito às práticas sociais.  

O pensamento regenerativo é o processo que busca a evolução do sistema 

como um todo, e não das partes isoladamente. Ao envolver todos os elementos e 

processos de um ambiente (comunidade, empresa ou grupo social, por exemplo) em 

que se pode atuar a nível local, o processo criativo constrói a capacidade de as 

 
21 São as palestras: From Sustainability through Regeneration: Whole and Living System Design, de 2 de março 
de 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BFzEI1rZG_U&t=533s> e Transforming our built 
environment: an introduction to regenerative development and design, de 8 de julho de 2019, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JtoP6zXSvUs&t=341s>. Acesso em 14, maio de 2020. 
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pessoas e dos demais seres se envolverem em uma relação contínua e saudável de 

co-evolução. O processo criativo permite que o aprendizado se dê de forma contínua, 

através da retroalimentação (feedback), da reflexão e do diálogo, para que todos os 

aspectos do sistema estejam integrados (Reed, 2007, p. 677). Como será exposto, a 

existência de uma cultura de feedback nas relações sociais é um aspecto presente na 

Nossa Horta, muito valorizado por seus integrantes, por ser algo que possibilita e 

impulsiona o seu desenvolvimento. 

Diante dessa definição, Reed aponta como a ideia de sustentabilidade ainda 

é primariamente um exercício direcionado para efetividade e eficiência. A 

sustentabilidade, como é convencionalmente concebida, é a busca por reduzir, ou 

cessar o impacto das ações humanas sobre o meio ambiente, porém sem mudar 

essas ações, e sem transformar a visão de mundo que as motiva. 

A proposta de Reed (2007) é que, ao invés de buscar causar “menos dano” 

ao meio ambiente e pensar em formas para manter as práticas às quais estamos 

habituados hoje, é necessário aprender como podemos nos integrar ao meio 

ambiente, percebendo e utilizando a lógica que mantém saudáveis e harmoniosos os 

ecossistemas como base para desenvolver nossas ações22. Reed aponta como a 

mudança de uma visão do mundo fragmentada, para uma de sistemas complexos e 

integrados, é o salto cultural que a nossa sociedade de consumo precisa fazer.  

Uma maneira de desenvolvermos essa visão de mundo integrada é por meio 

da observação da natureza, e, principalmente por meio da agricultura, ao desenvolver 

o entendimento de sistemas vivos, orgânicos, das inter-relações entre os seres e os 

processos, de forma integrada. 

Reed (2007) ressalta ainda, como uma abordagem local é uma forma eficaz 

para alcançar o entendimento sistêmico e holístico dos processos e fenômenos. No 

que concerne à abordagem das políticas e ações que visam a regeneração ambiental, 

o autor sustenta que as políticas (públicas ou empresariais) ecológicas são, em geral, 

baseadas em dados a respeito da situação ambiental global planetária e regional. 

Porém o autor aduz que para sanar os danos que causamos à natureza, é necessária 

 
22 A Agricultura Sintrópica e a Permacultura são exemplos de práticas e epistemologias que alinham-se com 
esse pensamento. 
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uma relação de cuidado e atenção constante com o ambiente, e que nós podemos 

nos engajar melhor na tarefa de sanar os ambientes em que habitamos.  

A lógica envolve a evolução do sistema como um todo, e não de apenas em 

uma parte. Assim, não tem como o desenvolvimento econômico ser priorizado, sem 

que sejam impulsionados, simultaneamente, o desenvolvimento social, cultural e do 

meio ambiente. Reed (2007) afirma que a sustentabilidade ainda é direcionada para 

efetividade e eficiência. A sustentabilidade é a busca por reduzir, ou cessar o impacto 

ambiental das ações humanas, porém sem mudar essas ações, e sem transformar a 

visão de mundo que as motiva. Para que haja uma reestruturação real da relação 

entre as ações humanas e o meio ambiente é de suma importância que se opere uma 

transformação da visão de mundo para que seja possível uma efetiva transição de um 

paradigma destrutivo, para um sustentável, e, então, para um regenerativo. 

Em suma, trata-se da regeneração na contramão do processo de globalização 

unificador e homogeneizante de que fala Leff (2012), e do emprego da racionalidade 

ambiental defendida pelo autor. A regeneração pensa um passo adiante da concepção 

majoritária de sustentabilidade, como ações paliativas para reduzir o dano ambiental. 

A opção por empregar a noção de regeneração aliada ao conceito 

convencional de sustentabilidade na análise da Nossa Horta se faz pelo fato de que 

essa iniciativa apresenta muitas das características que Bill Reed atribui ao 

pensamento regenerativo, que extrapola a visão convencional da sustentabilidade. A 

Nossa Horta se trata de uma iniciativa local que incorpora práticas locais que ajudam 

a lidar com problemas globais, e que, ao ser analisada a partir de uma perspectiva 

sistêmica, demonstra preocupação com os diferentes processos, elementos e seres 

envolvidos, a nível ambiental, social, econômico e cultural. 

A Nossa Horta apresenta tanto práticas e ideias sustentáveis quanto 

regenerativas. Porém, pode-se afirmar que alguns dos componentes teóricos 

presentes na Nossa Horta que são estudados nesta pesquisa demonstram clara 

afinidade com o pensamento regenerativo de Reed.  

O ecofeminismo é, per se, uma epistemologia que propõe uma visão de 

mundo regenerativa das relações de gênero e da relação entre o ser humano e a 
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natureza23, por buscar compreender e explicitar os processos sociais e ambientais 

que levam à exploração e dominação da mulher e da natureza, de forma holística e 

sistêmica.  

A Agroecologia e a agricultura urbana, conceitos que serão explorados a 

seguir, são práticas que detêm o potencial de regenerar o meio ambiente urbano (e 

rural), tanto natural quanto social e econômico. A Agroecologia, como será visto a 

seguir, é uma ciência que proporciona uma compreensão holística dos ambientes de 

cultivo sob seus aspectos social, humano, econômico, cultural e ecológico. 

 

2.4-  Agroecologia: ciência humana e política pública 

 

Diante da natureza de muitas das técnicas e práticas realizadas na Nossa 

Horta, pode-se compreendê-la como uma prática agroecológica. A Nossa Horta será 

mais detalhadamente analisada no próximo capítulo, porém o conceito e alguns 

aspectos da agroecologia merecem ser investigados, no intuito de compreender a 

natureza da iniciativa ora estudada.  

Assis e Romeiro (2002) explicam que a agroecologia é uma ciência que surgiu 

na década de 1970, que veio fornecer respaldo teórico para diferentes movimentos de 

agricultura alternativa, que emergiam e se fortaleciam, como sinais de esgotamento 

da agricultura moderna. Os autores ressaltam que o termo agroecologia não deve ser 

entendido estritamente como uma prática agrícola, apesar de ter surgido em meio a 

diferentes correntes de agricultura alternativa. Os autores  destacam que agroecologia 

é uma ciência, que busca compreender como funcionam e se desenvolvem os 

agroecossistemas complexos, bem como as diferentes interações que os permeiam, 

salientando que tal ciência se norteia pelo princípio da conservação e da ampliação 

da biodiversidade de sistemas agrícolas que servem como base para a autorregulação 

do sistema e notadamente, promovem a sustentabilidade. 

 
23 Aqui, não se fala sobre a regeneração das relações de gênero, sociais e com a natureza, almejando retornar a 
um suposto tempo idílico em que essas relações eram saudáveis, pois, até onde se sabe, tal tempo nunca existiu 
de fato. Falamos sobre gerar novas relações, com base na experiência que se tem hoje, de vivenciar o 
desequilíbrio nessas relações, buscando reconstruí-las – regenerá-las – buscando justamente o equilíbrio entre 
as partes envolvidas. 
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Cabe frisar que a noção de agroecologia faz par com o pensamento 

regenerativo, ao propor práticas locais, dotadas de uma compreensão complexa e 

sistêmica dos ecossistemas de cultivo, que inclui os seres humanos, suas 

subjetividades, culturas e inter-relações. A compreensão, criação e manutenção de 

sistemas auto regulados, como os que visa a agroecologia, pode proporcionar uma 

autonomia para os produtores, e para coletivos, famílias e comunidades, com relação 

à produção de alimentos diversificados e livres de veneno, proporciona a 

independência de insumos agrícolas, e pode demandar menos mão-de-obra, ou uma 

mão-de-obra menos pesada do que a agricultura convencional, embora mais 

qualificada em termos de conhecimentos.  

Abreu (2012, p.143) elenca como os princípios da Agroecologia: 

a) baixa dependência de inputs externos e reciclagem interna; b) uso de 
recursos naturais renováveis localmente; c) mínimo de impacto adverso ao 
meio ambiente; d) manutenção em longo prazo da capacidade produtiva; e) 
preservação da diversidade biológica e cultural; f) utilização do conhecimento 
e da cultura da população local; g) satisfação das necessidades humanas de 
alimentos e renda 

A chamada “Transição Agroecológica” (termo empregado a partir da década 

de 1980), consiste na introdução de estilos de agricultura mais sustentáveis, de base 

ecológica, que priorizem a ação social coletiva em seu desenvolvimento. Costabeber 

e Moyano (2000, p.1) demonstram que "a transição do modelo de agricultura 

convencional para estilos de agricultura de base ecológica não é um processo 

unilinear, mas sim de múltiplas dimensões". Eles apontam (2000, p.60) como a ideia 

de transição pressupõe a coexistência do modelo agrícola convencional e das 

modalidades de agricultura de base ecológica, definindo a transição como um 

"processo social multilinear e dinâmico, onde a diferença e a coexistência estão 

presentes" e tem como motor a ação social coletiva.  

Assis e Romeiro (2002) asseveram que o cultivo agroecológico conta com 

técnicas que permitem o desenvolvimento de uma maior resistência das plantas às 

pragas, baseando-se em uma luta física e biológica que evita o uso de agrotóxicos. 

Tais técnicas envolvem a consorciação das culturas e a sua rotação ao longo do ano. 

Além disso, a agroecologia permite uma dependência mínima de insumos externos e 

busca minimizar as perdas e aproveitar ao máximo recursos, espaço e nutrientes.  
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A própria noção de “pragas” de plantas “daninhas”, na agroecologia é 

abordada sob um outro olhar. Esses agentes no sistema agroecológico são 

identificados como indicadores de que algo no planejamento ou no manejo do 

agroecossistema de cultivo não vai bem, e que precisa ser corrigido para que sejam 

estabelecidos o equilíbrio e a saúde do sistema.  

Sob essa perspectiva, a natureza e a pluralidade de seus seres deixam de ser 

vistos como inimigos da produção de alimentos, e passam a ser compreendidos como 

componentes que colaboram para a saúde do sistema. A lógica bélica que move o 

uso de defensivos, em que se trava uma guerra da produtividade contra seres e 

processos naturais que possam interferir nela, é substituída pela compreensão 

holística do sistema de cultivo, pelo conhecimento, pela consciência e pelo cuidado. 

Assim, a lógica da dominação do ser humano sobre natureza vai cedendo lugar à ideia 

de colaboração entre nós e a natureza (até que esta passe a ser compreendida como 

parte desse “nós”). 

A Agroecologia não se atém à monocultura de alimentos, à monocultura de 

ideias e conhecimentos sobre o cultivo de alimentos e à concentração de terras, da 

produção e dos lucros nas mãos de pequenos grupos. A Agroecologia se vale da 

diversidade de cultivos, da biodiversidade, de diversas fontes de conhecimento sobre 

a produção e da diversidade social para que ocorra o cultivo. A Agroecologia exalta a 

pluralidade, e consegue trabalhar a diversidade em um mesmo terreno. 

A agroecologia representa, além de uma alternativa sustentável – e 

regenerativa – do ponto de vista ambiental, de segurança alimentar e da preservação 

da biodiversidade, uma prática mais complexa, que envolve a ética social, ambiental, 

cultural e econômica. A inequívoca associação da agroecologia aos movimentos 

sociais e a visão de mundo da cultura indígena latino-americana demonstra que a 

busca por soluções para as questões impostas pelas crises política e socioambiental 

é inerente à racionalidade agroecológica. 

Iluminar a questão social como relevante para a compreensão da 
agroecologia permite discutir o papel dos movimentos sociais que buscam a 
via agroecológica de atuação. Desta forma, a agroecologia se manifesta na 
condição de bandeira e identidade de alguns movimentos, e estes dão vida 
ao termo, construindo-o simultaneamente (MORAES E SORRENTINO, 2017, 
p.136). 
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A agroecologia é a “cola” que aglutina coletivos de pessoas para produzirem 

alimento e envolve uma ideologia de igualdade social. Dentre os movimentos sociais 

que se valem da agroecologia como bandeira e identidade, merece destaque o 

Movimentos dos Sem Terra (MST), que tem a agroecologia como principal ferramenta 

de transformação social (Moraes e Sorrentino, 2017).  

No MST é possível observar a emergência da agroecologia alinhada com a 
bandeira política filosófica da Reforma Agrária popular como parte dos 
anseios, de uma parte da classe trabalhadora em construir uma nova 
sociedade: igualitária, solidária, humanista e ecologicamente sustentável 
(GASPARIN, 2013). Esta convergência se traduz em elementos 
contundentes que podem (e devem) ultrapassar os limites dos 
assentamentos e acampamentos para fomentar o estabelecimento das mais 
diversas formas de comunidades de bases sustentáveis (MORAES E 
SORRENTINO, 2017, p. 141-142).,  

Além dos integrantes do MST, Lopes, Marchetti et. al. (2017) citam grupos 

sociais do Brasil que também se valem da agroecologia como práxis social e 

produtiva. Dentre esses grupos, os autores incluem os mais de 230 povos indígenas, 

as comunidades quilombolas, os ribeirinhos e caboclos na Amazônia, os caiçaras na 

Mata Atlântica, além de povos tradicionais, como os “extrativistas, seringueiros, 

castanheiros, faxinalenses, praieiros, sertanejos, jangadeiros, geraizeiros, veredeiros, 

de fundo de pasto, catingueiros e açorianos, entre outros” (Lopes, Marchetti et al., 

2017, p.157). 

O movimento agroecológico ganhou força no Brasil em 2002, a partir do 

primeiro Encontro Nacional de Agroecologia (ENA) e da criação da Articulação 

Nacional de Agroecologia (ANA), que consolidou alianças políticas entre grupos que 

movimentavam o debate acerca da agroecologia (Siliprandi, 2015). A partir dessas 

alianças, foi possível estabelecer bases para diálogos e movimentos sobre diversas 

questões sociais que permeavam a temática, que buscam subverter a ordem 

patriarcal, colonialista, capitalista e racista que impera na sociedade. 

A agroecologia possui hoje reconhecimento internacional enquanto estratégia 

de promoção da segurança alimentar. Em 2010, o Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um relatório sobre direito à 

alimentação, no qual se afirmava que a agroecologia é um “modelo de 

desenvolvimento agrícola capaz não apenas de viabilizar o acesso ao alimento 

saudável, mas também de garantir a sustentabilidade econômica de pequenos 

agricultores ao redor do mundo” (Lima e Jesus, 2017, p.73). 
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A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (Food and 

Agriculture Organization - FAO) considera a agroecologia parte importante das 

estratégias para erradicar a fome24. O Relatório de Oliver de Schutter para a FAO 

sobre o direito à alimentação, publicado em dezembro de 2010 recomenda que "como 

parte de sua obrigação de dedicar o máximo de seus recursos disponíveis à realização 

progressiva do direito à alimentação, os países devem implantar políticas públicas que 

apoiem a adoção de práticas agroecológicas" (Schutter, 2011, p. 6; 20). A partir da 

publicação deste relatório, a ONU passou a recomendar a agroecologia como uma 

das diretrizes para a consolidação do direito humano à alimentação, além da 

preservação ambiental e o desenvolvimento econômico (Norder et al., 2016). 

A página do programa Brasil Agroecológico, do Governo Federal informa que 

o Brasil “foi o primeiro país a criar uma política de estado específica para o incentivo 

à agroecologia e à produção orgânica”25. No Brasil, a agroecologia se consolidou 

como política pública com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(Pnapo), implementada pela presidenta Dilma Rousseff, em 2012 por meio do decreto 

7.794, de 20 de agosto de 2012.  

Siliprandi (2015) destaca a importância da Marcha das Margaridas 

(movimento de mulheres que, desde 1999 se mobiliza para reivindicar medidas 

governamentais para solucionar demandas socioambientais) para a consolidação das 

políticas públicas que incentivam a Agroecologia. Segundo a autora, a quarta Marcha 

das Margaridas que ocorreu em 2011, reuniu em Brasília cerca de 50 mil, mobilizadas 

por uma pauta que tinha a agroecologia como segunda prioridade (a primeira era a 

reivindicação pela preservação da biodiversidade e do acesso aos recursos naturais 

pelas camponesas e pelos camponeses). Siliprandi conta que: 

Dois anos mais tarde, como parte da II Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, a presidenta da República, Dilma 
Rousseff, lançou o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, 
fazendo referência às reivindicações apresentadas pelas mulheres na 
Marcha, reconhecendo a força do movimento. (SILIPRANDI, 2015, p.128) 

A Pnapo tem como diretrizes, apresentadas em seu artigo 3º: 

I - promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito 
humano à alimentação adequada e saudável, por meio da oferta de produtos 

 
24 https://nacoesunidas.org/agroecologia-e-a-chave-para-erradicar-a-fome-na-america-latina-e-caribe-afirma-
fao/ 
25 Disponível em: http://www.agroecologia.gov.br/politica. Acesso em 04 de julho de 2020, às 17:40. 

http://www.agroecologia.gov.br/politica
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orgânicos e de base agroecológica isentos de contaminantes que ponham 
em risco a saúde; 
II - promoção do uso sustentável dos recursos naturais, observadas as 
disposições que regulem as relações de trabalho e favoreçam o bem-estar de 
proprietários e trabalhadores; 
III - conservação dos ecossistemas naturais e recomposição dos 
ecossistemas modificados, por meio de sistemas de produção agrícola e de 
extrativismo florestal baseados em recursos renováveis, com a adoção de 
métodos e práticas culturais, biológicas e mecânicas, que reduzam resíduos 
poluentes e a dependência de insumos externos para a produção; 
IV - promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e 
consumo de alimentos, que aperfeiçoem as funções econômica, social e 
ambiental da agricultura e do extrativismo florestal, e priorizem o apoio 
institucional aos beneficiários da Lei n º 11.326, de 2006 ; 
V - valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade 
e estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos 
genéticos vegetais e animais, especialmente àquelas que envolvam o manejo 
de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas; 
VI - ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica e de 
base agroecológica; e 
VII - contribuição na redução das desigualdades de gênero, por meio de 
ações e programas que promovam a autonomia econômica das mulheres. 
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2019). 
(http://www.mda.gov.br/pnapo/)26 
 

Pode-se perceber que a sustentabilidade ambiental, social e ecológica é o 

cerne das diretrizes da Pnapo, porém essa política pública aborda outras questões, 

igualmente centrais para a agroecologia, dentre elas, a questão da segurança 

alimentar e nutricional. 

A segurança alimentar é uma necessidade supra ideológica. Todo mundo 

precisa comer. Todos precisam se alimentar com qualidade, para ter saúde e 

longevidade. O conceito de segurança alimentar e nutricional, de que trata o primeiro 

inciso do artigo 3º da Pnapo trata-se de um dos conceitos que motiva a criação de 

políticas públicas que fomentam a agricultura urbana, a agroecologia, e, claramente, 

a efetivação de práticas de agricultura urbana e agroecológica – sendo inclusive um 

dos objetivos que norteou a criação da Nossa Horta.  

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional é apresentado na Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional: 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a 

 
26 Em consultas realizadas ao site do Ministério do desenvolvimento agrário entre março e junho de 2020, 
verificou-se que a página se encontrava indisponível. 

http://www.mda.gov.br/pnapo/
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diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis. (Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, art. 3º). 

A Lei nº 11.34627 de 2006 destaca como forma de produção de alimentos, em 

primeiro lugar, a agricultura tradicional e familiar, bem como ressalta que na produção 

de alimentos deve-se observar a conservação da biodiversidade e utilização 

sustentável dos recursos, de se alimentar devidamente, e devem ser respeitadas as 

particularidades e características culturais de cada região. Desse modo, pode-se 

estabelecer uma relação estreita entre a Segurança Alimentar e Nutricional e a 

Agroecologia, sendo esta uma forma de produção de alimentos que atende de forma 

integral ao que se entende por segurança alimentar a definição empregada no 

ordenamento jurídico brasileiro. Assim, tem-se que o tripé da sustentabilidade 

(ambiental, social e econômica) norteando tanto a Pnapo quanto a Lei de Segurança 

alimentar e nutricional. 

A movimentação das pautas feministas no movimento agroecológico está 

presente desde o seu início. O primeiro Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), 

que aconteceu em 2002 foi marcado pela pouco expressiva presença feminina no 

evento (apenas cerca de 30% dos presentes), e o evento com participação majoritária 

masculina não deu destaque às pautas das mulheres: 

Houve uma espécie de “revolta” das mulheres ao que elas consideraram um 
isolamento das suas questões; as que participavam do grupo específico 
saíram de sala em sala, paralisando as atividades e fazendo um chamamento 
aos participantes para que, na discussão de todos os temas, fossem incluídos 
os seus pontos de vista. Ao final do ENA, leram uma carta reivindicando maior 
atenção às suas questões (Siliprandi, 2015, p.147). 

A partir dessa carta, houve um reconhecimento da necessidade de inclusão 

das mulheres nesse ambiente. Em razão deste reconhecimento, o I ENA é 

considerado um marco na intercessão entre o feminismo e a Agroecologia (Siliprandi, 

2015).  

A partir desse marco do movimento feminino na ANA, em 2004 teve lugar o I 

Seminário Nacional sobre Gênero e Agroecologia, no qual foi criado o Grupo de 

Trabalho das Mulheres da ANA (denominado GT Gênero), com o intuito de 

proporcionar uma ferramenta para dar voz às mulheres sobre suas pautas específicas 

 
27 A lei da segurança alimentar e nutricional é abrangente como se pode observar sobretudo em seu 

art. 4º. 
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(Siliprandi, 2015). O lema “Sem feminismo não há Agroecologia” criado pelo GT 

Mulheres da ANA, continua a ser o bordão dessas mulheres, que se valem dessa 

aliança para travar lutas sociais e políticas em prol de suas causas. 

Uma das principais ferramentas que serve de base para a efetivação da 

Pnapo, é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), 

conhecido também como Brasil Agroecológico. O Planapo envolve diversos 

Ministérios, para implementar programas e ações que atuem no sentido da transição 

agroecológica (Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2019).  

Assim como a Pnapo, o Planapo comporta, entre seus objetivos, o emprego 

de estratégias para garantir o reconhecimento do papel de destaque das mulheres na 

produção de alimentos e na preservação dos recursos naturais, compreendendo-as 

como principais protagonistas na segurança alimentar e como as grandes 

responsáveis pela produção agroecológica.  

A questão de gênero é central para as discussões e para o desenvolvimento 

da agroecologia. Como explicam Márcia Lima e Vanessa de Jesus (2017, p. 81) 

A agroecologia e, de forma mais ampla, a agricultura familiar nunca 
prescindiram da participação das mulheres; a participação feminina sempre 
foi significativa e central dentro da organização produtiva agrícola das 
unidades familiares camponesas. No entanto, apenas há pouco mais de duas 
décadas o trabalho feminino na agricultura familiar e também na agroecologia 
tem sido considerado de acordo com sua real contribuição. O enfoque de 
gênero começa a ser considerado nos estudos rurais depois da década de 
1960, mas na realidade começa a ser mais amplamente utilizado apenas nos 
anos 1980 e 1990 . 

Dados da FAO de 2013, apresentados pelas autoras, indicavam que, no 

Brasil, 13% do total de trabalhadores agrícolas são mulheres, e que este é um 

percentual que vem crescendo ao longo dos últimos anos, no Brasil e na América 

Latina. Porém, como ressaltado em Lima e De Jesus (2017), esse percentual não 

reflete a realidade da participação feminina na agricultura no continente americano, e 

não há ainda como mensurar precisamente esse dado. As autoras apresentam dados 

da Via Campesina28, que em 2016 estimava que entre 70% e 80% dos alimentos 

consumidos pelas famílias em maiores condições de vulnerabilidade social fossem 

produzidos por mulheres camponesas. Independentemente do número exato de 

 
28 Organização internacional de camponeses que envolve movimentos sociais e organizações de diversos países 
do mundo. 
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mulheres que se engajam na produção de alimentos, parece clara a invisibilidade da 

sua participação nessa atividade. 

Segundo o texto de apresentação do Planapo (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, 2013, p. 22)29, as mulheres têm maior atuação “nas atividades de criação de 

aves e pequenos animais, na horticultura, na floricultura, na silvicultura e na lavoura”. 

O texto salienta que, apesar de as mulheres comporem quase a metade da população 

rural (47,9%) e mais da metade da população economicamente ativa (52,3%, segundo 

o IPEA, 2013), a valorização e o reconhecimento da produção das mulheres na 

agricultura seguem muito aquém da sua efetiva contribuição. 

No ambiente rural, principalmente, essas atividades são, muitas vezes, 

compreendidas dentre o rol das tarefas domésticas, do trabalho de reprodução social, 

que, como mencionamos, em regra não gozam de reconhecimento e remuneração. 

Ou seja, as mulheres executam um trabalho árduo, que além de essencial para a 

manutenção da vida e da economia da família, estabelece uma manutenção dos 

processos de reprodução da vida e da relação simbiótica com o meio ambiente.  

As mulheres transmitem o know-how dessas atividades de geração em 

geração, preservando e disseminando conhecimentos ancestrais sobre manejo de 

plantas, da água, do solo, e esse trabalho tende a não ser reconhecido nem 

valorizado. Os saberes e as práticas das mulheres são apagados e apropriados.  

Dessa forma, o reconhecimento que vem sendo conferido à agroecologia, 

tanto pelo poder público, quanto pelas universidades, pode contribuir para valorizar o 

trabalho e a produção agroecológica e o conhecimento dessas mulheres, ao validar e 

atribuir um valor social e mercadológico para o seu trabalho, a partir da constituição 

de um arcabouço teórico e prático que envolve o pensar e o fazer das mulheres que 

historicamente praticam e desenvolvem a agroecologia, mesmo sem conhecer esse 

termo.  

Seja no rural, seja no urbano, a atuação das mulheres na agroecologia é de 

protagonismo e luta. As mulheres, por seu papel na manutenção da vida e da saúde 

 
29 Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80062/Plano%20Nacional%20de%20Agroecologia%20e%20Produca
o%20Organica%20-%20PLANAPO.pdf. Acesso em: de julho de 2020.  

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80062/Plano%20Nacional%20de%20Agroecologia%20e%20Producao%20Organica%20-%20PLANAPO.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80062/Plano%20Nacional%20de%20Agroecologia%20e%20Producao%20Organica%20-%20PLANAPO.pdf
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das famílias, encontram na agroecologia uma possibilidade de existência e 

resistência, de alimentação, de trabalho, de encontro. 

Por tratar-se de uma ciência da complexidade, que compreende todos os 

componentes do sistema de produção, tanto técnicos como sociais, a agroecologia 

pode, de fato, colaborar para a superação das desigualdades de gênero, bem como 

para a promoção da autonomia das mulheres. 

A agroecologia é uma epistemologia e uma práxis socioambiental, que aliada 

ao ideário da Economia Solidária, pode tornar-se mais potente enquanto ferramenta 

de superação de desigualdade sociais.  

Nesse sentido, cabe explicitar o conceito e alguns dos aspectos do que se 

entende por Economia Solidária. Ressalta-se que a Economia Solidária não é um dos 

enfoques principais deste trabalho, mas trata-se de um conceito importante, uma vez 

que permeia os demais temas aqui estudados, e é uma ideia que compõem as 

diretrizes da Nossa Horta e norteia em grande medida seu desenvolvimento. 

A definição de economia solidária pode ser tomada a partir da perspectiva do 

filósofo Euclides Mance. Para ele, a economia solidária está atrelada, além de à 

geração de postos de trabalho, ao surgimento de uma colaboração solidária, visando 

à construção de uma sociedade em que se alcance o bem-estar de todas as pessoas. 

[...] ao considerarmos a colaboração solidária como um trabalho e consumo 
compartilhados cujo vínculo recíproco entre as pessoas advém, 
primeiramente, de um sentido moral de corresponsabilidade pelo bem-viver 
de todos e de cada um em particular, buscando ampliar-se o máximo possível 
o exercício concreto da liberdade pessoal e pública, introduzimos no cerne 
desta definição o exercício humano da liberdade [...] (MANCE, 1999, p.178) 

Como visto, a Pnapo apresenta uma preocupação com as funções social e 

econômica da agricultura e do extrativismo florestal. O papel da Economia Solidária 

na produção e comercialização de produtos agroecológicos é criar um sistema de 

relações econômicas sustentáveis.  

Um caso onde  integração da Economia Solidária com a agroecologia ocorre 

é na feira de produtos agroecológicos e Economia Solidária que ocorre semanalmente 

no Campus Santo Antônio da Universidade Federal de São João Del Rei em Minas 

Gerais. Essa feira estabelece relações com as participantes da Nossa Horta, e da qual 

participa Tutuca, uma das suas idealizadoras. Os produtores agroecológicos locais, 
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que integram a feira (que são, em sua maioria, mulheres) exercem relações de troca 

não-monetárias, trocando seus produtos entre si, e trocando, por vezes, com os 

consumidores por outros produtos. Eventos como essa feira colaboram para fomentar 

a produção e o comércio local, e para circular a economia local, ao incentivar que os 

consumidores deem preferência para comprar de produtores locais, criando uma 

economia popular e solidária. 

Outra forma de relação econômica e solidária possível é a criação de 

cooperativas autogeridas de produtores, que repartem os lucros entre a coletividade 

produtora, que estabelecem critérios que consideram juntos para essa repartição, de 

forma a ajudarem-se mutuamente, ou, ainda, criação de fundos coletivos de 

cooperativas. A integração entre Economia Solidária e Agroecologia é, sem dúvida, 

uma chave para o aperfeiçoamento das relações econômicas dos(as) produtores(as) 

agroecológicos(as), e para torná-las econômica e socialmente sustentáveis.  

 

2.4.1- Agroecologia: Epistemologia Contra-Hegemônica, Transdisciplinar e 

Decolonial 

Moraes e Sorrentino (2017) apresentam a agroecologia como uma 

racionalidade contra-hegemônica, que contesta tanto o sistema de produção 

agroalimentar, quanto as práticas e estruturas sociais.  

Os autores explicam que a agroecologia emergiu em um cenário de 

contestação do modo de organização da vida contemporânea, especialmente das 

estruturas de organização da agricultura industrial, que é uma das bases do modelo 

capitalista de desenvolvimento. A agroecologia é um conceito emergente, em torno do 

qual tem-se mobilizado a criação das políticas públicas, movimentos sociais e 

universitários. Apesar dos saberes que fundamentam a agroecologia serem 

originalmente de domínio de camponeses e povos tradicionais, o termo agroecologia 

emergiu dentro da academia, a partir dos anos 1920 (Moraes e Sorrentino, 2017). A 

Agroecologia é uma prática e um arcabouço teórico revolucionário, por agregar 

saberes ancestrais e científicos, em uma forma de cultivo de alimentos e relações que 

foge do destrutivo modelo hegemônico do agronegócio. 
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Moraes e Sorrentino (2017) afirmam que a compreensão do conceito pede 

uma revolução epistemológica. O estudo da agroecologia emergiu de interseções 

entre diferentes áreas de conhecimento, quais sejam: a ecologia, a agronomia, a 

zoologia, a botânica e fisiologia das plantas (Moraes e Sorrentino, 2017, p.136). Os 

autores ressaltam que “o conceito de agroecologia inicialmente buscou dar visibilidade 

ao arranjo interdisciplinar necessário à compreensão e manejo do agroecossistema”, 

porém, o ideário que envolve a agroecologia demonstra que a sua potência vai além 

de uma prática agrícola.  

Dessa forma, fica evidente o caráter transdisciplinar da agroecologia: uma 

ciência que agrega conhecimentos de múltiplas disciplinas, e cria uma nova 

epistemologia e práxis, que transcende a soma das áreas de conhecimento que a 

inspiraram, dando luz a uma nova epistemologia, complexa e sistêmica, que não 

apenas comporta a fusão de conhecimentos de diversas áreas de ciências da 

natureza, mas os compreende de maneira mais ampla e os ressignifica com uma 

prática humana e ética. Pode-se perceber, então, a agroecologia como uma 

epistemologia transdisciplinar do cultivo, que visa estudar e desenvolver, além do 

cultivo de alimentos e o aprimoramento do agroecossistema, o cultivo das relações 

humanas. 

Além de compreender uma fusão e ressignificação de conhecimentos 

científicos diversos, a agroecologia é marcada pela forte e imprescindível presença de 

conhecimentos provindos de outras fontes (Lopes, Marchetti et. al., 2017, p.157):  

A fundamentação agroecológica, não por acaso, possui os mesmos princípios 
e bases da agricultura tradicional. Os agricultores tradicionais cultivam 
conforme práticas e conhecimentos agrícolas de seus ancestrais, por meio 
do uso de insumos e recursos locais, tecnologias de baixo impacto ambiental 
e conhecimentos refinados sobre a ecologia das espécies e de seus 
ecossistemas.  

Trata-se, portanto, de uma epistemologia que se origina de um diálogo entre 

os novos e os antigos saberes. Que abarca tanto os saberes empíricos, racionais e 

racionalizáveis, quanto os saberes intuitivos, e aqueles repassados de geração em 

geração, que muitas vezes se mantém, ainda que seus detentores não saibam 

explicar racionalmente por que os empregam, mas que constituem conhecimentos 

válidos e eficazes, passíveis de serem comprovados cientificamente, desde que, a 

priori, lhes seja reconhecido o valor. A agroecologia constitui, assim, um arcabouço 
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teórico e um savoir-faire, tanto ancestral, quanto contemporâneo, tanto conceitual, 

quanto tecnológico. 

Por isso, outra qualidade que podemos atribuir à agroecologia é a de 

racionalidade decolonial. Pode-se compreender a decolonialidade como a superação 

do colonialismo, e mesmo da descolonialização, e dos estudos pós-coloniais anglo-

saxões. 

Para Santiago Castro-Gómez e Ramón Grosfoguel (2007), o mundo do 

começo do século XXI precisa de uma Decolonialidade, que complemente a 

descolonização ocorrida nos séculos XIX a XX. Diferente da descolonialidade, a 

Decolonialidade se constitui em “um processo de ressignificação a longo prazo, que 

não se pode reduzir a um acontecimento jurídico-político” (p.17, tradução da autora)30. 

Para Lugones (2014), a colonialidade é essencialmente uma questão de 

gênero. A autora aponta como as hierarquias  dicotômicas são o que fundamenta a 

colonização: hierarquias entre humanos e não humanos, entre brancos e não brancos, 

entre homens e mulheres, são o que define qual o pólo subalternizado de cada relação 

- sendo o "homem  heterossexual /branco   /patriarcal   /cristão/   militar   

/capitalista/europeu”  (Grosfoguel, 2008, p.122), em regra, o dominador. 

Lugones (2014) afirma que a superação da colonialidade do gênero é uma 

práxis. “É decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial e capitalista 

heterosexualizada visando uma transformação vivida no social” (Lugones, 2014, 

p.940). Assim a crítica e a práxis feminista, que, como visto, estão presentes na teoria 

e prática agroecológicas, se apresentam como ferramentas decoloniais para 

questionar e transformar as opressoras e coloniais relações vigentes. 

O que chamo de transição decolonial, o “giro decolonial”, de Castro-Gómez e 

Grosfoguel (2007), demanda, segundo eles, uma linguagem alternativa, despida dos 

 
30 Castro-Gómez e Grosfoguel (2007) dialogam com Aníbal Quijano, elucidando o fato de que, em sua teoria da 
“Colonialidade do poder”, Quijano busca integrar as múltiplas hierarquias do poder do capitalismo histórico 
como parte de um mesmo processo histórico-estrutural heterogêneo. Ressaltam que Quijano emprega a noção 
de Colonialidade e não a de Colonialismo por duas razões principais: primeiramente, para chamar a atenção 
sobre as continuidades históricas entre os tempos coloniais e os assim chamados pós-coloniais, e em segundo 
lugar, para destacar o fato de que as relações coloniais de poder não se limitam aos campos econômico-político 
e jurídico-administrativo, dos centros sobre as periferias, mas que também se estendem a uma dimensão 
epistêmica e cultural.  
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vieses da linguagem oriunda das análises sociais, econômicas e culturais do século 

XIX – o que se constitui, de acordo com os autores, em um dos maiores desafios 

teóricos do nosso tempo. 

O giro decolonial transfere o olhar de que o iluminismo e o florescimento da 

riqueza e da cultura europeia nasceram do Velho Mundo, e revela que a Europa se 

consolidou como o centro do mundo a partir da exploração e expropriação das 

riquezas das Américas (Moassab, 2020). Paralelamente, a transição agroecológica 

transfere o olhar da alta produtividade do agronegócio como fonte de prosperidade 

para a humanidade, e revela a origem bélica das tecnologias que fundamentaram a 

Revolução Verde e o esgotamento ambiental e as desigualdades sociais abissais 

fomentados pelo modelo agrícola hegemônico, que é fruto de uma racionalidade 

colonial. A decolonialidade possibilita uma compreensão dos processos históricos que 

levaram às estruturas de desigualdade que imperam hoje e, a partir dessa 

compreensão, torna possíveis novas formas de ações, podendo-se perceber a 

Agroecologia como uma dessas possibilidades. 

Defendem Castro-Gómez e Grosfoguel (2007) que faz-se necessário cunhar-

se uma linguagem – um conjunto de signos – provida de conceitos que abarquem a 

complexidade das hierarquias de gênero, raça, classe, sexualidade, conhecimento e 

espiritualidade de todos os processos e fenômenos que integram o sistema-mundo. 

Para desenvolver essa nova linguagem decolonial, que permita expandir os horizontes 

do cognoscível e construir-se uma sociedade decolonial, é necessário buscar fora do 

atual paradigma de divisão disciplinar do conhecimento. É necessário expandir o 

diálogo com formas não ocidentais de conhecimento, que vêem o mundo como uma 

totalidade complexa, sistêmica, em que tudo está inter-relacionado, mas também com 

novas teorias da complexidade.  

Aí entra Agroecologia, como práxis e episteme que integra os saberes e as 

linguagens oriundas do colonizador (como o método científico) e os saberes e 

linguagens provenientes dos povos originários e tradicionais, criando possibilidades 

de pensar e agir de modos que extrapolam os colonizadores e os colonizados, por 

integrá-los e extrair o melhor de cada um deles.  
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Segundo Castro-Gómez e Grosfoguel (2007), a transição decolonial, abrange 

não só as ciências sociais, mas também outras instituições, como o Direito, a 

universidade, a arte e a política. A decolonialidade busca transcender e superar a 

racionalidade hegemônica e colonizadora, (que se expressa, por exemplo, pela 

eurocêntrica geografia do conhecimento, que considera o conhecimento verdadeiro – 

episteme – exclusivamente aquele provindo da racionalidade/epistemologia científica) 

a partir da perspectiva dos povos colonizados, e integrar as Epistemologias do Sul, de 

que fala Boaventura de Souza Santos (2009). Elas  incorporam tanto os saberes e as 

práticas tradicionais e ancestrais, quanto o conhecimento científico contemporâneo e 

a tecnologia, construindo um novo conhecimento, uma nova epistemologia, a partir da 

síntese dos saberes científicos (coloniais) e dos conhecimentos tradicionais de povos 

indígenas e camponeses.  

Aliando os saberes novos e antigos: da academia e dos camponeses, 

indígenas e povos tradicionais, a Agroecologia é uma epistemologia transdisciplinar e 

uma práxis inclusiva dos setores marginalizados da população. 

A decolonialidade é um arcabouço teórico que está no centro de muitas 

discussões contemporâneas das ciências sociais e sociais aplicadas, e tratando-se a 

Agroecologia de uma resposta decolonial a muitas questões sociais enfrentadas hoje, 

não se pode deixar de relacionar esses conceitos. 

O fato de a prática agroecológica não necessitar de grandes extensões 

territoriais permite que se desenvolva no meio urbano. Assim, essa ciência 

regenerativa não se restringe ao campo, onde encontra maiores áreas de cultivo, e 

pode estender seus benefícios às cidades, ambientes que tendem a acumular as mais 

drásticas degradações ambientais e os mais densos contingentes populacionais. 

 

2.5- Agricultura Urbana, Periurbana e Polìticas Públicas 

 

No distópico cenário de crise generalizada a nível global que encaramos 

atualmente, a urbanização não planejada representa um dos maiores problemas que 

a humanidade enfrenta hoje (Aquino e Assis, 2007). Para alimentar as (cada vez mais) 

infladas populações dos centros urbanos, é necessário que se importem milhares de 
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toneladas de alimentos por dia. Além da questão do abastecimento de alimentos, a 

urbanização desordenada é causa de uma série de problemas ambientais e 

socioeconômicos 

Diante desse cenário, uma prática se destaca por seu potencial de minimizar, 

ou até mesmo dirimir alguns dos problemas envolvidos nas crises ambiental, social, 

econômica e cultural: a agricultura urbana e periurbana. O cultivo de alimentos em 

áreas urbanas ou no seu entorno (áreas periurbanas) representa uma solução viável, 

sustentável e potencialmente regenerativa de ambientes e de grupos sociais, e já vem 

sendo implantada em muitos municípios.  

A agricultura urbana pode ser praticada de maneiras muito versáteis, seja na 

forma de hortas ou pomares, de jardins ou cultivos de plantas medicinais. Os cultivos 

podem ser comunitários, familiares ou individuais, públicos ou particulares, podem ser 

feitos em terrenos urbanos ociosos ou abandonados, em uma área especialmente 

destinada para tal atividade, ou mesmo em quintais de casas, e até vasos em 

apartamentos. 

A prática da agricultura urbana contribui para tornar as cidades ambientes 

mais sustentáveis, pois torna as cidades mais verdes e cria áreas de produção de 

alimentos mais próximas dos locais onde serão comercializados e consumidos. A 

produção de alimentos em local mais próximo do seu destino final diminui a distância 

pela qual esses produtos são transportados, o que resulta na redução da demanda 

por combustíveis e das emissões de gases poluentes, e permite que sejam 

ressignificados os resíduos domésticos orgânicos, que de lixo, passam a ter um novo 

valor, como adubo para as plantações.  

Em uma apostila da Embrapa, Alexandre Roese aponta uma série de 

vantagens que a agricultura urbana proporciona para o ambiente em que é 

implementada, as quais cabe citar: 

• Produção de alimentos – incremento da quantidade e da qualidade de 
alimentos disponíveis para consumo próprio. 

• Reciclagem de lixo – utilização de resíduos e rejeitos domésticos, 
diminuindo seu acúmulo, tanto na forma de composto orgânico para 
adubação, como na reutilização de embalagens para formação de mudas, ou 
de pneus, caixas, etc. para a formação de parcelas de cultivo, por exemplo. 

• Utilização racional de espaços – melhor aproveitamento de espaços 
ociosos, evitando o acúmulo de lixo e entulhos ou o crescimento desordenado 
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de plantas daninhas, onde poderiam abrigar-se insetos peçonhentos e 
pequenos animais prejudiciais à saúde humana.  

• Educação ambiental – todas as pessoas envolvidas com a produção e com 
o consumo das plantas oriundas da atividade de agricultura urbana passam 
a deter maior conhecimento sobre o meio ambiente, aumentando a 
consciência da conservação ambiental. 

• Desenvolvimento humano – aliada à educação ambiental e à recreação, 
ocorre melhoria da qualidade de vida e prevenção ao estresse, além da 
formação de lideranças e trocas de experiências. 

• Segurança alimentar – favorece o controle total de todas as fases de 
produção, eliminando o risco de se consumir ou manter contato com plantas 
que possuam resíduos de defensivos agrícolas. 

• Desenvolvimento local – valoriza a produção local de alimentos e outras 
plantas úteis, como medicinais e ornamentais, fortalecendo a cultura popular 
e criando oportunidades para o associativismo. 

• Recreação e Lazer – a agricultura urbana pode ser usada como atividade 
recreativa/lúdica, sendo recomendada para desenvolver o espírito de 
equipes. 

• Farmácia caseira – prevenção e combate a doenças através da utilização e 
aproveitamento de princípios medicinais. 

• Formação de microclimas e manutenção da biodiversidade – através da 
construção de um quintal agroecológico, que favoreça a manutenção da 
biodiversidade, proporcionando sombreamento, odores agradáveis e 
contribuindo para a manutenção da umidade, etc., tornando o ambiente mais 
agradável e proporcionando, inclusive, qualidade de vida aos animais 
domésticos. 

• Escoamento de águas das chuvas e diminuição da temperatura - favorece 
a infiltração de água no solo, diminuindo o escorrimento de água nas vias 
públicas, e contribuindo para diminuição da temperatura, devido à ampliação 
da área vegetada e respectiva diminuição de áreas construídas. 

• Valor estético – a utilização racional do espaço confere um excelente valor 
estético, valorizando inclusive os imóveis. 

• Diminuição da pobreza – através da produção de alimentos para consumo 
próprio ou comunitário (em associações, escolas, etc.), e eventual receita da 
venda dos excedentes. 

• Atividade Ocupacional – proporciona ocupação de pessoas, evitando o ócio, 
contribuindo para a educação social e ambiental, diminuindo a 
marginalização dessas pessoas na sociedade. 

• Renda – possibilidade de produção em escala comercial, especializada ou 
diversificada, tornando-se uma opção para a geração de renda. (ROESE, 
2003). 

Além das vantagens elencadas acima, Roese (2003) afirma que a agricultura 

urbana se sobressai, quando comparada à agricultura convencional (rural), por não 

requerer o uso intensivo do solo, tratos culturais intensivos, E por dispensar o uso de 

insumos, que representam um alto custo. Além disso, em geral, a agricultura urbana 

não visa o retorno rápido do capital investido e a exigência de agilidade na 

comercialização, como o faz a agricultura comercial. 
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A eficácia e necessidade de ampliação do emprego da agricultura urbana é 

reconhecida pelos legisladores e administradores brasileiros (embora a prática ainda 

não seja efetivamente tão difundida quanto poderia ser), e atualmente, na esfera 

federal tem-se uma política pública especificamente destinada ao fomento da 

agricultura urbana: a Portaria nº 467, de 7 de fevereiro de 2018, que criou o Programa 

Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, instituído pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e que fica sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional.  

O Programa tem por escopo formalizar parcerias com entidades 

administrativas tanto federais como estaduais e municipais, além de iniciativas 

privadas, para promover a agricultura urbana, na forma de produção agrícola 

sustentável, comunitária e/ou doméstica. O Plano lista como seus objetivos: 

I - potencializar as ações de segurança alimentar e nutricional; 
II - contribuir para a inclusão social de moradores urbanos, em especial das 
mulheres; 
III - promover a utilização de tecnologias agroecológicas; 
IV - promover a educação ambiental; 
V - estimular o reaproveitamento e reciclagem de resíduos orgânicos; 
VI - estimular o convívio social e as atividades culturais relacionados com a 
produção agrícola; 
VII - assegurar a capacitação técnica e de gestão aos agricultores urbanos; 
VIII - estimular hábitos saudáveis de alimentação; 
IX - estimular hábitos sustentáveis; e 
X - implantar a produção com fins pedagógicos em instituições de ensino, 
instituições de saúde, instituições religiosas, estabelecimentos penais e de 
internação socioeducativa dentre outras instituições e associações 
(PORTARIA Nº 467, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2018, art. 2º). 
 

Cabe destacar como o programa aborda a questão da inclusão social das 

mulheres, o que denota que há um debate legislativo e uma reconhecida necessidade 

de políticas que fomentem a inclusão social e econômica das mulheres, e que a sua 

inserção nas práticas agrícolas urbanas pode ser uma solução viável. 

Não apenas o Governo Federal, mas também as esferas estaduais e 

municipais contam com políticas de fomento à agricultura urbana, que são parte da 

política nacional de redução da pobreza e garantia de segurança alimentar no Brasil. 

O Estado de Minas Gerais conta com a Lei Ordinária Nº 15.973/2006 de 12/01/2006, 

que institui a Política de Apoio à Agricultura Urbana do Estado de Minas Gerais que 

integra a política agrícola, em harmonia com a política urbana que visa proporcionar 

a segurança alimentar e nutricional à população, em bases sustentáveis. 
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O fomento à implantação de hortas urbanas por governo municipal, é aqui 

mencionado por Castelo Branco e Alcântara (2008, p.38) ao apresentarem o caso do 

município de Teresina, Pernambuco. No município, a preocupação das autoridades 

com o crescimento da marginalidade entre crianças e adolescentes, em meados dos 

anos 1980, deu luz à proposta de criação e Hortas Comunitárias com a finalidade de 

formação e terapia ocupacional e uma forma complementar ao período letivo, 

encorajando a participação e o engajamento dos familiares das crianças e 

adolescentes envolvidos.  

O município de Belo Horizonte capital de Minas Gerais, estado no qual se 

localiza a horta estudada, vem também se destacando no incentivo à agricultura 

urbana e à agroecologia, sendo que hoje a cidade conta com 145 Sistemas 

Agroecológicos Escolares, também chamados de hortas escolares; 37 Sistemas 

Agroecológicos Comunitários e 35 Institucionais; 4 Territórios Sustentáveis (Prefeitura 

de Belo Horizonte, 2019) 

Belo Horizonte promulgou em 2011 uma lei31 que institui uma política 

municipal de apoio à agricultura urbana como parte integrante da política municipal de 

abastecimento, e em harmonia com a política urbana voltada para a segurança 

alimentar e nutricional da população em bases sustentáveis.  

A Lei nº 10.255 define a agricultura urbana como “o conjunto de atividades de 

cultivo de hortaliças, de plantas medicinais, de espécies frutíferas, de flores, de 

manejo florestal”, e estende a definição à criação de animais, à piscicultura e à 

produção artesanal de alimentos e bebidas para o consumo humano, além da troca, 

doação, comercialização e prestação de serviços. Ademais, essa lei visa contribuir 

para o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

O Art. 3º do referido dispositivo legal elenca os objetivos da Política Municipal 

de Apoio à Agricultura Urbana, que em muito se assemelha ao do Programa Nacional 

de Agricultura Urbana e Periurbana, porém afigura-se mais completo e elaborado que 

o dispositivo federal, explicitando melhor as suas metas. 

 
31 Lei nº 10.255, de 13 de Setembro de 2011. 
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Outro  caso que acerca-se da cidade em que se insere o objeto desta 

pesquisa, é o município mineiro de Varginha, que sancionou em 26 de dezembro de 

2018 uma lei que institui a ocupação de áreas urbanas ociosas para o cultivo de hortas 

urbanas destinadas ao plantio de hortaliças, frutas e outros alimentos, além de plantas 

medicinais, ornamentais e para a produção de mudas (Prefeitura do Município de 

Varginha, 2018). 

Em Santa Cruz de Minas, a Nossa Horta vem recebendo incentivos da 

prefeitura, tendo, inclusive, seu funcionamento regulamentado por meio de um decreto 

municipal. Em entrevista com a prefeita de Santa Cruz de Minas para esta pesquisa, 

ela informou que vinham sendo debatidos na Câmara Municipal da cidade a 

implementação de políticas públicas de agricultura urbana e agroecologia na cidade, 

porém as discussões foram interrompidas em função da pandemia de Covid-19. 

Após exaustivo exame da legislação municipal de Santa Cruz de Minas 

disponível na plataforma digital do município, foi identificado que, até o momento, a 

temática da agricultura urbana não é diretamente abordada no ordenamento jurídico 

da cidade. A legislação municipal faz menção ao tema da agricultura, somente no art. 

21º da Lei Orgânica de Santa Cruz de Minas, que dispõe sobre as competências da 

Divisão de Obras Públicas e Assuntos Urbanos do município.  

Os incisos II e IV do artigo imputam à Divisão de Obras Públicas e Assuntos 

Urbanos o encargo de executar as políticas de agricultura, pecuária e abastecimento 

do Município, além de estimular e apoiar iniciativas da comunidade que visem o 

aperfeiçoamento dos processos de produção, comercialização e abastecimento de 

alimentos e elaborar projetos de preservação do meio ambiente. O inciso VI do Anexo 

IV da Lei Orçamentária de 2020 menciona execução de ações de interesse público, 

nos termos da legislação pertinente, que visem a manutenção de projetos e atividades 

de assistência social, gestão ambiental, agricultura e lazer, que podem comportar o 

caso do auxílio prestado pela prefeitura à Nossa Horta. 

A implantação de hortas e pomares em áreas urbanas e periurbanas vem 

sendo considerada como uma solução para múltiplos problemas, pois, além de ser 

uma atividade de geração de renda, que pode promover a autonomia financeira e a 

qualidade de vida para pessoas de baixa renda, além de a horticultura urbana e 

periurbana poderem estimular a economia solidária. É também uma atividade que 
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promove economia nas compras alimentícias, saúde psicológica, promoção do 

convívio comunitário, bem como a segurança alimentar, ao aproximar as pessoas do 

consumo de produtos orgânicos e naturais. Seu papel tem ainda relevante 

contribuição na criação de uma consciência ambiental e de ambientes de interação 

social (Giacché e Porto, 2017). 

Dentre as definições de horta urbana encontradas, destacamos: 

Hortas urbanas são espaços ricos para a construção de novas identidades 
urbanas, criando um senso de comunidade a partir do alimento e 
transcendendo para outras áreas do conhecimento - o que possibilita a 
consolidação de uma nova proposta de cidade, baseada na integração da 
natureza com o urbano ( Biazoti, 2017, p.131). 

A agricultura urbana é uma prática potente enquanto canal de transformação 

das realidades social e ambiental, principalmente quando aliada à agroecologia. 

Como afirmam Aquino e Assis (2007), a agroecologia é um poderoso 

instrumento para a implementação de estratégias que viabilizem produções agrícolas 

em pequena escala (tal como o são, em geral, os cultivos em áreas urbanas) em razão 

principalmente da baixa dependência de insumos externos dos sistemas de cultivo 

agroecológicos, que permitem que se mantenha ou recupere a paisagem e a 

biodiversidade dos agroecossistemas. 

 

2.6- Considerações finais do capítulo 

 

O Feminismo, o ecofeminismo, a sustentabilidade, a regeneração, a 

agroecologia e a agricultura urbana são epistemologias forjadoras de utopias. São 

temas que podem ser compreendidos como epistemologias decoloniais, 

transdisciplinares, como epistemologias da inclusão e da regeneração (social ou 

socioambiental). São temas que se interconectam e se complementam. Representam, 

assim, caminhos para a transição do paradigma da dominação e da competição, para 

o paradigma e a consciência da colaboração e da solidariedade. Representam a 

transição de uma visão de mundo fragmentária, para uma compreensão complexa e 

holística do universo que somos, e que nos cerca. 
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A partir desses conceitos chave, pode-se ter mais clareza dos componentes 

teóricos que norteiam a abordagem que foi dada à pesquisa empírica da Nossa Horta. 

Após a detida análise dos aspectos teóricos presentes no objeto de estudo, e 

essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, pode-se passar à a análise do objeto 

de pesquisa, com amparo no conteúdo que permitirá relacionar e explorar plenamente 

as temáticas desejadas, pautando-se em valores éticos e morais, e visando contribuir 

com a comunidade e o meio envolvidos na realização da pesquisa.   
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LUA CHEIA 

 

 

Figura 2: Trabalho que ninguém vê. Aquarela sobre papel. 
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Cuidado 

 

Lua cheia,  

Mãe que gesta,  

Nutre, cuida,  

protege, provê. 

 

Aduba, capina,  

afasta o mal. 

Selene, ilumina, 

Deusa do viver 

 

Plenilúnio: maternidade, 

A energia de manter 

Abundância, prosperidade: 

Trabalho que ninguém vê. 

 

Tal fogo, clareia,  

Abre caminhos.  

Triunfa a vida:  

Fruto desse poder.  
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3. AS MULHERES E A HORTA: NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS 

 

Este capítulo sistematiza os resultados de um processo de escuta, observação 

e análise crítica da Nossa Horta. Neste capítulo será contextualizada e analisada a 

Nossa Horta, iniciativa que constitui o objeto deste estudo. Será traçado o perfil das 

participantes da horta que foram entrevistadas, e em seguida, serão analisados os 

depoimentos das mulheres que integram a Nossa Horta, com o objetivo de extrair 

deles suas opiniões acerca da influência dos problemas ambientais e da desigualdade 

de gênero em suas vidas. Busca-se obter, na fala das próprias mulheres, a avaliação 

das transformações que sua participação na Nossa Horta operou em diversos 

aspectos da sua vida. Além disso, será exposta uma análise crítica da experiência 

como observadora participante da Nossa Horta. 

As oito entrevistas foram realizadas no ano de 2020, cinco delas 

presencialmente e as demais online, através dos aplicativos Whatsapp e Zoom (em 

virtude da impossibilidade de realizá-las de forma presencial, dada a medida de 

isolamento social adotada para a contenção da pandemia de Covid-19). As entrevistas 

foram gravadas em vídeo e/ou áudio, ou registradas por mensagens de texto via 

Whatsapp. Foi utilizado também o depoimento dado por Tutuca durante a banca de 

qualificação desta pesquisa. 
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Figura 3: Pintura no muro da Nossa Horta. Arte de Naiara Carvalho. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães 

Campos 

 

3.1- Olhares sobre o contexto e o histórico da horta: Santa Cruz de Minas - MG 

 

O município de Santa Cruz de Minas, que sedia a horta de que trata esta 

pesquisa situa-se no estado de Minas Gerais, na mesorregião do Campo das 

Vertentes, entre os municípios de São João Del Rei e Tiradentes (figuras 4 e 5). Santa 

Cruz de Minas é, segundo informações disponíveis na biblioteca do Instituto Brasileiro 

de Geografia Estatística (IBGE, 2019), o menor e um dos mais novos municípios do 

Brasil. Emancipada em 1995, a cidade possui uma área de apenas 3,565 km².  

A história da cidade está fortemente ligada à das Vilas São João Del Rei – 

que corresponde, hoje, a São João Del Rei, maior cidade dos arredores –, e São José 

Del Rei, o atual município de Tiradentes, ao qual pertenceu Santa Cruz de Minas até 
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sua emancipação em 199532. O primeiro nome da urbe foi Arraial do Córrego e seu 

nome atual foi inspirado em um cruzeiro colocado à frente da Matriz de São Sebastião, 

em 1937. Em 2019, a população estimada da cidade era de 8.604 pessoas, e, 

segundo dados do IBGE de 2010, sua densidade demográfica é de 2.206,17 

habitantes por km². 

Ainda segundo o site oficial da prefeitura, a economia do município é baseada 

na fabricação de móveis em madeira de demolição e artesanatos variados. Consoante 

dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2019), a 

cidade apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,706, 

considerado alto para o estado.  

O site oficial da prefeitura municipal destaca o turismo ecológico presente na 

cidade. Seu território engloba parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra São 

José33, unidade de conservação em que se situa a Cachoeira Bom Despacho, tida 

como dos pontos turísticos mais visitados da cidade.  

A cidade constava da tabela divulgada pelo Mapa da Violência dos Municípios 

Brasileiros 2008, que apresentava os 10% de municípios com maiores índices de 

homicídios entre os anos 2002 e 2006, ranqueada na sexagésima posição dentre os 

municípios mais violentos do Brasil, constando como o terceiro mais violento de Minas. 

Porém o município não constou do Mapa da Violência de 2016 nem do estudo 

realizado pelo IPEA (2019)34, que ranqueiam os municípios com maiores índices de 

violência, o que denota que a cidade tem sido exitosa em suas estratégias de combate 

à criminalidade. 

O município situa-se na região que se delimita entre a Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Serra de São José e o Rio das Mortes, e se consolidou enquanto 

município no contexto da revitalização do centro histórico de Tiradentes, que hoje se 

destaca no cenário turístico nacional, e do crescimento econômico e cultural de São 

João Del-Rei. O território que antes constituía um bairro periférico de Tiradentes, com 

 
32 Informações disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2019) 
33 APA instituída pelo Decreto nº 43.908, de 5 de novembro de 2004 durante a gestão do Governo de Minas 
Gerais de Aécio Neves, denominada “Refúgio Estadual de Vidas Silvestres Libélulas da Serra de São José “com 
área de 3.717 ha, no perímetro de 43.935m, nos Municípios de Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São João Del 
Rei, Coronel Xavier Chaves e Prados, destinado à unidade de conservação de proteção integral” (Carvalho, 
2019). 
34 Atlas da Violência dos Municípios Brasileiros 2019 



 

79 
 

pouco ou nenhum valor histórico aos olhos dos interessados na requalificação que foi 

realizada da cidade, foi se consolidando enquanto cidade, como um território às 

margens, que serve de passagem entre as cidades de São João Del-Rei e Tiradentes 

pela Estrada Real (Carvalho, 2019).  

 

Figura 4: Mapa de delimitação territorial dos municípios. CARVALHO, Ana Luiza. 

Adaptado do Google Earth. 26 de out. 2019 
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Figura 5: Mapa da delimitação territorial de Santa Cruz de Minas. CARVALHO, Ana 

Luiza. Adaptado do Google Earth. 26 de out. 2019 

É em meio a esse contexto urbano, de crescente desenvolvimento social, 

porém com grandes desafios a serem superados, que tem lugar a Nossa Horta. 

O projeto funciona em um terreno localizado ao lado da sede do CRAS 

Lourival Ramos, localizado próximo à Igreja Matriz, denominada Paróquia de São 

Sebastião, e à praça principal da cidade (figuras 6 e 7).  

O CRAS tem um papel importante na criação e na manutenção da Nossa 

Horta, pois os participantes da Nossa Horta, em geral, recebem algum tipo de 

acompanhamento da instituição. A assistente social do CRAS informa que a instituição 

recebe pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo acompanhamento 

de psicólogas e assistentes sociais, que encaminham os assistidos para participarem 

das atividades ali desenvolvidas.  

O CRAS promove atividades de educação em arte, oficinas e cursos diversos, 

acompanhamento fisioterapêutico, palestras, grupo de apoio para mulheres, e 

funciona como uma escola de alfabetização com professora voluntária. Além disso, a 

instituição auxilia quem necessita a receber bolsas e auxílios governamentais a 

realizar o cadastro único, dentre outros benefícios – com os quais contam muitos dos 

integrantes da horta.  

A realização da Nossa Horta conta, além do apoio do CRAS, com o apoio da 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas, do projeto UNITERRA da Universidade 

Federal de São João Del Rei e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG). As instituições apoiadoras do projeto 

doaram mudas, sementes e equipamentos de irrigação, e alguns de seus membros 

colaboraram em mutirões para a construção da estrutura da horta.  

Ao longo desta pesquisa, pôde-se perceber que a horta pode ser 

compreendida como uma iniciativa que não está isolada, mas articula-se juntamente 

com uma série de atividades e projetos de desenvolvimento social que vêm sendo 

realizados paralelamente por essas instituições.  

O coordenador do CRAS informa, e pode-se confirmar durante a observação 

da Nossa Horta, que o projeto é resultado de uma política municipal que integra as 
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secretarias de saúde, cultura, esporte, meio ambiente, educação e assistência social, 

articulando ações integradas e inclusivas, no lugar de fragmentar esses segmentos 

da administração pública. Além disso, o CRAS é uma política pública federal, e no 

contexto local de Santa Cruz de Minas, se mostra uma ferramenta essencial para 

articular uma série de ações visando a qualidade de vida da população, que se 

interpenetram. Portanto, a análise da horta é permeada por várias outras ações e 

políticas públicas, que contribuem para perseguir objetivos comuns com a Nossa 

Horta, relacionados ao bem-estar social, à saúde, à educação, à cultura, ao cuidado 

com o meio ambiente, entre outros. 

Atualmente, o apoio da Prefeitura de Santa Cruz de Minas à Nossa Horta se 

dá a partir da Lei Ordinária Nº 977 de 2015, que Institui a Política Municipal de 

Economia Solidária no município de Santa Cruz de Minas/MG. Tal dispositivo prevê 

que o poder público municipal destine recursos humanos e financeiros às iniciativas 

de Economia Solidária, assim como a Nossa Horta. Além disso, a horta é formalmente 

reconhecida e tem seu funcionamento regulamentado por um Decreto Municipal (ao 

qual não consegui ter acesso, apesar de contumazes esforços). 

As participantes da Nossa Horta ressaltam, além do apoio institucional, o 

envolvimento pessoal dos membros da Administração Pública Municipal com a Nossa 

Horta. A prefeita do município de Santa Cruz de Minas foi entrevistada para esta 

pesquisa, no intuito de averiguar-se qual a natureza do apoio oferecido pela horta, 

tanto por ela, quanto pela sua gestão na Prefeitura. 

Em relação ao apoio meu, primeiro que ele parte de um apoio ideológico e 
pessoal, de trabalhar junto com essas mulheres, de ver, né – e é perceptível 
– o tanto que elas se sentem felizes por estarem tendo esse local que é delas 
– não é meu, não é da prefeitura, não é do CRAS: é delas, então a 
responsabilidade é delas também. 

Então o apoio da prefeitura, ele é institucional. Ele vem através da lei que 
garante a horta, que é um empreendimento dentro do processo da Economia 
Solidária, e também da venda do que está lá, e da infraestrutura que elas 
necessitam. [...] Ela se enquadra dentro da lei de Economia Solidária, [...] 
Dentro da lei da economia solidária tem um decreto que reconhece a horta e 
dá os poderes, então através desse decreto ela é reconhecida e regulamenta 
o funcionamento dela. Mas existe uma lei mãe que é a lei da Economia 
Solidária. (Prefeita do município 2013-2020) 
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Figura 6: Representação cartográfica da região onde se localiza a Nossa Horta. Contribuição de 

Gabriel Azevedo para esta pesquisa. Adaptado do Google Earth. 12 de mar. 2021 

 

Figura 7: Croqui de representação do entorno da Nossa Horta. Contribuição de 

Gabriel Azevedo para esta pesquisa. 12 de mar. 2021 
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A horta é cercada por um muro de placas pré-moldadas que, no início de 2019, 

foi pintado por um grupo de jovens mulheres voluntárias, moradoras das cidades 

próximas (São João Del Rei, Tiradentes, entre outras). Cada parte do muro foi pintada 

por uma mulher (com a participação da autora), e a proposta foi que as pinturas 

envolvessem a temática do empoderamento feminino, expressa através de desenhos 

e painéis com a técnica de lettering (figuras 3, 8 e 9).  

As pinturas coloridas e chamativas no muro da horta lhe conferem um valor 

artístico e fazem com que a horta se destaque na paisagem da rua onde se situa. 

 

Figura 8: Pintura no muro da Nossa Horta. Arte de Naiara Carvalho. Foto: Vera 

Guimarães Campos 

Os canteiros da horta são cercados por garrafas PET cheias de água (figura 

10). À direita, há um viveiro de mudas de sombrite, com a estrutura em madeira e um 

sistema de irrigação (figura 16). Há um armário de alvenaria onde são mantidas as 

ferramentas da horta. Bem perto da porta de entrada existem canteiros com flores e 

plantas ornamentais (figura 14).  

Nos canteiros principais, há uma abundante variedade de hortaliças e 

temperos, como: couve, alface, tomate, mostarda, cebolinha, salsa, hortelã, 

manjericão, milho e diversas outras. Há, ainda diversas plantas medicinais, dentre 

elas, as popularmente conhecidas como: tanchagem, babosa, erva de são joão, 

funcho, assa peixe, poejo e plantas alimentícias não convencionais (PANCs) tais 
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como: capuchinha, almeirão, peixinho da horta, entre outras. Nos fundos do terreno, 

há algumas árvores frutíferas e outras plantas, como girassóis.  

Embora existam homens que colaboram com a Nossa Horta, tanto a 

coordenação do projeto, quanto a força de trabalho ali presente é realizada 

predominantemente por mulheres, o que faz com que as pessoas que participam e 

coordenam o projeto tendam a se referir à horta como um projeto essencialmente 

feminino. Mesmo que a grande maioria dos participantes da Nossa Horta sejam 

mulheres, a língua portuguesa determina que, devido à presença masculina, ainda 

que minoritária, se utilizem palavras no gênero masculino para se referir a este coletivo 

– o que seria tema para uma extensa discussão sobre a linguagem não inclusiva e o 

sexismo linguístico, que não cabe elaborar neste trabalho35. 

 

Figura 9: Pintura no muro da Nossa Horta. Arte de Jennifer Corrêa. Foto: Vera 

Guimarães Campos 

 
35 Sugestão de leitura sobre o tema é o texto “Por uma língua feminista: uma breve reflexão sobre o sexismo 
linguístico”, de Davi Silva Gonçalves. 
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Figura 10: Canteiros da Nossa Horta, cercados com garrafas PET. Fonte: Arquivo de 

Vera Guimarães Campos 

 

Figura 11: Dia de mutirão na Nossa Horta. Foto tirada em 19 de fevereiro de 2020. 

Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos 

Segundo Tutuca, idealizadora e primeira coordenadora da Nossa Horta, o 

projeto da criação de uma horta comunitária em Santa Cruz de Minas visava, a 

princípio, a criação de uma horta de plantas medicinais no município. Contudo, no 
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decorrer dos trabalhos, ele se transformou em uma iniciativa de segurança alimentar 

e nutrição, voltada para a produção de alimentos sem agrotóxicos. 

O atual coordenador do CRAS informa que a ideia da horta surgiu em meados 

de 2016 e foi um projeto concebido por diversas razões. Ele conta que a principal 

função da horta não era comercializar os alimentos cultivados, e sim proporcionar uma 

forma de terapia, entrosamento das pessoas da comunidade estimular o aprendizado 

para incentivar os participantes e outros membros da comunidade a reproduzirem as 

técnicas de plantio e horticultura em suas casas.  

Além dessas razões, o coordenador do CRAS informa que a ideia de realizar 

a horta no terreno ao lado do CRAS foi elaborada como uma solução para problemas 

ambientais que advinham do abandono do imóvel. Ele conta que os administradores 

do terreno onde a Horta funciona (que pertence a uma organização vinculada à Igreja 

Católica – a Conferência São Vicente de Paulo) costumavam colocar cavalos e gado 

bovino para pastar no local, visando diminuir o mato que se alastrava pelo terreno 

desocupado. Porém, a presença dos animais vinha causando transtornos, tanto para 

o pessoal do CRAS, quanto para os moradores dos arredores, por disseminar 

carrapatos na região.  

A coordenação do CRAS, ao notificar os administradores do fato de que a 

presença dos animais era contra o código de postura do município, sugeriu que fosse 

pactuado um comodato, com a cessão do terreno para a criação de uma horta, cujos 

participantes se comprometem a manter o terreno limpo e livre de mato. Celebrado o 

contrato de comodato, no final do ano de 2016 tiveram início as atividades 

preparatórias para a implantação da horta.  

A assistente social do CRAS que acompanha as participantes e as atividades 

da Nossa Horta conta: “a horta comunitária foi pensada para a inclusão de pessoas 

que não participavam de nenhum projeto no CRAS, e que precisavam ser 

acompanhadas por mim, assistente social”.  

Ela e Tutuca informam que, antes de iniciarem a Nossa Horta, foi realizada uma 

reunião no CRAS para decidir quais tipos de atividades seriam realizadas pelas 

mulheres que seriam acompanhadas pela assistente social. A horta foi uma, dentre 
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uma série de atividades que são oferecidas à população carente de Santa Cruz de 

Minas pelo CRAS, e foi essa a atividade que atraiu muitas delas.  

Artemísia36, uma das participantes da Nossa Horta que esteve nessa reunião, 

relata: “Foram perguntando... umas quiseram ficar com bordado, outras pra pintura, e 

eu escolhi ir pra horta”.  

Camomila, outra das integrantes do projeto, também fala sobre sua 

participação na reunião que deu início ao projeto: “Na reunião, ela [a Tutuca] 

perguntou mulher por mulher, o que elas tinham em mente, o que elas gostariam de 

fazer. Umas falaram bordado, outras, tricô, e essas coisas não são com a minha 

pessoa”. Além das mulheres que aderiram à iniciativa logo na primeira reunião, outras 

que já participavam de atividades do CRAS foram convidadas pelos funcionários da 

instituição a se juntarem ao projeto, e outras ingressaram no projeto por outras vias. 

Camomila doou boa parte das mudas que deram início ao plantio. A assistente 

social informa que seu vasto conhecimento sobre plantio e plantas medicinais foi muito 

importante para a criação da Nossa Horta. 

Quando fundou, há dois anos atrás, eu peguei firme aqui nessa horta, foi 
durante um ano inteirinho. Por causa de eu ter conhecimento das ervas 
medicinais. E também fiz o curso do SENAI também, sobre as plantas: sobre 
como plantar estaca, biofertilizante, compostagem, eu aprendi tudo sobre 
isso. E a estar passando para as pessoas, né? (Camomila). 

A assistente social informa que as atividades da Nossa Horta tiveram início 

efetivamente em fevereiro de 2018. Ela demonstra o engajamento das pessoas 

envolvidas no empreendimento deste projeto, ao afirmar que muitas das mudas para 

a criação da horta foram doadas pelas próprias participantes (tendo a autora 

contribuído com algumas mudas): “Conseguimos as primeiras mudas através de 

doações das pessoas que participavam da horta. Muitas plantas medicinais foram 

doadas pela mesma pessoa, que cultivava em sua própria residência” diz ela. 

A assistente social menciona que o nome Nossa Horta foi escolhido pelas 

próprias participantes do projeto: “Nossa horta foi o nome que elas deram para a horta. 

Foram elas que escolheram, o grupo escolheu esse nome”. 

 
36 Os nomes de todas as participantes entrevistadas foram alterados, e foram empregados pseudônimos para 
preservar suas identidades. 
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Tutuca conta que, a princípio sugeriu que a horta se chamasse Irmã Dorothy, 

em homenagem à vida e luta de Dorothy Stang, porém as participantes não acataram 

a sugestão. Tutuca conta que todas as participantes da horta concordaram e fizeram 

questão de batizar o projeto de Nossa Horta. 

Desde o início desta pesquisa, a Nossa Horta passou por dramáticas 

transformações. A horta foi, a priori, coordenada pela Tutuca, que foi contratada pela 

prefeitura do município de Santa Cruz de Minas para assumir essa função. Ela conta 

que a rigidez dos horários e a necessidade de “bater ponto” representavam entraves 

à sua permanência no projeto, pois tornavam difícil a tarefa de conciliar a horta com 

os vários outros projetos dos quais participava.  

Em meados de 2019, Tutuca precisou se afastar da iniciativa por motivos de 

saúde. Seu afastamento foi muito sentido por todas as participantes entrevistadas, 

que a tem em grande estima e que sentem sua falta ainda hoje. 

Quando era responsável pela coordenação da horta, Tutuca iniciava os dias de 

reunião do projeto com um círculo, em que todos os participantes se davam as mãos, 

se cumprimentavam, compartilhavam alguma fala que desejassem e faziam uma 

oração (prática que se mostrava coerente com a tradição cristã da qual comungam 

boa parte dos participantes).  

Tutuca afirma que esse momento de reunião, rodeado de uma certa mística, 

era especialmente importante para ela e para a horta, por ser um momento em que 

aquelas mulheres, mesmo que seguissem religiões diferentes (ela menciona católicas, 

evangélicas e espíritas), se davam as mãos, por vezes oravam, e se uniam pelo 

objetivo comum de cultivar alimentos e relações saudáveis. 

Lavanda sente falta desse momento de integração entre as companheiras da 

horta: 

Não estão mais acontecendo as nossas orações. A gente começava o dia de 
luta, ou de labuta, como dizem, com as nossas orações, e hoje, não tem mais. 
Hoje chega, mal, mal se cumprimenta, porque antes, a gente chegava, dava 
bom dia e dava seguimento às atividades do dia, e hoje já não existe mais a 
nossa oração. E faz falta. Faz falta, porque era naquela oração que a gente 
unia mais né. Só de você chegar e ter o prazer de pegar na mão de uma 
pessoa com quem você tem pouco contato, entendeu... Você pegou e deu 
um apertozinho, já fortalece mais o seu vínculo de amizade. (Lavanda) 
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Do início de 2019 ao início de 2020, foi a assistente social quem se afastou da 

Nossa Horta devido a problemas de saúde. Com seu regresso, em janeiro de 2020, 

ela retomou às atividades no CRAS e vem realizando um círculo de mulheres que 

ocorre semanalmente, e que envolve muitas das participantes da Nossa Horta, além 

de muitas outras mulheres de Santa Cruz de Minas.  

O círculo de mulheres, assim como o círculo de abertura da Nossa Horta 

realizado por Tutuca, vem cumprindo o papel de estreitar os laços afetivos entre as 

mulheres, de criar um ambiente de compartilhamento de suas experiências e emoções 

e de construção de confiança mútua, porém não são todas as participantes da horta 

que comparecem ao círculo de mulheres. Duas das práticas realizadas pela autora, 

relacionadas a esta pesquisa, foram feitas nesse círculo de mulheres, explorando a 

mística e as questões sociais envolvidas nos estudos do Sagrado Feminino. Essas 

práticas serão mais detalhadamente analisadas no próximo capítulo. 

Quatro meses após o afastamento de Tutuca da horta, um novo funcionário foi 

contratado para ocupar sua vaga junto à prefeitura, e passou a integrar as atividades 

da Nossa Horta.  

Em fevereiro de 2020 foi criada uma página na rede social Instagram, com o 

endereço: www.instagram.com/nossahortasta, para divulgar as atividades e os 

produtos vendidos na Nossa Horta. Embora a página não tenha ainda um número 

expressivo de seguidores e publicações, até o momento presente, as participantes 

ficam felizes ao verem publicadas imagens suas e da horta. 

 

3.2- O perfil das participantes entrevistadas 

 

No início de 2019, Tutuca contou que cerca de trinta mulheres mantinham 

relações com a horta, e treze mantinham uma frequência regular junto ao projeto. Em 

maio de 2020, A assistente social do projeto contou que mais de quarenta mulheres 

já passaram pela horta. Desde o início do acompanhamento do projeto por esta 

pesquisa já se observou grande rotatividade de participantes, mas sempre há um 

contingente de pessoas que se mantêm fixas na horta (dentre elas, as quatro 

participantes aqui entrevistadas). O coordenador do CRAS explica que a grande 

http://www.instagram.com/nossahortasta
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oscilação da participação das mulheres que frequentam a horta se dá muito em virtude 

de suas responsabilidades familiares. 

As mulheres da Nossa Horta são parte de uma população carente de Santa 

Cruz de Minas, suas histórias revelam sua luta para sobreviver e ajudar suas famílias, 

para conquistar casa própria e bens mínimos para sua sobrevivência. Tudo isso, em 

meio a uma sociedade classista e patriarcal, que as exclui duplamente: por sua 

condição financeira, e por seu sexo. 

A entrevistada Lavanda é natural de Nazareno – MG, município localizado na 

mesorregião do Campo das Vertentes. Ela tem 54 anos, estudou até a quarta série do 

ensino fundamental, tem quatro filhos (“três de sangue e uma de coração”, conta), e 

seis netos. Ela trabalha na cozinha de um restaurante e recentemente adquiriu a casa 

própria através de um projeto social governamental. Ela conta que começou a fazer 

parte da Nossa Horta graças ao incentivo da assistência social do CRAS, da Tutuca 

e de outros conhecidos. 

Camomila tem 41 anos, estudou até a segunda série do ensino fundamental, e 

tem três filhos. Natural de Santa Cruz de Minas, cidade natal também de sua mãe e 

do avô materno. Relata ela: “já fui da área rural, meu pai plantava, desde que eu era 

pequenininha, eu ajudava ele”. Ela mora com o namorado, conta que sempre 

trabalhou como faxineira, porém encontra-se atualmente desempregada “eu tenho o 

meu bolsa família, meu caçula tem a pensão dele, e eu tenho a ajuda da prefeitura 

aqui, de uma cesta básica, um gás. Mas não é a renda que eu preciso”. Ela aspira que 

a Nossa Horta venha a ser sua fonte de renda principal. 

Artemísia é natural de Luminárias – MG, tem 63 anos, e é aposentada como 

empregada doméstica. Ela tem dois casais de filhos, onze netos e um bisneto. Conta 

que ainda é casada, mas está se separando do marido. Estudou até a quarta série do 

ensino fundamental e, atualmente fica feliz em contar que está cursando o ensino para 

jovens e adultos. Ela relata um pouco sobre as dificuldades que enfrentou no início da 

vida, e como tem havido melhoras em suas condições de vida: 

Sou de Luminárias. Sou nascida lá, e vim pra São João com treze anos. E 
hoje estou com 63. Então eu criei os meus filhos, depois não tive mais 
oportunidade. Essas oportunidades que estão surgindo agora de estudar, na 
minha época não tinha. Era só trabalhar, a gente buscava lenha, porque não 
tinha fogão a gás, só fogão a lenha. Buscava lenha, buscava água, lavava 
roupa na Serra, lavava roupa no rio. Quantas vezes lavei roupa no rio... por 
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que a gente não tinha o que a gente tem hoje, né. Então agora que surgiu 
essa oportunidade e eu resolvi entrar. (Artemísia). 

Hortelã, 55 anos, viúva, teve dois filhos, porém um faleceu recentemente, e 

hoje ela mora com a filha. É dona de casa e conta que em sua família tem pessoas 

naturais de Santa Cruz de Minas, São João Del Rei e Coronel Xavier Chaves – MG, 

mas não especifica em qual desses municípios nasceu. 

Ainda que o contexto em que se insere a horta seja urbano, o seu contexto 

humano é rural. Todas entrevistadas passaram significativas partes de suas vidas no 

campo (na roça, como chamam), e trazem consigo muito da cultura campesina. Elas 

têm entre 41 e 63 anos, uma é viúva, uma separada, uma em processo de separação, 

e uma vive com o namorado, que não é pai de seu filho. Uma delas é faxineira, mas 

está desempregada, outra, empregada doméstica aposentada, uma trabalha em um 

restaurante e uma é “do lar”. Elas têm entre dois e quatro filhos. 

 

3.3- Tomada de decisões: horizontalidade, diálogo e ausência de hierarquia 

 

No início de 2020, ficou acordado entre os participantes que haveria reuniões 

com frequência mensal ou bimensal para tratar de assuntos internos da horta. Apenas 

duas reuniões “oficiais” ocorreram antes da paralisação das atividades em função da 

pandemia de Covid-19. Essas reuniões foram muito importantes para o 

desenvolvimento da horta. Na primeira delas, foi realizada uma palestra sobre 

composteiras domésticas de lixo orgânico, com a sugestão de que os participantes 

fizessem composteiras em suas casas e utilizassem o adubo orgânico produzido por 

elas tanto em suas próprias hortas e jardins, quanto na Nossa Horta, e a ideia teve 

uma recepção muito positiva.  

Decisões importantes sobre o desenvolvimento do projeto foram tomadas 

nessas reuniões, pautadas no consentimento dos participantes. Alguns conflitos 

existentes entre os integrantes do projeto puderam ser tratados e solucionados nas 

reuniões. 

Um tipo de conflito que emergiu em uma reunião ocorreu quando um homem 

que colabora com a horta demonstrou sentir que exercia certa liderança sobre o 
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projeto. Uma das integrantes replicou, com tato, dizendo que “a horta não tem um 

proprietário”. Afirmou que, por mais que ele se empenhe no cuidado com a horta, não 

existe um dono da horta. A participante frisou que a Horta é comunitária e sem 

hierarquia, ao que a maioria das pessoas presentes concordou. 

Por mais que seja um comum acordo entre os participantes que não existe uma 

liderança na horta, lideranças podem acabar acontecendo naturalmente, em 

decorrência de características naturais de determinadas pessoas. Lavanda é uma das 

maiores guardiãs da estrutura horizontal e não hierárquica da horta e talvez, 

justamente por isso ela passe a ser vista pelas participantes como uma líder, além do 

fato de demonstrar empenho ao executar diversas funções na horta, e de ser 

comunicativa e pró ativa.  

No período em que Tutuca e a assistente social estiveram afastadas da horta, 

pude perceber como as demais participantes recorriam muitas vezes a Lavanda para 

obterem direcionamentos sobre as atividades a serem realizadas. Por isso, durante a 

entrevista com ela, foi abordada a questão e ao questionar-lhe se existe uma liderança 

na horta, foi essa a sua resposta: 

Vivem me sobrecarregando, e eu vivo questionando que eu não quero ser 
sobrecarregada. Que eu não quero ter responsabilidade. Mas aí viram e falam 
"tem que ser você". Não, não tem que ser eu, sendo que a gente trabalha em 
grupo, eu acho que [a liderança] pode muito bem ser dividida. Cada um faz 
uma parte, se é para dividir, se está com problema na divisão, eu divido, eu 
faço uma semana, fulano faz uma semana, o ciclano faz a outra. Não deixar 
para que toda semana me sobrecarregue. Por que com isso estou sendo vista 
com outros olhos. Eu não cavei isso [a liderança]. Pelo contrário, não gosto. 
Por que eu venho aqui por que aqui é a minha válvula de escape, e se eu 
venho me achando, me sentindo com esse poder, eu não tô na minha válvula 
de escape, né, eu tô absorvendo problemas, quando eu amo viver em paz. 
Amo matar todo mundo de rir, entendeu, então eu não posso, não posso, não 
posso e não vou me sobrecarregar dessa maneira. Não é justo eu fazer isso 
comigo mesma. [A tomada de decisões] deve ser todo mundo junto. Acho que 
não tem que ter individualidade não, tem que ser todo mundo junto! 
(Lavanda). 

Ela reconhece a importância de a iniciativa ser livre de uma estrutura 

hierárquica, como uma forma de dividir o trabalho e as responsabilidades, de tornar 

as decisões pautadas no consentimento dos participantes e assim, manter a 

experiência de participar da Nossa Horta como uma coleção de momentos leves. 

Sobre a tomada de decisões e liderança na horta, Camomila comenta: “aqui, 

todos unidos, jamais serão vencidos. Uma vem, planta uma couve, a outra vem e 

aterra ela em volta, a outra vem e planta o chá... a horta é de todos”. É nesse ambiente 
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de horizontalidade e diálogo que se faz possível o cultivo do ambiente e dos alimentos 

saudáveis que se encontram na Nossa Horta. 

 

Figura 12: Participante da Nossa Horta em dia de colheita. Foto da autora, tirada em 

12 de junho de 2019. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos 

Às quartas-feiras ocorre o mutirão com a presença mais numerosa de 

participantes da horta (figura 11). Quintas e sábados também são dias com movimento 

dos integrantes do projeto, mas quarta-feira é o dia da colheita, e o dia de maior 

movimento. “Elas estão lá por que faz bem, mas também por que fazem a feira da 

semana”, pontua Tutuca.  
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A colheita costuma ser feita por todos que comparecem na horta no dia da 

semana combinado. Normalmente um ou mais dos participantes da horta separa os 

alimentos colhidos em uma mesa e separa pequenos montes com cada variedade de 

vegetais colhidos, a serem destinados às pessoas presentes. Fica a critério da pessoa 

que estiver separando (não existe um responsável único por essa tarefa) destinar um 

pouco mais ou menos dos alimentos para determinada pessoa, de acordo com o seu 

trabalho realizado. Já ocorreram conflitos pontuais, devido à conduta de uma 

participante que pegou os alimentos destinados às outras. Nessas ocasiões, por 

vezes elas tentaram conversar coletivamente e resolver o litígio, e outras vezes, 

deixaram passar (mas não sem comentarem umas com as outras sobre a má conduta 

da colega).  

 

3.4- Nossa Horta: terapia e ambiente de cultivo das relações 

 

Boa parte das participantes entrevistadas identifica a horta como um ambiente 

afetivo e terapêutico, do qual alegram-se em fazer parte: “Amo! Amo, amo, amo. Amo 

demais. É um lugar que te faz bem”, diz Lavanda sobre sua participação no projeto. 

Ela aponta como, mesmo diante do ambiente acolhedor e construtivo que encontra na 

horta, a convivência lá não está totalmente livre de conflitos pontuais, mas a horta se 

mostra, também, como um ambiente propício à dissolução desses conflitos: 

De vez em quando a gente dá os nossos "arranca rabos", mas é um lugar 
que, sei lá, é diferente. Você ouve o problema de uma, você comenta o seu 
problema, quer dizer, você acaba se envolvendo com as pessoas, às vezes 
até além do limite, além do possível da gente. Você tá ali pra poder conversar, 
pra poder contar, pra poder ouvir, pra poder questionar alguma coisa errada, 
pra poder ouvir algum questionamento com relação a você. Mas a horta é 
assim... eu abracei a horta igual eu abracei meu emprego. Mas eu abracei a 
horta como uma válvula de escape. (...) A horta é um lugar onde você não 
precisa brigar. Se está com raiva, está enfezada, se põe num canto, vai 
plantar, vai arrancar um mato, entendeu. E ali, você descarrega toda a sua 
energia ruim. E a horta, pra mim, é só positividade. (Lavanda). 

A fala desta integrante demonstra como ela valoriza o ambiente de diálogo e a 

cultura de feedback37 (no sentido de relatar-se ao autor de determinada fala ou ação, 

quando tal comportamento causa desagrado ou desentendimento, buscando 

 
37 O diálogo e a cultura de feedback são elementos da construção social presentes no ideário de regeneração 
apresentado por Bill Reed (2007). 
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encontrar soluções pacíficas para os conflitos) que encontra na horta, como 

qualidades que possibilitam o desenvolvimento de relações. Através desta fala, nota-

se que ela percebe o ato de plantar e o contato com a terra que a Nossa Horta lhe 

possibilita, como uma forma de dissolver e transmutar os conflitos e as emoções 

negativas. 

Lavanda destaca como o papel da horta foi importante em sua vida, pois lhe 

ensinou a conviver em coletividade: “Eu era uma pessoa de muito poucos amigos. 

Aliás, acho que ainda sou, até hoje, mas aqui na horta, eu aprendi a conviver. Porque 

a minha convivência era só com a minha família”. 

Hortelã acaba de atravessar um momento familiar delicado:  

Na minha casa, de repente.... Éramos quatro, e agora estamos em dois. Eu 
tinha um casal de filhos, e faz três anos que o meu marido faleceu. E o meu 
marido faleceu assim, de repente, e eu fiquei muito assustada. (...). Aí, depois, 
quando fez um ano que o meu marido faleceu, o meu filho falece. E agora 
fica eu com a minha filha. Mas ela estuda, ela trabalha, então, a maior parte 
do tempo eu passo sozinha... (Hortelã). 

Assim, ela encontra na Nossa Horta um ponto de apoio e amparo emocional:  

Eu gosto muito mesmo [de participar da horta], por que eu fico muito sozinha 
em casa né... eu fico muito sozinha, então o tempo que você vai ficar em 
casa, que não tem muita coisa pra fazer né, a gente vem ocupar a mente, 
encontrar com as amigas é muito bom. Adoro essa união, esse movimento 
da horta é muito bom. (Hortelã). 

Esta mesma entrevistada destaca como a horta transformou positivamente 

suas relações e sua forma de enxergar seus problemas: 

Aqui você conhece pessoas. Quando você pensa que o seu problema é muito 
grande, de repente você conhece outras pessoas e vê que os problemas não 
são só com a gente, tem outros que têm problemas maiores (...) A gente tem 
que continuar a vida, então tem que transmitir uma força uma pra outra, aqui 
é muito bom, né? (Hortelã). 

Artemísia vê na experiência de participar da Nossa Horta uma fonte de bons 

momentos: “A gente faz amizade, a gente se torna uma família unida... vão chegando 

umas novatas, entrosando... é bom demais! A união faz a força né!”. Ela afirma que 

enquanto puder, continuará exercendo suas atividades na horta, pois sua participação 

na iniciativa lhe proporciona uma oportunidade de convivência e interação social: 

Enquanto Deus me der vida, força e saúde, eu vou continuar caminhando pra 
horta. [...] A gente ri, a gente passa uns momentos muito bons. Que em casa 
a gente não senta assim pra contar um caso, pra conversar, pra receber uma 
visita assim... (Artemísia). 



 

96 
 

Para a entrevistada Camomila, seu ingresso na horta foi fruto de sua relação 

prévia com Tutuca, por quem demonstra sua gratidão, por ter iniciado a horta: 

Quando eu comecei, aqui um grupo de mulheres aqui do CRAS, após o parto 
do meu filho, que tem dezenove anos hoje, eu tive uma depressão. Então, há 
um tempo atrás eu vim, ela me chamou, a Tutuca, que foi a coordenadora, a 
fundadora dessa horta, a gente não pode deixar de falar nela nunca, sabe? 
Foi ela, ela que lutou, ela que batalhou, para a gente conseguir essa horta 
aqui. (Camomila). 

A criação de vínculos de apoio mútuo e sororidade é um importante pilar na 

construção do empoderamento feminino. A Nossa Horta se mostra como um espaço 

de construção de laços de confiança, que consolidam um ambiente de crescimento 

mútuo das participantes. Graças ao ambiente afetivo e terapêutico que encontram na 

Nossa Horta, embora o dia “oficial” de reunião dos participantes da horta seja a quarta-

feira, tanto Lavanda quanto Hortelã afirmam que não se limitam a frequentá-la nesse 

dia da semana, e fazem sua presença na horta bem mais assídua. Hortelã relata: 

Eu fico ansiosa, adoro o dia da horta! Eu venho mais nas quartas feiras, mas 
se eu passo por aqui e vejo que a horta tá aberta, que eu tenho uma mudinha, 
eu trago para replantar, então não tenho muito dia de vir na horta, qualquer 
hora que eu subo aqui, eu dou uma passadinha na horta pra ver as minhas 
mudinhas como que estão. (Hortelã). 

Lavanda afirma que sempre que está disponível, vai até a horta: 

Me dispus duas vezes por semana, e acabo vindo duas e passando quatro, 
por que duas vezes eu venho para ficar, que é na quarta e na quinta, na 
segunda faço uma ginástica, e depois da ginástica passo aqui, na sexta a 
mesma coisa, termino minha ginástica, e a primeira coisa que eu faço é 
passar para poder correr o olho, para ver como é que estão as coisas. 
(Lavanda). 

Lavanda e Camomila afirmam que gostariam que mais mulheres fizessem parte 

da horta. Elas ressaltam como o ingresso de mais participantes traria maior força de 

trabalho, incrementaria esse ambiente de convivência e de compartilhamento de 

conhecimento. 

Falta mão de obra pra gente. Começou com várias pessoas. Muitas, no caso. 
Hoje já reduziu quase que pela metade, e a gente sozinha não dá conta, 
porque um mourão sozinho não faz cerca né. Precisa ter vários para poder 
esticar o arame. E a Nossa Horta funciona da mesma maneira: Se não tiver 
várias pessoas contribuindo, principalmente com a mão de obra, vai ser um 
projeto, que começou, girou, mas vai acabar, por que se não tiver mão de 
obra, não tem horta. (Lavanda). 

Camomila fala que a horta ficaria melhor com o ingresso de mais participantes 

“Se tivesse mais gente né... trazer mais gente para cá, com mais sabedoria, pra gente 
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aprender. Que você vive a vida inteira e não aprende tudo. Trazer mais gente pra cá, 

e ter essa convivência assim... é alegria... é tudo de bom!”.  

Elas se ressentem pelo fato de muitas participantes terem se afastado, devido 

a acontecimentos pretéritos, relacionados à conduta de uma antiga participante que 

sofria com transtornos psiquiátricos e colocava em risco a segurança das demais. Elas 

ressaltam como o ingresso de mais participantes traria maior força de trabalho, 

incrementaria esse ambiente de convivência e de compartilhamento de conhecimento. 

A participante que teria causado o afastamento de outras pessoas envolvidas no 

projeto já se afastou da Nossa Horta, por razões pessoais. 

O ambiente terapêutico e afetivo que construído na Nossa Horta a torna uma 

ferramenta social de relevância política. A afetividade se mostra como um fator de 

promoção de uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. O estabelecimento 

de laços afetivos pode ser percebido como um fator de promoção da felicidade social 

e coletiva.  

A sociabilidade que é proporcionada às participantes da Nossa Horta é capaz 

de promover nelas um sentimento de pertencimento à comunidade, que é um fator 

determinante para seu desenvolvimento pessoal, e pode irradiar-se para a 

comunidade na forma de um desenvolvimento coletivo. 

 

3.5. A Nossa Horta e o empoderamento feminino: autoestima e o mito da 

beleza 

 

Uma relevante transformação que as mulheres da horta relatam em seus 

depoimentos, é a colaboração do projeto para melhorar sua autoestima. Além de nutrir 

relações de confiança com as companheiras e amigas da horta, a Nossa Horta vem 

promovendo também a autoconfiança das participantes. É o que relata Lavanda: 

Amo descer de botinas, calça de moletom e blusa furada. Amo, amo, e onde 
eu passo, todo mundo fala "Ê mulher, “tá” animada, e eu falo, é tem que tá, 
nós não “tamo” morta não, nós “tamo” é muito viva!". (Lavanda). 

Hortelã enumera, dentre os motivos que a levam a frequentar a Nossa Horta, 

as lembranças e os resquícios dos bons momentos ali vividos: 
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Antes, ainda mais com esses “poblema” que me “aconteceu”, então “cê” 
ficando sozinha, traz muita lembrança, muita... então o tempo que cê tá aqui, 
e que leva também pra casa por que você lembra depois das conversas, 
lembra das pessoas, faz novas amizades, então foi muito bom pra minha 
autoestima sim, então agora meu círculo de amizades é muito maior. O meu 
“zap” não para de apitar (risos). (Hortelã). 

Camomila enfatiza reiteradamente, em seu depoimento, a importância que tem 

para ela a possibilidade que a horta lhe confere de transmitir seu conhecimento sobre 

plantas, para as participantes e também para outras pessoas da comunidade. Para 

ela, o ato de transmitir seus conhecimentos é fonte de reconhecimento, significado e 

autoestima: 

A horta é vida. Não significa eu vir aqui e colher, e levar, para mim tanto faz. 
O meu negócio é estar aqui plantando, é estar compartilhando o que eu sei. 
O que eu sei eu tenho que passar para cada uma que está aqui dentro e que 
me pergunta. Quem tem o interesse de aprender, aprende. Aprende, guarda 
e vai passando. Eu falo com uma aqui, ela fala com a outra lá, e vai gerando. 
(Camomila). 

Para Artemísia, ao realizar as atividades da Nossa Horta, assim como outras 

atividades oferecidas pelo CRAS, sua percepção do tempo se altera: 

Quis entrar e estou gostando. Estou participando também do encontro das 
mulheres. Mas adoro. Quando venho aqui eu esqueço que tem que ir pra 
casa. A gente vai plantando, a gente vai capinando. O dia passa, as horas 
passam e a gente não vê... Eu não vejo e me sinto bem assim. Estou me 
sentindo bem. Estou estudando. A semana voa, não sei se é por que tem 
muita coisa pra fazer.... mas quando vejo “nossa, hoje é sábado”. Deve ser 
por que eu estou participando dessas coisas e isso está me ajudando muito. 
(Artemísia). 

Desde o início desta pesquisa, a Nossa Horta já foi tema de reportagens em 

diversas mídias, como uma reportagem da rádio local denominada “Rádio Emboabas”, 

uma matéria para o programa de televisão Minas Rural, exibido no dia 07/08/2020, 

em diversos canais do Estado, a respeito da parceria da Nossa Horta com a Epamig, 

para incentivar o cultivo e consumo das PANC’s., além de publicações em jornais 

impressos e digitais locais. 

A participação dessas mulheres no projeto lhes proporcionou as experiências 

de darem entrevistas para programas de rádio e televisão, para reportagem de jornal 

e pesquisa científica, experiências que contribuem grandemente para sua autoestima, 

por representarem uma forma de reconhecimento e valorização do seu trabalho, além 

de uma oportunidade para fazê-las sentirem-se úteis, queridas e valorizadas. A 

questão da autoestima apareceu de forma espontânea em algumas das entrevistas, 
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e é perceptivelmente uma das transformações que a Nossa Horta trouxe para a vida 

dessas mulheres. 

 

Figura 13: Participante da Nossa Horta adubando canteiros com esterco de boi em 

dia de mutirão. Foto tirada em 19 de fevereiro de 2020. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães 

Campos 
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A assistente social que faz o acompanhamento das mulheres participantes da 

Nossa Horta informa como o fomento ao empoderamento feminino é um dos pilares 

da criação e do desenvolvimento da Nossa Horta: 

Este projeto foi criado com o intuito de trabalhar a autoestima, o 
empoderamento feminino, a saúde mental, a comunicação e a saúde, pois 
muitas dessas mulheres tomavam grandes quantidades de medicamentos 
controlados. Para muitas dessas pessoas, a horta é uma terapia. Nossa Horta 
está unindo as pessoas da comunidade (Depoimento da assistente social do 
projeto). 

Segundo Tutuca, um dos propósitos da criação da Nossa Horta era fazer um 

trabalho de redução de danos, ao acolher mulheres em situações de vulnerabilidade 

social, inclusive mulheres cujos maridos estão presos, que sofrem com transtornos 

mentais ou dependência química, vítimas de violência doméstica, dentre outras. 

A prefeita do município em cuja gestão foi criada a horta evidencia como a 

questão do empoderamento feminino é uma necessidade premente em Santa Cruz 

de Minas, ao apontar o histórico político recente da cidade: 

Numa cidade que tem estruturalmente um machismo pulsando. Até mesmo 
pelos 16 anos que foram coordenados por coronéis. Por homens que não 
entendem que existe processo de emancipação através da renda. Não 
entendem esse processo, né, da mulher. E até usavam as mulheres, no 
sentido de que elas tinham que ir lá pedir, “pra” eles se sentirem no poder e 
superiores a elas. [...] Foram dezesseis anos de um grupo político de homens 
– problema nenhum serem homens – mas um grupo político de homens com 
uma visão coronelista. Uma visão de que política é troca de favor, e não 
direito. (Depoimento em entrevista da prefeita local 2013-2020). 

Dada a trajetória profissional da prefeita, não se pode isentar sua fala de um 

possível viés ideológico e até mesmo partidário, o que não desmerece a sua 

contribuição. Os pontos de vista que ela apresenta são inovadores, quando 

considerado o contexto da região, e antenados com a realidade. Essa fala pode ser 

percebida, de certa forma, como representativa de uma política da esquerda 

progressita, tradicionalmente mais sensível às políticas sociais, porém não distante da 

realidade. 

O trabalho doméstico e o cuidado dos membros da família são atividades 

exercidas com habitualidade e segundo os relatos das entrevistadas, com quase 

exclusividade por elas – as mulheres de suas famílias.  

Lavanda, quando perguntada se existe alguma pessoa da família que depende 

dos seus cuidados, responde: “meus quatro filhos, 3 de sangue e uma de coração, e 
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6 netos. Minha filha do coração mora comigo e com suas duas crianças e minha filha 

caçula mora comigo também, com uma filha de dez anos. Quer dizer, meu tempo é 

dedicado a isso”. Quando perguntada se tem marido, Lavanda responde em meio a 

risos: “graças a Deus, não”. 

Hortelã conta que sempre foi a responsável da família pelas tarefas domésticas. 

Ela conta que o marido era quem se encarregava de fazer as compras da casa, mas 

que após sua repentina morte, ela precisou aprender a lidar também com essa 

responsabilidade, e hoje é quem se encarrega de tudo sozinha para si e para a filha: 

“Eu tenho o meu dinheiro e recebo a pensão dele né [do marido] e trabalho em casa. 

Dobrado. Porque tem que sair, fazer, né, as coisas. Por que agora sou eu e a minha 

menina, e minha menina trabalha”. 

Camomila tem dois filhos que moram com ela, de quem cuida, e um que 

trabalha fora e já não mora com ela. 

Artemísia, apesar de morar sozinha, se dedica aos cuidados dos dos irmãos, e 

conta que realiza até mesmo as tarefas domésticas de suas casas. Diz ela no seu 

depoimento em entrevista: 

Éramos ao todo doze filhos. E vivos, somos agora cinco: quatro irmãos, e só 
eu de irmã. Mas eu sou pra tudo... eu ajudei a criar eles, e continuo criando 
eles até hoje, né, depois de velhos, casados, eu estou sempre pronta. É um 
chá, uma comida é roupa que eu às vezes lavo... (Artemísia). 

Ela cuida dos irmãos, e quando perguntada se cuida também dos filhos, 

responde: “Cuido! Meus filhos, cada um está na sua casinha né... e hoje está só eu 

na minha... mas continuo ainda lá, por enquanto eu ainda não separei, mas vou 

separar ainda”. 

Durante a observação participante na Nossa Horta, presenciei uma conversa 

na qual as participantes davam força a uma companheira, para que esta se libertasse 

de um relacionamento abusivo. Nos depoimentos de duas das entrevistadas, existem 

insinuações de que elas fizeram parte de relacionamentos conturbados, dos quais 

aliviam-se em estar libertas. Por ser uma questão muito delicada, achei que poderia 

ser invasivo abordá-la nas entrevistas, mas algumas das entrelinhas do que foi dito 

preenchem-se da temática. A Nossa Horta possibilita que a sororidade seja exercitada 

como uma ferramenta de combate às situações domésticas de abuso e violência. 
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A então prefeita de Santa Cruz de Minas (2013-2020) confirma a condição de 

guerreiras e sobreviventes de situações familiares e afetivas abusivas que os 

depoimentos das entrevistadas e as histórias de vida das participantes da horta 

deixam transparecer: 

Você deve ter conversado com elas, eu não sei se todas abriram a sua 
condição de vida, o que elas passam ou já passaram, mas você vê que são 
mulheres que lutam constantemente por espaço, e algumas delas já 
conseguiram se fortalecer “pra” se libertarem de relações abusivas, libertar 
de relações familiares em que elas sofriam abuso, sofriam violência 
doméstica. [...] Mas elas sentem ali um espaço em que elas podem contar 
umas com as outras (Depoimento da prefeita do município 2013-2020). 

Ela discorre sobre como a horta tem sido uma estratégia em certa medida 

exitosa para fomentar o empoderamento feminino e conscientizar a respeito da 

violência de gênero: 

Uma jornalista me perguntou como a gente fazia para comunicar com as 
pessoas sobre temas que são até de difícil compreensão, quando a gente fala 
“política pública de desenvolvimento social”. Mas de como a gente conseguia 
fazer essa comunicação “violência doméstica”, e chegar isso numa linguagem 
que as pessoas se identifiquem. Aí eu falei “pra” ela e até usei a horta, falei 
“olha, é não falando que é sobre isso”. Na horta, no processo que elas estão 
lá, e aí tem o apoio do CRAS, a assistente social, a psicóloga, elas começam 
a conversar, então criam-se laços ali e começam a se tratar outros assuntos. 
A gente tentou chamar grupos, por exemplo, “pra” falar sobre violência 
doméstica e renda. Não foi nenhuma mulher. E aí quando a gente começou 
a horta os outros grupos de artesanato e de outras formas de geração de 
renda a gente começou, a gente tinha um grupo (que agora na pandemia 
parou um pouco, a horta continuou...) mas tinha um grupo com 60 mulheres. 
E ali a gente começou a trabalhar, e ali elas começaram a falar das suas vidas 
né... tipo “nossa, eu passo isso em casa também”. E de alguém explicar 
“nossa, mas você não tem que passar por isso” “por quê?” “por conta disso”, 
“mas você sabe que eu nunca pensei?”, e aí através daí a gente vai 
consolidando, por que, primeira coisa: elas tem que se identificar, (elas ou 
eles, o que for), tem que criar um contexto de identificação com aquilo, e não 
de cima pra baixo, de “olha, você está sofrendo violência doméstica, você tem 
que arrumar um emprego, você tem que sair disso”. Aí ela fica reclusa e 
nunca mais volta. E aí a horta, ela vem nesse contexto. E outros temas 
transversais são construídos e consolidados, que fazem com que elas 
mudem seu dia a dia, sua forma de vestir, sua forma de empoderar-se.[...] 
Mas de auto estima, de ter voz, e isso é muito bacana, porque ali elas têm 
voz, elas falam, elas mandam. E às vezes dentro de casa elas não têm. Então 
são espaços que são construídos através da voz delas. 

Apesar de todas elas terem filhos, nenhuma das participantes entrevistadas 

vive ou afirma manter relações afetivas com os pais de seus filhos. A partir dos relatos 

das entrevistadas, pode-se inferir que os pais de seus filhos não participam ativamente 

das atividades de criação e cuidado com eles. O fato de o trabalho doméstico ser 

realizado quase exclusivamente pelas mulheres nas famílias das entrevistadas (no 
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caso, elas próprias) é tida por elas e por suas famílias como natural, mesmo para 

quem trabalha também fora de casa.  

O fato de elas serem capazes de dar conta de conciliar as tarefas de cuidados 

com a família e o lar, e, no caso de três das quatro entrevistadas, de seu trabalho fora 

de casa, mostra que elas são fortes e capazes de realizar e conciliar tanto trabalho. 

Porém o ideal preconizado pelo feminismo é que elas não precisem realizar e conciliar 

tanto trabalho, e ser fortes e guerreiras para chefiarem e manterem suas famílias 

sozinhas.  

O feminismo e o empoderamento feminino não se fazem com uma mulher 

sozinha em sua casa, mas com o coletivo feminino da sociedade, que reivindica a 

divisão equitativa dessas tarefas entre ambos os pais, e entre os familiares de ambos 

os sexos, para que elas possam dedicar o seu tempo também a quaisquer outras 

atividades que lhes interessem e lhes deem prazer.  

Trazer os questionamentos que podem fomentar as tomadas de consciência 

feministas é essencial para construir esse coletivo de mulheres empoderadas. E é isso 

que a Nossa Horta possibilita: um ambiente de trocas, sororidade e apoio mútuo, que 

permite que elas comecem a questionar sua condição e se empoderar. 

Encontrar maneiras de suscitar questionamentos sobre essas questões junto a 

elas é uma tarefa delicada, no âmbito da sociedade patriarcal e classista em que estão 

(estamos) inseridas. Porém, durante o período em que foi realizada a observação 

participante na horta, foi percebido que a Tutuca foi capaz de aproximá-las desse 

debate de diversas formas. Durante a entrevista, Artemísia abordou espontaneamente 

o tema dos direitos das mulheres, ao mencionar uma entrevista que Tutuca deu no 

rádio: 

Outro dia eu vi ela falando na rádio São João, falando os direitos que nós 
mulheres têm. Que tem muitos homens que são machistas, que acham que 
só eles que têm direitos. Mas a maioria hoje é só as mulheres que estão 
ganhando. Batalhando e ganhando. Pra mim isso é uma beleza. (Artemísia). 

É possível que as falas de Tutuca a tenham afetado, particularmente pelo fato 

de ambas terem estabelecido um contato próximo durante o tempo em que Tutuca se 

fez presente na horta, fazendo com que ela se identificasse com o que foi dito, mais 

do que se ouvisse o tema ser abordado por outra pessoa. Essa mesma integrante 

prossegue em seu depoimento: 
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[...] Eu até queria ligar pra rádio no dia que eu vi ela falando na rádio, mas 
não deu tempo. A entrevista dela foi bastante tempo... foi muita pergunta que 
o radialista fez, ela falando sobre as mulheres, sobre os nossos direitos.  Aí 
depois ainda teve aquela música “quem vai mandar no mundo é as mulher” 
acho linda aquela música! E dá certo, caiu bem pra nós, viu! Os homens 
devem ficar danados da vida. Eu acho que pra eles, não importa. Mesmo 
assim, com todos os direitos que a mulher hoje está tendo, mesmo assim 
ainda existem alguns deles que estão tirando a vida da própria companheira, 
né. O direito delas sobreviverem. Eu não vejo televisão, até parei, ainda mais 
com isso tudo que está acontecendo. (Artemísia). 

Desde o início da Nossa Horta, o projeto conta com a presença predominante 

das mulheres. Sobre essa presença majoritariamente feminina na horta, Camomila 

comenta: 

Tem mulheres que o marido trabalha, ela está desempregada e fica dentro 
de casa triste, agoniada, com depressão, sabe, pode estar vindo pra cá, 
entrando em contato com a terra, com as flores, com as plantas... no dia da 
colheita pode levar uma coisinha para casa também, né... que elas acham 
bom. Eu acho que deveria ter mais mulheres aqui na horta. (Camomila). 

Sobre a questão das mulheres na horta, Hortelã também comenta: “de vez em 

quando aparece algum rapazinho, mas a força mesmo é das mulheres”.  

A longo das vivências oferecidas na horta durante a pesquisa e, de modo mais 

acentuado, durante os círculos de mulheres com os quais colaborei, uma percepção 

sobre uma questão delicada me atravessou: o sentimento de inadequação que muitas 

mulheres manifestam com relação à sua aparência física.  

O livro de Naomi Wolf (1992), O Mito da Beleza me fora, por acaso, 

recomendado por uma amiga à mesma época, e sua leitura contribuiu para aclarar 

essas percepções. 

Wolf (1992) fala sobre os esforços, tempo, dinheiro, energia e desgaste 

emocional que as mulheres dedicam constantemente – de forma desigual com relação 

aos companheiros do sexo masculino – a se adequarem a padrões de beleza vigentes. 

Portanto, quando se pensa sobre a luta pela liberdade do nosso gênero, um ponto 

essencial nas definições dessa liberdade é a definitiva libertação do cárcere da beleza 

estereotipada, e de toda a indústria que se nutre desse cárcere (como a da 

propaganda, da cosmética e da cirurgia plástica). 

A insegurança com a autoimagem é fonte de ansiedade, frustração e 

insatisfação, o fato de sentirem que seus corpos são esteticamente inadequados ao 

padrão de beleza hegemônico é tema de conversas e reclamações recorrentes. 
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Sentem-se estigmatizadas em razão de seu peso. Muitas delas sentem o preconceito 

baseado na cor da sua pele. Quase todas se ressentem com a sua idade. Naomi Wolf 

tem considerações relevantes e pertinentes a essa observação: 

O envelhecimento na mulher é "feio" porque as mulheres adquirem poder com 
o passar do tempo e porque os elos entre as gerações de mulheres devem 
sempre ser rompidos. As mulheres mais velhas temem as jovens, as jovens 
temem as velhas, e o mito da beleza mutila o curso da vida de todas. E o que 
é mais instigante, a nossa identidade deve ter como base a nossa "beleza", 
de tal forma que permaneçamos vulneráveis à aprovação externa, trazendo 
nosso amor-próprio, esse órgão sensível e vital, exposto a todos. (Wolf, 1992, 
p.34). 

No contexto da vida dessas mulheres que de tanto já foram privadas, inclusive 

de perceberem a sua própria beleza, importância da Nossa Horta se ressalta ainda 

mais, enquanto uma atividade que colabora para construir sua autoestima e enquanto 

um lugar onde se sentem seguras para manifestar suas frustrações, pois encontram 

apoio e acolhimento umas nas outras. A experiência de participar da Nossa Horta 

aproxima essas mulheres da terra, permitindo a elas (re)descobrir seus verdadeiros 

valores e poder no contato com a terra e com o outro. O feminismo dessas mulheres 

é vivencial. A sororidade se faz presente no apoio que elas se oferecem para 

(re)construírem sua auto imagem.  

 

3.6- O papel da renda na Nossa Horta 

 

Quando se iniciou o contato desta pesquisa com a Nossa Horta, no início de 

2019, Tutuca relatou que sua ideia era que, futuramente, conforme a produção da 

Nossa Horta se ampliasse, além de alimentar as participantes do projeto, os alimentos 

pudessem ser comercializados junto ao projeto Dia de Feira Agroecológica, realizado 

em parceria com a UFSJ, no Campus Santo Antônio, do qual Tutuca já participa, 

vendendo produtos alimentícios que fabrica.  

A produção, até o momento presente, ainda não é suficiente para realizar este 

projeto, mas desde o início de 2020, têm-se apresentado novidades positivas nesse 

sentido. A produção da Nossa Horta, até o início de 2020 vinha sendo compartilhada 

entre as pessoas que trabalhavam no projeto, e não gerava excedente passível de ser 

comercializado. Porém, no início de 2020, percebeu-se que a produção de alguns 

vegetais passou a ser mais do que suficiente para as famílias dos produtores.  
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No dia 15 de janeiro de 2020 foi realizada uma reunião à qual compareceram 

quase todas as pessoas envolvidas na Nossa Horta, em que foi falado que as pessoas 

da comunidade de Santa Cruz de Minas, por saberem da existência da Nossa Horta, 

frequentemente questionavam aos funcionários do CRAS e participantes da horta se 

a horta vendia ou doava alimentos.  

Identificando a possível demanda e o possível mercado consumidor dos 

produtos da horta, os presentes debateram o assunto, e ficou decidido na reunião que 

eles iriam vender o excedente da produção no próprio local da horta, e usar o dinheiro 

para investir no próprio projeto, comprando, a princípio, mais mudas e sementes. 

A partir de então, às quartas-feiras, as participantes da Nossa Horta passaram 

primeiro a colher o alimento produzido para levar para suas casas, e o que sobrava, 

elas vendiam. O dinheiro arrecadado ficava em uma caixa no CRAS. Na primeira 

quarta-feira após a reunião, a colheita de alfaces foi abundante, e começou-se a 

arrecadar de um a dois reais para cada pé de alface (dependendo do tamanho). Foram 

vendidos também quiabos, tomates e couve a preços bem acessíveis à comunidade.  

As participantes da horta se incentivavam mutuamente a divulgar para seus 

amigos, familiares e vizinhos, que a horta estaria vendendo alimentos agroecológicos, 

sem agrotóxicos. O dinheiro arrecadado ainda não vinha sendo suficiente para 

remunerar o trabalho feito pelas pessoas que participam da horta, mas vinha sendo 

reinvestido na iniciativa. Após o início da pandemia, estabeleceu-se um dia da semana 

(a sexta feira) para a realização de uma “feirinha” (assim chamada pelos seus 

realizadores) para vender os produtos da horta, que ocorria em um estande em frente 

à entrada da horta.  

Durante a realização da feirinha, são utilizadas máscaras e álcool em gel como 

medidas de segurança contra a Covid-19. Muitas mudas vêm sendo adquiridas com 

o dinheiro arrecadado nas feirinhas, visando continuar e ampliar a produção da horta. 

No que se refere à produção de renda da horta, as participantes veem a Nossa 

Horta de maneiras diferentes. Lavanda relata que seus amigos e vizinhos não dão 

grande importância à sua participação na horta, devido ao fato de esta não ser uma 

fonte de renda, porém não é assim que ela percebe. Ela comenta que os amigos e 

vizinhos “veem a horta como ‘um nada’”: 
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Porque não gera o lucro que eles querem que gere, e é o lucro financeiro. E 
eu não estou em busca do financeiro, estou em busca da tranquilidade, que 
é o que a horta me traz. E é essa a resposta que eu dou na rua. Por que em 
busca do financeiro, eu tenho pra onde ir buscar. Eu não venho pra horta 
atrás de dinheiro, atrás de lucro. Eu venho, colho, levo pra casa, já me 
economiza, eu já não tenho que comprar, entendeu, ainda levo até pra dar 
pra quem me critica, e fala do financeiro. (Lavanda). 

Apesar de ainda não gerar lucro financeiro, para algumas das entrevistadas a 

Nossa Horta tem importância em sua economia familiar, não como uma fonte de 

renda, mas como uma forma de economizar na compra de alimentos. 

Quer dizer, se eu tiver que comprar, eu já não preciso comprar, porque eu já 
posso levar daqui. Igual o quiabo, se você vai no supermercado e pega uma 
bandeja de quiabo, você não tem certeza de quantos quiabos bons vão ter. 
Aqui não, aqui eu já colho e já levo para casa ciente de que eu não vou 
precisar comprar. Para mim já é um lucro: Eu não ter que gastar. (Hortelã). 

Essa integrante nota também uma diferença na durabilidade dos alimentos 

provenientes da horta, que afirma serem mais duráveis, quando comparados aos 

comprados em supermercado, o que faz com que o consumo dos alimentos colhidos 

na horta traga ainda essa vantagem, que se traduz na economia com compras 

alimentícias: “A verdurinha que ‘cê’ leva pra casa é muito bom, né, por que ‘cê’ põe 

na geladeira, às vezes quando é na outra quarta feira, ainda tem quiabo!”. 

Quando questionada se a horta trouxe alguma mudança na sua renda, esta 

integrante responde: “Diminuiu os gastos né! As coisas estão muito caras, 

principalmente, olha o preço do quiabo”. Cabe ressaltar o apreço que as participantes 

têm pelo quiabo, perceptível pela quantidade de vezes que elas se referem ao vegetal 

em suas falas – e que a produção de quiabos do ano de 2020 foi realmente farta. 

Para a participante Camomila, sua visão sobre a questão da geração de renda 

a partir da horta é diferente da das demais. Ela acha que a economia com alimentos 

que a horta possibilita ainda não constitui uma vantagem econômica muito relevante. 

Esta integrante, que está desempregada e gosta muito de trabalhar na horta, aspira 

ter na Nossa Horta uma forma de gerar renda, para si, para as companheiras, e para 

a manutenção do projeto: 

Benefício mesmo seria se as pessoas tivessem uma renda aqui dessa horta. 
Porque todo mundo vem aqui, mas tinha que ter uma renda. Eles se 
conformam com o pouquinho que vem aqui e levam. Hoje levam uma 
abobrinha, um quiabinho, que dá para fazer no almoço, mas e amanhã? 
Amanhã não tem, verdade? (Camomila) 
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Ela tem em mente vários projetos para ampliar as atividades da horta, de modo 

que o projeto lhe possibilite a geração de renda: 

Por isso que eu quero trabalhar com as plantas desidratadas, com as tinturas, 
porque, aí sim, daria dinheiro para as amigas. Daria dinheiro, um nome, um 
selo de qualidade. Daria renda. Do jeito que está não dá (Camomila). 

Camomila enfrenta um grande conflito entre sua paixão pela horta, e sua 

necessidade de se dedicar a um trabalho remunerado. Ela manifesta a preocupação 

de que, na mudança da atual gestão da prefeitura da cidade, a horta perca o apoio do 

governo municipal e acabe. Ela propõe que a Nossa Horta busque um selo de 

produção orgânica, pois vê na conquista deste selo uma forma de garantir a 

manutenção das atividades da horta, além de uma forma de obter qualificação e 

reconhecimento da produção da horta, que possibilite que se possa auferir renda a 

partir do trabalho que realizado ali: 

Eles me colocaram na responsabilidade da estufa, de estar fabricando as 
mudinhas, de estar fornecendo os chás desidratados, as tinturas, aí se der 
certo do Sérgio conseguir o selo [de produção orgânica], eu vou continuar 
aqui, entendeu, por que a gente tem que ter um selo de qualidade, aí a gente 
vai continuar. Por que aqui é um loteamento alugado pela prefeitura de Santa 
Cruz, e isso significa que se o outro prefeito entrar e quiser tomar da gente, a 
gente já está podendo ter o nosso ganho, a gente continua com a horta. Aí 
sim, continuamos com a horta aqui e vamos ter o nosso nome, nós temos que 
ter o nosso selo de qualidade. O selo de qualidade sobre os orgânicos, as 
tinturas, essas coisas todas que pode estar tirando as propriedades da horta, 
que é tudo orgânico, tudo saudável aqui (Camomila). 

Diante do receio expresso por Camomila, de que a horta terminasse junto com 

a gestão da prefeitura que apoiou a sua criação, buscou-se junto à prefeita de Santa 

Cruz de Minas (2013-2020) saber se a iminente mudança da gestão da prefeitura 

representaria um risco à continuidade da Nossa Horta. Ela afirmou que vêm se 

desenvolvendo no município iniciativas no sentido de fortalecer a Nossa Horta e outros 

movimentos de Economia Solidária da cidade, e prosseguiu dizendo: 

Esse processo, ele é devagar, ele é aos poucos. Pra mim poderia estar muito 
maior do que está, mas como a gente vem de uma cultura em Santa Cruz de 
Minas de muito assistencialismo, tentar promover ações que vão além do 
assistencialismo necessita primeiro de muita crença, né, de acreditar mesmo 
que aquilo é possível, para que as pessoas também possam acreditar. E é 
um trabalho de formiguinha. Por que quanto mais elas [...] se sentirem donas 
daquele espaço né, é melhor pra todo mundo. Eu quero que chegue um 
momento em que elas não precisem da prefeitura, que elas não precisem de 
uma prefeita que apoia, que elas precisem só delas mesmo, por que a parte 
legal já está ali garantindo, então a gente precisa mesmo é delas acreditarem 
que tem condição. E acho que é por isso que é um programa que dá certo. 
Por que vem delas (Depoimento da prefeita do município 2013-2020). 
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A fala da prefeita aponta que o projeto tem uma base institucional para 

prosseguir, mesmo sem o seu amparo, e que o principal requisito para a manutenção 

do projeto é o empoderamento das participantes e que elas se apossem do projeto e 

tomem frente do seu desenvolvimento, para que possam obter renda a partir dele. 

Diante da perspectiva de gerar renda a partir da horta, Camomila cita algumas 

das melhoras na infraestrutura da horta que ela gostaria de ver realizadas: “Com 

geração de renda, vai aprimorar o lugar, aumentar o muro, mandar pintar, mandar 

rebocar, fazer uma coisa bonita, um portão melhor, uma autoestima. E todos vão falar 

assim “eu comprei o chá lá, lá é sem agrotóxico”. 

A integrante  reconhece o valor da produção agroecológica, sem agrotóxico que 

é realizada na horta. Ela, que deseja ganhar dinheiro com o projeto, não cogita fazer 

uso de insumos e pesticidas químicos para aumentar a produção da horta, mas 

percebe que o que traz valor para os alimentos produzidos na Nossa Horta é 

justamente o fato de serem agroecológicos.  

Embora sejam heterogêneas as aspirações das participantes entrevistadas 

com relação à geração de renda a partir do seu trabalho na horta, é possível afirmar 

que o projeto apresenta o potencial para se expandir economicamente, pois algumas 

das participantes se engajam intensamente no projeto, e elaboram diferentes ideias 

para torná-lo rentável. A rapidez com que a Nossa Horta passou a auferir renda, a 

partir da decisão coletiva de vender o excedente da produção também denota um 

potencial de capitalizar os alimentos na comunidade. Embora a experiência de venda 

dos produtos da horta ainda esteja embrionária, é possível que venha a crescer e, 

quem sabe seja realizado o projeto inicial de Tutuca, de vender os alimentos da horta 

junto ao Projeto Dia de Feira Agroecológica da UFSJ, sempre aliada ao ideário da 

Economia Solidária38. 

 

3.7- Saberes ancestrais, decolonialidade e conexão com a terra na Nossa Horta 

 

 
38 Existe outra pesquisa de mestrado em andamento neste Programa de Pós-graduação que se debruça 
especificamente sobre esta questão da economia solidária na horta. 
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Os conhecimentos de Tutuca sobre plantas medicinais, horticultura e 

agroecologia, são reconhecidos em sua comunidade, o que colabora para que ela 

possa iniciar projetos como a Nossa Horta, onde ela aplicava e compartilhava seus 

conhecimentos. Ela afirma que a região de Santa Cruz de Minas é “terra de raizeiro”, 

cuja população, principalmente a mais antiga, conhece e valoriza as propriedades 

curativas das plantas nativas.  

Tutuca afirmava sentir-se incomodada pelo pouco valor que os homens que 

colaboram com a horta conferem às plantas medicinais. Mostrava-se insatisfeita nas 

diversas vezes em que um deles capinava as plantas medicinais dos canteiros e dos 

seus arredores. Após a saída de Tutuca da horta, o projeto foi se afastando da ideia 

inicial, de criação de uma horta de plantas medicinais (Tutuca queria que na entrada 

da horta tivesse também uma placa com o nome de “Farmácia Popular”), porém, no 

início de 2020, com o regresso de uma das integrantes, que estava afastada da horta 

por motivos de saúde, as plantas medicinais voltaram a ser um ponto importante para 

a Nossa Horta. 

A participante Camomila detém conhecimentos ancestrais sobre plantas 

medicinais, transmitidos por seus antepassados: “Eu tenho conhecimentos de ervas 

medicinais, de benzeção... já é de família, do meu avô que morreu, passou para minha 

mãe, que passou pra mim”.  

A afirmação de Tutuca de que Santa Cruz de Minas é “terra de raizeiro” 

encontra respaldo nas participantes da Nossa Horta. Tutuca conta que o 

conhecimento sobre a medicina das raízes, assim como a benzeção, são tradicionais 

da região, e passam de geração para geração, como é o caso da família de Camomila.  

Esses negócios de chá, desde pequena minha mãe fazia e eu ia perguntando 
para ela. Minha mãe é benzedeira. Então a minha mãe também tem muitos 
conhecimentos, que vêm do tempo do meu avô. Meu avô era benzedor. 
Natural de Santa Cruz de Minas, um ótimo benzedor [...] e um ótimo raizeiro 
também. Tudo quanto é raiz que você imaginar, meu avô conhecia. Então já 
vem de geração (Camomila). 

A partir do início de 2020, o local onde era o viveiro de mudas foi transformado 

em uma estufa de plantas medicinais, pela qual Camomila é a principal responsável. 

Esta integrante encontra na horta uma oportunidade de multiplicar seu conhecimento 

sobre plantas e transmiti-lo para outras pessoas: 
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Eu sou faxineira, se aparecer uma faxina eu faço. Mas me colocaram na 
estufa, por que eu tenho conhecimento que eu posso estar trazendo pra cá. 
As mudinhas, eu posso estar multiplicando as mudinhas, ali, igual, eu trouxe 
o aipo, a pimenta, a fragaia, que era remédio de rins antigo, dos idosos que 
já faleceram há muito tempo. Remédios que foram esquecidos, eu estou 
trazendo de volta pra cá, por que eu tenho esse conhecimento. E busco 
também com os benzedores, nos livros antigos (Camomila). 

Assim como o de Tutuca, o conhecimento de Camomila sobre plantas 

medicinais é afamado em sua comunidade - como informam AS e Tutuca, e pude 

observar que com frequência pessoas da comunidade visitam a horta à procura de 

suas indicações sobre as plantas para tratar de  problemas de saúde.  

Ela aplica esse conhecimento sobre a cura com plantas em benefício da 

comunidade, e o transmite de bom grado a quem quer que se disponha a aprender. 

O contato com Camomila e a oportunidade de beber da fonte do seu conhecimento 

sobre a medicina das plantas foi uma das riquezas das quais pude desfrutar no 

desenrolar deste trabalho. Ela não cansou de afirmar durante seu depoimento: “a parte 

que mais me faz bem é poder compartilhar o que eu sei. Se você está aprendendo e 

você tem vontade, eu passo para você”. E continua sua fala:  

Estar ensinando para a juventude de hoje, que só quer saber de ficar 
comprando remédio na farmácia, mas não sabe o mal que faz. Você poder 
ter uma planta na sua casa, e se o seu filho deu uma dor de barriga, deu uma 
dor de ouvido, você saber o que pode passar numa picada de inseto, passar 
no cabelo para a queda de cabelo, dor de ouvido, para os olhos, e você poder 
colher uma coisa – com a segurança de que “foi eu que plantei, e eu sei o 
que eu usei.” Você dá para o seu filho, e vai de geração em geração”. E aí 
não acaba. Porque está acabando. E nós não podemos deixar acabar 
(Camomila). 

Esta integrante da horta estudou até a segunda série do ensino fundamental, 

sempre trabalhou como faxineira, e atualmente está desempregada. Ela afirma: “Se 

eu tivesse estudo, seria uma agrônoma, uma coisa assim”. Embora não tenha estudos 

formais, as plantas medicinais são objeto de seus estudos há anos: 

A gente vai cada dia mais aprendendo, vai buscando com os mais velhos, vai 
lendo nos livros, porque eu não tenho estudo. Eu não sou formada em nada. 
Mas eu sei ler. Então eu posso estar lendo um livro antigo, e estar trazendo 
uma planta aqui para a horta e os benefícios dela, estar passando pra você, 
por que eu sei que não vai te fazer mal. E aí, de geração em geração vai 
passando o conhecimento (Camomila). 

A maior das preocupações expressas por ela é a de que os conhecimentos 

sobre as plantas medicinais se percam, se não forem passados para frente. Os 

saberes que Camomila conserva foram transmitidos através das gerações de sua 
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família. É um conhecimento que provém da experiência, e que não necessariamente 

goza de validação científica (ainda).  

Em que pese a relevância e aplicabilidade de seu saber, esse conhecimento, 

muitas vezes, não é reconhecido ou validado perante instituições de ensino, e mesmo 

perante boa parte da sociedade, que tende a considerar unicamente o conhecimento 

científico como válido e verdadeiro, e que se vale, em grande parte, de medicamentos 

industrializados e sintéticos para tratarem enfermidades, desconsiderando ou 

desconhecendo as medicinas naturais. 

A Nossa Horta é um ambiente propício para a propagação dos conhecimentos 

sobre plantas, pois proporciona encontros e trocas entre gerações. Filhas, filhos, netas 

e netos das participantes frequentam a Nossa Horta, e aprendem a plantar, mexem 

na terra, se divertem e encontram outras crianças. É nítido que o projeto colabora para 

aproximar a comunidade, e principalmente as crianças das atividades de plantio e da 

natureza, o que transforma, sem dúvidas, a consciência ambiental dessas pessoas de 

diferentes gerações e da comunidade. 

Santa Cruz de Minas é um município com a natureza relativamente próxima, 

pelo fato de a APA da Serra São José ocupar parte do seu território. As participantes 

da Nossa Horta entrevistadas têm sua origem no campo, ou passaram parte de suas 

vidas na área rural, de modo que não sentiam uma completa desconexão da natureza 

antes de ingressar no projeto, como possivelmente ocorreria se esse projeto fosse 

realizado em uma metrópole. Todas as participantes entrevistadas já tinham, em 

alguma medida, algum contato com a terra, antes de escolherem integrar a Nossa 

Horta. Sobre a questão do seu contato com a terra antes da sua participação na horta, 

Lavanda relata que sua casa fica próxima aos limites da cidade, onde tem a natureza 

próxima, porém a horta lhe fez estabelecer um contato maior com a terra: 

Plantava o mínimo, né, que no caso eu gosto de cuidar de uma flor, tenho 
meus vasinhos de plantas em casa, tenho uma vasilha onde eu costumava 
plantar uma couve, cebolinha, só essa coisa que eu tenho mesmo, mas o 
contato direto [com a terra] não tinha não. A horta que me deu isso, e levantou 
a minha auto-estima, e me mostrou que eu sou capaz (Lavanda).  

Ela afirma: “Plantar é... Ah, é um hobbie, gente, é muito bom. Muito bom 

mesmo. Eu amo, eu amo”. 
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Assim como Lavanda, outras participantes, que foram ingressando na horta 

durante o período em que se deu a observação participante do projeto, passaram a 

ter mais contato com a terra, ou mesmo suas primeiras experiências de plantio, a partir 

da Nossa Horta.  

Artemísia relata uma vivência mais profunda de conexão com a terra, anterior 

à sua experiência na Nossa Horta, que remonta à sua infância junto à família: 

A gente veio da roça, então já tem costume de mexer com ervas, plantas, lá 
a gente plantava milho, juntava para colher na hora da colheita. Para nós era 
uma festa, a gente era criança, né... era carro de boi que trazia o milho pra 
gente né, trazia saco de arroz, saco do feijão que a gente comia. Então eu 
posso falar que eu vim da roça (Artemísia). 

Ela acrescenta: “adoro mexer na terra, plantar, capinar, limpar, fazer a 

sementeira... de tudo um pouco, tanto flor, como plantas e ervas”. Quando perguntada 

sobre o que mais gosta na Nossa Horta, esta integrante responde: 

De tudo. Não tem nem noção... capinar, plantar, colher... colher então é 
melhor ainda! A coisa mais boa... você vê, quando você joga uma sementinha 
só na terra, ela vem, produzindo o dobro... e dá muito né... a gente coloca 
uma sementinha e olha o tanto que ela produz (Artemísia). 

Sua fala traz a percepção da terra como fonte de alimento e do ato de plantar como 

multiplicador desse alimento. Através das falas das mulheres da Nossa Horta, a terra pode 

ser percebida como elemento de transmutação das emoções negativas. A atividade de 

plantar é desempenhada tanto como um hobbie, quanto como uma “válvula de escape” das 

tensões do dia a dia e de suas relações (expressões empregadas por Lavanda). São 

percepções sensíveis e sutis que elas compartilham a partir de sua experiência na Nossa 

Horta.  

Nossa Horta é, assim, percebida por elas como um ambiente propício para que se 

desperte essa sensibilidade e percepção da natureza (externa e interna) do plantio, do 

cuidado, da colheita. De si, do outro, da terra. O ecofeminismo aqui é vivencial: é a 

conexão/re-conexão, a percepção da integração que sempre existiu, entre as mulheres e a 

terra. Para Camomila, existe uma certa mística que envolve o contato com a terra: 

A horta, as plantas, em si, de você ver o aroma que você sente, já faz bem 
para a sua aura, para o seu estômago, se você está com dor de cabeça, você 
chega perto de uma planta, tem as plantas aqui também que limpa a sua aura, 
tipo o boldo, o manjericão, essas coisas todas limpam a sua aura, se você já 
entra aqui com uma dor de cabeça, uma “coisa ruim”, tem várias plantas aqui 
que te ajudam. E depois, você está aqui com o contato com a terra, 
conversando com os amigos, você ri, entendeu... rapidinho a hora passa e 
você não vê! É tudo de bom isso aqui para mim. Eu gosto mesmo (Camomila). 



 

114 
 

O contato de Camomila com o plantio e o reconhecimento da importância do 

plantio e do cultivo da terra, são cultivados desde a infância: “já fui da área rural, meu 

pai plantava, desde que eu era pequenininha, eu ajudava ele”. 

Hortelã também trazia o contato com a terra desde antes de sua participação 

na Nossa Horta, mas intensificou suas atividades de plantio a partir da sua 

participação na horta. Ela demonstra uma percepção sensível e delicada da natureza, 

do crescimento das plantas.  

Ela afirma que já cultivava o hábito de plantar com frequência, mesmo antes de 

participar da Nossa Horta: “Eu gosto muito de planta, né, eu adoro plantar minhas 

flores, fazer as mudinhas, já trago as mudinhas já pegadinhas, tanto que aqui já tem 

algumas né! Já tem algumas flores”. O contato com a terra que a Nossa Horta 

proporciona às suas participantes é fonte de satisfação pessoal, de aprendizado, de 

alimentos, de relações e de cura.  

A Nossa Horta em si é uma prática decolonial, que combate o destino que o 

capitalismo-patriarcal-colonizador reservava àquelas mulheres: de submissão e 

exclusão social. A Nossa Horta combate a prática hegemônica e colonizadora de 

expropriação dessas pessoas de baixa renda do contato com a terra, de atividades 

terapêuticas e lúdicas, de acesso ao conhecimento, ao autoconhecimento e à inserção 

social. A Nossa Horta é decolonial, por ser agroecológica, por fertilizar o solo (da terra 

e das mentes) e, a partir do trabalho coletivo de uma população carente e 

majoritariamente feminina, devolver a biodiversidade a um terreno urbano 

abandonado, rompendo com a monocultura colonizadora. É decolonial por dar voz 

aos saberes ancestrais, riqueza de uma população que não quer ver seus saberes e 

sua cultura serem apagados pela colonização e massificação do conhecimento, da 

alimentação e da medicina. 
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Figura 14: Canteiros feitos com pneus, com plantas ornamentais, na entrada da Nossa 

Horta. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos 

 

3.8- Segurança e vulnerabilidade na Nossa Horta 

 

Várias das mudas de flores que a dona Hortelã plantou na horta foram furtadas 

em uma das vezes em que a Nossa Horta foi invadida e roubada. O jovem município 

de Santa Cruz de Minas, embora tenha se desenvolvido muito nos últimos anos, como 

se demonstrou anteriormente, ainda apresenta altos índices de criminalidade, e os 

funcionários do CRAS relacionam tais indicadores ao fato de que a cidade enfrenta 

grandes problemas relacionados ao tráfico e ao abuso de drogas na região. 

Os episódios de furtos da horta são muito ressentidos por todos os 

participantes. Camomila menciona um desses episódios: 

Tinha que o muro aumentar mais, ter uma responsabilidade, não deixar 
assim, porque praticamente é a ‘deus dará’ essa horta. Olha o murinho que 
está aí! Se algum indivíduo quiser entrar aqui e arrancar tudo o que a gente 
plantou, ele vai fazer a graça pro colega e pronto. Mas se tivesse uma 
segurança, um muro mais alto, dava mais animação na gente. Nós chegamos 
uma vez aqui e achamos muita coisa arrancada, pisoteada. Já quebraram 
janela uma vez... (Camomila). 
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Ela demonstra claramente achar o muro da horta insuficiente para garantir sua 

segurança. Em diversos momentos, durante a experiência de observação participante 

da horta, se fez perceptível a necessidade que os participantes apresentam de que se 

tenha cuidado com a segurança da horta. Certa vez, invadiram a horta e furtaram as 

ferramentas de trabalho. As novas ferramentas ficam trancadas em um armário, para 

evitar novos furtos, e é também recomendado a todos que a porta da horta permaneça 

trancada com corrente e cadeado, exceto nos momentos de atividade no interior da 

horta.  

A preocupação com a segurança da horta e as respostas que as pessoas 

envolvidas propõem para essa questão suscitam uma série de questionamentos. O 

que chamamos de segurança? Do ponto de vista da urbanidade, o que é a segurança 

do espaço? Como a questão da segurança vem sendo tratada pelo governo? Será 

que a edificação de um muro fechado, interfere na urbanidade de Santa Cruz de 

Minas? E se, no lugar do muro, houvesse uma grade, a relação com esse espaço de 

cultivo seria outra, pelo fato dele não estar encerrado em si mesmo? Seria mais 

convidativo e inclusivo? A interação na relação espacial dentro e fora se modifica 

totalmente quando se tem visibilidade? O fato de o muro impedir a visão do interior do 

terreno o torna mais ou menos seguro? 

Ainda que os indicadores da criminalidade no município de Santa Cruz de 

Minas tenham perdido destaque no cenário nacional nos últimos anos, o município 

ainda apresenta uma população carente e é perceptível a desigualdade social 

existente entre Santa Cruz de Minas e as duas cidades históricas e turísticas vizinhas. 

Sabidamente, a desigualdade social e a marginalidade propiciam violência e 

criminalidade. Recorrentemente esse assunto é tema de conversas no CRAS e na 

Nossa Horta. O fato da criminalidade de Santa Cruz de Minas advir do tráfico de 

drogas na cidade gera dramas familiares e pessoais que envolvem algumas das 

participantes da Nossa Horta.  

Na região do Campo das Vertentes, o município de Santa Cruz de Minas é 

afamado por sofrer com a criminalidade relacionada ao tráfico de drogas: realidade 

social que deriva de uma política de guerra contra as drogas, que se trata, em verdade, 
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de um proibicionismo arcaico, classista e racista, que reforça uma política de 

criminalização da pobreza e das pessoas racializadas39. 

A criação e o fomento à Economia Solidária, a atividades geradoras de renda 

para a população de Santa Cruz de Minas pode ser o motor de muitas transformações 

positivas no sentido de empoderar economicamente a população, melhorar a 

qualidade de vida, e quiçá, contribuir para a redução da criminalidade. 

 

3.9- Arte como intencionalidade  

 

Pode-se dizer que a Nossa Horta permite às participantes a fruição da arte. 

As pinturas e os desenhos no muro da entrada e nas paredes internas da horta podem 

ser percebidos como uma forma de reconhecimento do seu trabalho. Quem produziu 

essas expressões artísticas não foram as participantes da horta, mas pessoas que 

passaram a interagir com elas como consequência da sua participação no projeto. “O 

muro da horta chamou as pessoas pra horta. A arte que chamou o povo pra horta”, 

afirma Tutuca.  

A arte, nesse caso, é a ponte que se estabelece via reconhecimento entre o 

grupo de mulheres da Nossa Horta e a comunidade. E nesse caso, uma comunidade 

mais ampla, que transcende os limites municipais, visto que as pinturas que ornam as 

paredes da horta foram feitas por jovens mulheres, em sua maioria estudantes 

universitárias, de municípios vizinhos, que reconhecem o mérito do trabalho realizado 

na horta. O reconhecimento é baseado nos benefícios para o meio ambiente urbano 

via segurança alimentar, estímulos à auto estima, como referencial para jovens e 

novas gerações, para o fortalecimento dos laços identitários e comunitários locais e o 

desenvolvimento de práticas ecológicas, sustentáveis e regenerativas. 

As pinturas que compõem o ambiente interno da horta, a estruturação dos 

canteiros, feitos com garrafas pet descartáveis, a composição de canteiros de flores e 

 
39 Andréa Pires Rocha (2013) escreve sobre o tema em "Proibicionismo e a criminalização de adolescentes pobres 
por tráfico de drogas", defendendo que o proibicionismo consiste na criminalização da pobreza. Lucia Cristina 
Rosa e Thaís Guimarães (2020), em seu texto "O racismo na/da política proibicionista brasileira: redução de danos 
como antídoto antirracista." apresentam a “guerra às drogas” como uma política racista. Pode ser encontrada 
uma vasta bibliografia adicional tratando destes temas e provendo estas mesmas análises. 
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plantas ornamentais com pneus pintados de diversas cores, nos vasos de plantas 

feitos com vasilhames plásticos pintados são elementos da horta marcados pela 

intencionalidade artística, aspecto que pode ser considerado para designar o caráter 

artístico de uma criação. 

Associamos estas relações com o que se infere a partir do trecho escrito pelo 

historiador das artes e político, Giulio Argan:  

“O artista existe, e existe por que faz, não diz que deve ou quer fazer no e 
para o mundo, cabe ao mundo dar um sentido ao que faz. (...) supõe realizar 
na arte um tipo de existência autêntica negado à média social" (Argan, 1992, 
p. 538).  

A intenção artística pode ser percebida em todas essas criações, e algumas 

delas, além de contribuírem esteticamente com o ambiente, servem de estímulos para 

reutilizações sustentáveis de materiais descartáveis.  

 

3.10- Produção e práticas agroecológicas, ecofeministas e regenerativas 

 

A Nossa Horta, além de, conforme reiteradamente expresso ao longo deste 

texto, não fazer uso de insumos e pesticidas químicos, utiliza-se de outras técnicas 

que compõem o arcabouço da Agroecologia. A adubação dos canteiros é feita com 

restos orgânicos, como a palha, o capim capinado da horta, restos de podas, sempre 

que disponível, é empregado também o esterco como adubo, entre outros produtos 

naturais. São também utilizados mecanismos como os defensivos naturais (figuras 13 

e 15).  

Uma planta conhecida como cravo de defunto, é utilizada por afastar insetos 

das plantações, está presente em muitos dos canteiros da Nossa Horta. É curioso 

observar que algumas das participantes demonstram aversão à planta por sua comum 

associação a velórios e à ideia da morte, e também pelo odor que possui. Além disso, 

nos canteiros, há combinação de diferentes plantas e rotação de culturas.  
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 Figura 15: Forração dos canteiros com matéria orgânica. Foto tirada em 19 de 

fevereiro de 2020. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos 

A assistente social conta um pouco sobre a experiência da Nossa Horta 

enquanto uma iniciativa pautada nos ideais da Agroecologia e que vem se 

aproximando cada vez mais da Economia Solidária: 

A horta agroecológica não tem veneno. O que é produzido, dividimos entre 
todos os participantes. O excedente, estão vendendo para comprar novas 
mudas. Estão vendendo lá na horta mesmo. As pessoas já sabem que está 
vendendo, procuram. Está sendo montado um espaço para economia 
solidária em Santa Cruz de Minas, assim, o excedente que será vendido, além 
de comprar novas mudas, será vendido para o grupo, que é a geração de 
emprego e renda (Depoimento da assistente social do projeto). 

A questão da importância de “comer sem veneno”, que Tutuca afirma ter sido 

um dos maiores objetivos da criação da horta, é reconhecida e exaltada pelas 

participantes da Nossa Horta, assim como outras questões relevantes para a 

Agroecologia. Porém, quando perguntadas sobre o que pensam a respeito da 

Agroecologia, três das participantes entrevistadas demonstram não estarem 

totalmente familiarizadas com o termo. 

As mulheres da Nossa Horta fazem Agroecologia, em todos os aspectos da 

definição do termo, muito embora não necessariamente o saibam – o que denota que 

o termo Agroecologia é uma classificação essencialmente acadêmica, de uma forma 
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de plantio que é, tanto científica, quanto intuitiva e ancestral. Mesmo desconhecendo 

a teoria, elas vivem a Agroecologia na prática.  

Uma das integrantes acha que a diferença das plantas cultivadas sem 

agrotóxicos se faz perceptível pelo sabor: “o sabor da verdura é outro. Muito diferente 

do que a gente compra no supermercado, você acha aí até fora de época, mas através 

das químicas que eles colocam. Então, às vezes dura mais tempo, mas parece que 

perde o sabor”. 

Para ela, parece ser mais interessante que o excedente do produto do trabalho 

na horta seja doado, do que comercializado. O trabalho dedicado ao plantio e à 

colheita dos vegetais, para ela, agrega um valor e um sabor diferenciado a esses 

alimentos: um valor afetivo e revestido da satisfação com o resultado desse trabalho, 

que merece ser compartilhado: 

Quanto mais a gente plantar, melhor será, para ter as coisas para doar, para 
vender, se for preciso... a gente mesmo, nós estamos plantando, a gente 
mesmo colhe as verduras aqui, e é até melhor, por que se a gente compra, 
não é gostosa igual colhido na hora. Igual, esses quiabinhos, o gosto é outro. 
Uma delícia. Seja couve, seja cebolinha... é diferente (Artemísia). 

Camomila é a participante entrevistada que mais se mostra conhecedora do 

tema Agroecologia. Ela afirma que ganhou consciência da importância de não utilizar 

agrotóxicos na plantação, em um curso técnico que fez, onde aprendeu muitas outras 

informações importantes, que aplica no plantio da Nossa Horta: 

Quando eu fiz o biofertilizante pela primeira vez, a compostagem, usando 
calcário, o esterco fresco... Eu sei o que é o esterco para uma planta, ela 
cresce naturalmente, só com esses cuidados, só com isso. É ótimo para a 
saúde. Tem muita diferença das que você compra no supermercado, aqui é 
natural mesmo (Camomila).  

Outra integrante percebe os alimentos cultivados sem agrotóxicos como mais 

benéficos para a saúde, e menciona como sua filha manifesta sua preferência pelos 

alimentos da horta, sem agrotóxicos: “Benefício pro bolso e pra saúde! Por que aqui 

é sem agrotóxico, né, só coisas que você tá vendo produzir, que você vê como é feita, 

né, muito bom. Minha filha gosta mais das coisas que eu levo da horta, ela fala que é 

bem melhor”. 

Lavanda acha importante que não sejam utilizados venenos na horta, mas 

confessa que abriria uma exceção para o uso de defensivos: “Nós já tivemos muito 

problema com formiga cortadeira, que cortaram várias mudas que a gente plantou. 
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Mas agrotóxico para o mato, a gente chega, a gente capina, e não tem problema 

nenhum não. São várias pessoas para fazer esse tipo de coisa”. 

Ao contar a história da horta, Tutuca frisa: “a horta só começou por causa das 

plantas medicinais”. O cultivo das ervas medicinais consorciadas com as culturas de 

hortaliças é uma das técnicas da Agroecologia, que visa criar um agroecossistema 

diverso e em maior equilíbrio com a natureza. Tutuca conta: “as pessoas da 

comunidade vão lá buscar as ervas”.  

É importante que se mencione que três participantes do sexo masculino que 

integravam a horta em determinado momento da experiência de observação 

participante realizada ao longo deste trabalho, vinham insistindo para o uso de 

defensivos e de determinado herbicida que, segundo pesquisas, pode causar uma 

série de problemas de saúde, quando ingerido40. Em dezembro de 2019 Tutuca 

afirmou: “as mulheres sofrem pressão todo dia, de homens falando que elas precisam 

por adubo químico e agrotóxico e que vão capinar com Roundup”.  

Pouco antes do afastamento de Tutuca da Nossa Horta, no início de 2019, ela 

já se mostrava desgostosa com as intenções de uso de defensivos químicos 

apresentadas pelos “homens da horta”, e após sua saída, as sugestões sobre o uso 

de agrotóxicos se fizeram mais presentes, até mesmo em reuniões.  

A pressão para que haja um afastamento da horta da agroecologia está 

inevitavelmente relacionada à presença masculina, mais incisiva, na iniciativa. Eles 

argumentam que o uso das substâncias químicas iria colaborar para aumentar a 

produtividade da horta, e assim, o seu lucro. 

É notável como a teoria ecofeminista e os livros de Vandana Shiva se aplicam 

à realidade do pequeno universo que é a Nossa Horta. As expectativas das mulheres 

com relação à horta se relacionam mais com a saúde e o bem-estar delas próprias e 

da comunidade, enquanto a dos homens que colaboram com a iniciativa, buscam 

aumentar a produtividade e o lucro do projeto, numa lógica capitalista.  

 
40 É o que diz a pesquisa de Anthony Samsel e Stephanie Seneff apontam que a alta toxicidade do glifosato, 
substância presente no Roudup (produto que os participantes da horta sugeriram utilizar) causa uma série de 
desordens de saúde, inclusive aumentando as chances de desenvolvimento de doença celíaca e intolerância a 
glúten. "Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance.", de 2013. 
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Claro que não se pode generalizar essa percepção para a sociedade, porém o 

caso da Nossa Horta pode ser percebido como uma ilustração do pensamento 

ecofeminista, no contexto de Santa Cruz de Minas. Sem visar naturalizar os 

comportamentos estereotipados de gênero, na tradicional sociedade desse pequeno 

município, a realidade que se apresenta é em muito semelhante à narrada por 

Vandana Shiva (2014), ao descrever a situação de opressão das mulheres e de 

degradação ambiental provocada por homens com projetos desenvolvimentistas nos 

campos de pequenos povoados na Índia.  

O que se busca aqui é alertar para a necessidade de uma feminização da 

relação ser-humano natureza, a partir de um olhar integrado dos processos naturais 

e culturais que se desenvolvem na Nossa Horta, e perceber como o fato de a produção 

ser agroecológica pode trazer benefícios a longo prazo para a horta.  

Ainda que não seja a melhor estratégia para aumentar a produção e os lucros 

de imediato, o fato de a produção ser agroecológica confere mais valor aos alimentos 

perante a parcela da população que se preocupa em comer sem veneno, colabora 

para a segurança alimentar, para a saúde da comunidade e do ecossistema existente 

na horta, e, sobretudo, para tornar os alimentos agroecológicos mais acessíveis para 

aquela população. 

O pensamento regenerativo é um elemento transdisciplinar que alinhava 

sentidos no corpo, no espaço e no tempo. A regeneração ambiental pode ser pensada 

como um processo, como uma continuidade de ideias e ações. Esse ideal da 

regeneração ambiental presente na Nossa Horta se faz evidente através das práticas 

agroecológicas mencionadas, e também na forma como muitos dos recursos da horta 

são obtidos e geridos, numa lógica que a coloca além da pregada pela 

sustentabilidade, conforme mencionado teoricamente no início deste trabalho. 

Tutuca conta que antes de iniciarem a horta, seus idealizadores realizaram um 

estudo sobre os materiais que seriam necessários, fizeram orçamentos, e perceberam 

que não contariam com a verba para realizar o projeto. Então decidiram buscar 

alternativas de materiais que pudessem usar para concretizar o sonho da horta. 

“Fizemos um estudo: quanto custaria cercar os canteiros com outro material? Não ia 

ter dinheiro. Os catadores da associação de catadores de São João Del Rei levaram 

as garrafas PET”, conta Tutuca. As garrafas PET doadas pela associação de 
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catadores foram enchidas de água, e enfileiradas, de forma a delimitar os canteiros 

da horta. 

As “bombonas” coloridas que são usadas como vasos (antes de flores, depois 

das plantas medicinais) eram antigas latas de lixo que ficavam em diferentes 

localidades do município de Santa Cruz de Minas. Tutuca conta que elas “estavam 

jogadas na beira do rio. O pessoal do meio ambiente deixou lá”, denuncia. “A Horta 

só saiu por que a gente ousou a fazer o que dava” declara Tutuca. 

Algumas das “bombonas”, após serem usadas como vasos por algum tempo, 

se desgastaram e quebraram, e suas partes passaram a ser usadas como uma 

espécie de pás improvisadas, para colocar capim picado para cobrir a terra dos 

canteiros. Muito embora eventualmente esses materiais plásticos empregados na 

horta, um dia, serão descartados de uma forma que não será benéfica para o meio 

ambiente, em vista de ainda não haver uma forma acessível de descarte cem por 

cento ecológico de plástico, esses objetos foram reutilizados, desde o início de sua 

vida útil na horta, de formas criativas, de forma a potencializar sua funcionalidade e 

durabilidade, e evitar o consumo de novos materiais.  

A falta de recursos leva à busca de soluções inventivas para que se possa 

atender às necessidades da horta a pertir da reutilização de materiais que poderiam 

ir para o lixo. Existe na horta uma preocupação com o consumo consciente e com o 

reaproveitamento de objetos que não teriam um descarte adequado (tais como os 

pneus, as garrafas PET e as bombonas pláticas, que, ao serem jogados no lixo, seriam 

apenas resíduos tóxicos) que faz com que os participantes exaltem a criatividade 

empregada na reutilização de materiais para funções diversas, porém, é o desejo geral 

que a horta fosse dotada de recursos para adquirir ferramentas e materiais mais 

apropriados para facilitar a produção. 

Os participantes da Nossa Horta buscam utilizar os recursos presentes no 

próprio ambiente da horta e da cidade, para otimizar o plantio, as ferramentas e a 

estrutura da Nossa Horta (é empregado, por exemplo, o bambu encontrado às 

margens de um rio próximo à horta, para estaquear tomates). A Nossa Horta é uma 

iniciativa local que incorpora práticas que ajudam a lidar com problemas globais, e se 

pauta na busca do desenvolvimento de seus componentes humanos (sociais e 

econômicos) e ambientais como um todo, cultivando-se inter-relações (sociais e 
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ambientais) benéficas. Dessa forma, o potencial de desenvolvimento desse ambiente 

não é apenas sustentável, mas tem a capacidade de regenerar a saúde de todos os 

seres ali envolvidos – sob diversas perspectivas. 

Pode-se perceber que o pensamento regenerativo sustentado por Bill Reed se 

faça presente na Nossa Horta, pois o projeto não se limita a causar “menos danos” 

para o ambiente, mas busca constantemente aprender como colaborar com o 

ambiente, ao utilizar sistemas ecologicamente saudáveis como a base para o 

desenvolvimento do projeto. A horta regenera a biodiversidade do local, ao reconstruir 

um meio ambiente mais equilibrado, onde antes havia um terreno baldio coberto de 

cascalho e infestado de carrapatos. O projeto gera novas relações sociais. Mulheres 

que estavam isoladas e deprimidas em suas casas, que não estabeleciam vínculos 

sociais, passam a ter uma atividades que as dá um sentido de vida e promove laços 

afetivos. É ainda a promessa de uma nova fonte de renda para essa comunidade. 

 

 Figura 16: Viveiro de mudas, transformado em viveiro de plantas medicinais e vasos 

feitos com bombonas, que mais tarde se tornaram pás. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães 

Campos 

 

3.11- A Nossa Horta no meio ambiente urbano de Santa Cruz de Minas 
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O terreno onde se realiza a horta estava abandonado, antes do início do projeto, 

e causava uma série de problemas na vizinhança, como informado pelo coordenador 

do CRAS e mencionado anteriormente no capítulo de Metodologia. A implantação da 

horta no local transformou dramaticamente o local, que fica localizado em uma região 

bem central da cidade de Santa Cruz de Minas. Artemísia conta como estava o terreno 

onde se desenvolve a horta, antes do início das atividades do projeto: “aqui, nossa era 

tão jogado... era só cascalho, mato, não tinha nada, nada mesmo. Nós aparecemos e 

começamos a limpar”. 

Ela destaca como agora, com o desenvolvimento da horta, o local mudou, seu 

significado frente à comunidade: 

A gente tem visita quase toda hora, o povo curioso com o espaço, que vê, 
compra com a gente. Às vezes pega uma erva... é muito bom... estava 
abandonada essa parte aqui, não existia plantação, não existia nada aí. Era 
mato, um abandono. Desperdiçando terra. Muita gente procurando um 
pedacinho pra plantar, né, então ali foi uma benção (Artemísia). 

Ela questiona a ideia da propriedade da terra, da acumulação de grandes 

extensões territoriais nas mãos de poucas pessoas ou grupos, e da existência de 

terras que permanecem improdutivas para atender a interesses particulares.  

Camomila afirma: “As pessoas daqui da cidade têm alegria de ver, e de saber 

que tem essa horta aqui. As pessoas vêm procurar aqui uma mudinha...”. A 

Agroecologia é, na horta, uma ferramenta que integra a comunidade ao território. 

Pelos depoimentos das entrevistadas, é possível perceber que a Nossa Horta, 

com a criação de um espaço de agricultura urbana confere uma função social a um 

terreno localizado na região central da cidade. Antes abandonado, agora é um local 

de encontro e desenvolvimento humano, de produção de alimentos, e promoção de 

consciência ambiental.  

 

3.12- Atividades limitadas em meio à pandemia  

 

Com o advento da pandemia de Covid-19, as atividades da Nossa Horta se 

paralisaram a princípio, e retornaram após algumas semanas, porém com a adoção 

de medidas de segurança contra o contágio do vírus. Não têm acontecido mutirões, e 
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procurou-se limitar as atividades de pesquisa in loco, para evitar o contato social e 

diminuir os riscos de contágio da doença. 

Foi acordado entre os participantes da horta que haveria um rodízio em que, a 

cada dia da semana, apenas entre duas e quatro pessoas iriam se revezar para cuidar 

da horta. Aquelas que integram o grupo de risco da doença se mantiveram afastadas, 

e não participaram do rodízio, de modo que seis mulheres e os dois funcionários da 

horta mantiveram sua frequência no local, e trabalharam duro para manter e ampliar 

a produção, e desfrutar da companhia uns dos outros, tão rica em meio ao isolamento 

e às crises que atravessam esse período.  

 

3.13- Considerações finais do capítulo 

 

A experiência da Nossa Horta permite o surgimento e o estreitamento de 

vínculos afetivos entre as participantes e a cidade, e entre os indivíduos envolvidos, e 

possibilita o despertar de uma sensação de pertencimento ao espaço, às pessoas 

envolvidas com a horta. As atividades realizadas no seio do projeto estimulam a 

curiosidade daqueles que passam pelo local, que muitas vezes adentram o espaço e 

perguntam a respeito das atividades ali realizadas, permitindo a criação de novos 

laços, a transformação das relações humanas na cidade e a construção de novas 

urbanidades e mesmo de rurbanidades (Nascimento e Carvalho, 2020). Pode-se 

perceber, assim, que a Nossa Horta permite transformações no espaço urbano, tanto 

em seu aspecto material quanto imaterial.  

Quando comparada a muitos movimentos agroecológicos de mulheres que 

ocorrem em outras localidades do Brasil, a Nossa Horta, ainda é uma iniciativa tímida, 

até pelo próprio contexto em que está inserida: no menor município brasileiro em 

extensão territorial, com uma população reduzida e carente. As suas participantes são 

pessoas com baixo nível de escolaridade, ainda pouco politizadas e com histórias de 

vida marcadas pela luta, e pela satisfação diante de cada conquista.  

Porém o que buscou-se retratar por meio desta pesquisa não foi uma pretensa 

grandiosidade deste projeto. O que este estudo reflete é a realidade de uma iniciativa 

que emergiu em razão de uma demanda das próprias participantes da horta. Esta 
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pesquisa evidencia a necessidade que essas mulheres sentem de se manterem em 

contato com a terra, de ter uma alimentação saudável, livre de veneno, de resgatar e 

transmitir os conhecimentos sobre o cultivo de alimentos e sobre plantas medicinais. 

Este estudo demonstrou, sobretudo, a necessidade das mulheres que participaram 

desta pesquisa de cultivarem um ambiente de relações saudáveis, de afeto, confiança 

e apoio, de se sentirem pertencentes a uma coletividade e expandirem o círculo de 

convivência com o qual cultivam o sentimento de família.  

Foi possível perceber que estas necessidades são, em grande medida, 

atendidas pela sua participação na Nossa Horta, projeto ao qual se sentem integradas, 

e pelo qual se empenham em trabalhar, para que progrida cada vez mais. A Nossa 

Horta é uma grande ferramenta de Santa Cruz de Minas para conscientizar mulheres 

do seu poder e do seu valor. 

Agroecologia, empoderamento feminino, ecofeminismo, regeneração e 

agricultura urbana são conceitos presentes na experiência da Nossa Horta. Suas 

integrantes estão pouco (ou, por vezes, nem um pouco) familiarizadas com esses 

termos, suas discussões e teorias, mas elas os vivem no dia a dia e na prática. Nas 

palavras de Tutuca, a Nossa Horta é: 

É a agroecologia sendo feita na prática, a partir de uma iniciativa pequena, 
que vem crescendo e se desenvolvendo. Essas mulheres que tiram um 
tempinho de seu dia para entender o que é Agroecologia, para aprender e 
passar para os seus filhos, netos, para a comunidade, e para colher os frutos 
da produção agroecológica (Tutuca). 
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Figura 17: Participante da Nossa Horta em dia de mutirão na Nossa Horta. Foto 

tirada em 19 de fevereiro de 2020. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos
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LUA MINGUANTE 

 

Figura 18: Nossa roda. Aquarela sobre papel.  
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Colheita 

 

O crescente, plantio, 

O plenilúnio, cultivo. 

Nas teias da memória, 

Águas passadas, história. 

 

O que se plantou, 

Se colheu 

Experiência que integra,  

Transforma, transcende o eu. 

 

O fruto maduro da vida,  

Colheita que multiplica.  

Experiência que vira 

Virtudes e sabedoria. 

 

A mulher que tece união, 

Redes, rodas, celebração! 

Sábia, sabe que da vida,  

Só se leva o que é leve ao coração. 

 

O celeste corpo míngua,  

Reluz consciência, anciã. 

Daquela que sabe que finda,  

E que, então, renasce, mais sã.  



 

131 
 

4- VIVÊNCIAS E PRÁTICAS 

 

Ao longo dos meses em que frequentei a Nossa Horta, de maio de 2019 a 

março de 2020 (tendo mantido visitas menos frequentes ao local durante o período de 

isolamento social na pandemia de Covid 19, a partir de março de 2020) como 

pesquisadora e observadora participante do projeto, pude conviver com as 

participantes e coordenadoras do projeto e com o corpo de funcionários do CRAS. 

Durante o processo,  me coloquei à disposição para colaborar com a Nossa Horta, 

com o que fosse possível. Colaborei no cultivo dos alimentos, como força de trabalho 

e com conhecimentos advindos de um curso de agrofloresta que havia feito 

anteriormente.  

Nesse período, eu e as coordenadoras do projeto e as funcionárias do CRAS 

tivemos ideias de vivências e práticas que eu pudesse oferecer junto à Nossa Horta, 

que contribuíssem para a qualidade de vida das participantes do projeto, para seu 

empoderamento e consciência ambiental, levando em conta minhas formações em 

Direito e Yoga e de minha experiência como participante e facilitadora de círculos de 

mulheres, de outros cursos e dinâmicas de grupos.  

Este capítulo apresenta uma análise crítica dessas vivências, que consistem 

tanto em produtos, quanto em ferramentas desta pesquisa. Por retratar experiências 

particulares junto ao coletivo de mulheres da Nossa Horta e do CRAS de Santa Cruz 

de Minas, este capítulo será escrito em primeira pessoa.  

 

4.1- Vivência de Dança na Troca de saberes e sementes 

 

Logo nos primeiros contatos com a Nossa Horta, na época em que a Tutuca 

tomava frente do projeto, Tutuca me convidou para oferecer uma oficina de Dança 

Circular em um evento do qual as mulheres da horta participariam, denominado III 

Encontro de Troca de Saberes e Sementes Crioulas, no campus Santo Antônio da 

UFSJ. Com a colaboração da amiga e colega instrutora de Yoga argentina, Sol 

Pedernera, organizei a vivência de dança no evento.  
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Tutuca foi uma das organizadoras do evento, e organizou transporte para 

levar as participantes da Horta Comunitária de Santa Cruz para o evento. Sua 

proposta de abrir o evento com a vivência de dança visava principalmente 

proporcionar às mulheres da horta um momento lúdico, de integração com o ambiente 

e com as demais pessoas presentes no local, por entender que a Universidade é um 

ambiente onde muitas das pessoas da comunidade podem não se sentir pertencentes. 

Uma das principais razões para realizar-se uma atividade corporal e descontraída foi 

fazer com que as convidadas da Nossa Horta se sentissem à vontade naquele 

ambiente. 

  

Figura 19: Banner de divulgação do III Encontro de Troca de Saberes e Sementes Crioulas 

veiculado nas redes sociais. Fonte: CAMPOS, Marina (2019).  

Para preparar a vivência, pesquisei algumas fontes: primeiramente consultei 

uma amiga que tem formação como “focalizadora” de dança circular, e em seguida 

assisti a vídeos e li diversos textos na internet a respeito do tema. Por não possuirmos, 

a Sol e eu, formação específica em Dança Circular, optamos por chamar a atividade 



 

133 
 

de “Vivência de Dança”, e assim ela foi divulgada. Escolhemos quatro músicas que 

julgamos apropriadas para a atividade e para o evento. 

Começamos a vivência, que durou em torno de meia hora, com todos os 

presentes se posicionando em uma grande roda no pátio da Universidade. Falei um 

pouco a respeito da dança circular, da história e da ancestralidade dessa atividade, e 

como a atividade está presente na cultura de diversos povos em vários momentos da 

história humana. Falei sobre o significado simbólico da dança que a Maria Cláudia 

trouxe do seu curso de dança circular: como posicionarmo-nos todos em círculo, e de 

mãos dadas, suscita a ideia de uma comunidade igualitária, sem hierarquia, integrada 

e unida por laços de confiança. 

Falei também sobre o significado simbólico de alguns dos movimentos, por 

exemplo: girar em sentido horário relaciona-se simbolicamente, a uma caminhada 

para o futuro, e girar em sentido anti-horário, simboliza recordar e ressignificar o 

passado; caminhar para dentro do círculo sugere a união e integração do coletivo, e 

para fora, abrindo o círculo, sugere expansão e festividade. A proposta dessa 

introdução foi mais afetiva e de “quebrar o gelo” entre os participantes do evento e 

criar significado e reflexão diante da atividade que seria proposta, do que de trazer um 

conteúdo propriamente informativo. 

 

Figura 20: Abertura da vivência de dança circular. Fonte: Arquivo de Vera 

Guimarães Campos 

Após a breve introdução, propusemos um momento meditativo, em que todos 

os participantes fechassem os olhos e sentissem o contato dos pés com o chão, 
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visualizando raízes saindo dos pés e penetrando no chão, buscando criar um 

momento de conexão com a Terra. A meditação foi inspirada nas práticas de 

relaxamento que ofereço nas aulas e Yoga e nos cursos de agrofloresta e 

sustentabilidade. Depois de alguns minutos de meditação guiada, sugerimos que 

todos na roda dessem as mãos e orientamos alguns passos para danças em roda.  

Foram quatro músicas, com aproximadamente 4 minutos de duração cada 

uma. Para cada música, sugerimos passos diferentes, dançados em roda, como uma 

ciranda. Encerramos com um momento de dança livre, convidando os participantes a 

se moverem, ocupando todo o espaço destinado à vivência, e a olharem nos olhos 

uns dos outros, para se conectarem e se enxergarem mais atentamente. Após o 

encerramento da vivência, teve início uma palestra sobre sementes crioulas, uma 

pequena feira de produtos agroecológicos, trocas e doações de sementes crioulas e 

outras atividades que se desenvolveram ao longo do evento e tinham como proposta 

fomentar práticas agroecológicas na região de São João Del Rei. 

O feedback que tivemos após a experiência com a vivência de dança foi muito 

positivo: a atividade cumpriu seu papel afetivo e de “quebrar o gelo” para o início do 

evento, garantindo risadas, abraços e conversas entre os participantes. O retorno 

positivo que tivemos nos encorajou (à Sol e a mim) a reproduzir a vivência em um 

evento do Dia Internacional do Yoga, poucos dias depois da primeira experiência.  

Dessa outra vez a vivência aconteceu no campus Dom Bosco da UFSJ, 

voltada para o público das atividades do Projeto Yoga Para Todos41, que oferece aulas 

de Yoga voluntárias e arrecada doações de alimentos e outros produtos, a serem 

destinados a instituições beneficentes da cidade de São João Del Rei. 

 
41 Projeto do qual sou uma das coordenadoras, e que foi objeto de estudos de estudos da dissertação de 
Arianne Sena, neste mesmo programa de Pós-graduação.  
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Figura 21:Vivência de Dança. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos 

 

4.2- O Yoga como caminho para a auto regeneração 

 

A segunda prática tratou-se de uma aula de Yoga ministrada por mim no dia 

7 de junho de 2019. A prática foi realizada na sala de reuniões do CRAS de Santa 

Cruz de Minas. Uma das funcionárias do CRAS juntamente com uma psicóloga 

voluntária da instituição propuseram que a prática fosse realizada junto a um grupo de 

mulheres que vinha se encontrando semanalmente, do qual participavam várias 

integrantes da Nossa Horta.  

A ideia surgiu a partir de demandas desse grupo de mulheres, identificadas 

pelas funcionárias do CRAS, que perceberam a necessidade de proporcionar 

ferramentas para que as mulheres do grupo pudessem desenvolver conexão com o 

corpo, relaxamento e concentração mental, equilíbrio emocional e, principalmente, 

exercícios que pudessem amenizar dores no corpo, estresse e ansiedade – problemas 

compartilhados por muitas das mulheres desse grupo.  
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Como eu vinha frequentando a horta, e as funcionárias do CRAS sabiam que 

eu era professora de Yoga, elas propuseram que eu oferecesse uma prática de Yoga, 

e imediatamente me dispus a fazê-lo de forma voluntária. 

O Yoga é uma prática, uma filosofia e uma cultura desenvolvida na Índia, há 

mais de 5.000 anos, que constitui um caminho para o autoconhecimento (Almeida, 

2007). O Yoga vem se desenvolvendo continuamente ao longo dos séculos, e evolui 

de forma dinâmica ainda hoje. A palavra Yoga vem do Sânscrito (a raíz Yug significa 

união), e pode ser interpretada de múltiplas formas, uma delas é a união, integração 

e equilíbrio entre corpo, mente e espírito.  

A prática contínua de Yoga contribui para que se conquiste longevidade e 

qualidade de vida. No âmbito coletivo, pode-se pensar a prática de Yoga como uma 

atividade que visa o despertar da consciência de coletividade por despertar a 

consciência da união entre o indivíduo e a comunidade de seres a partir da auto 

percepção no espaço e no coletivo, e de uma conduta ética, que é um dos pilares da 

filosofia que fundamenta a prática do Yoga42.  

A Prática do Yoga é recomendada para pessoas de todas as idades, e surge 

como uma ferramenta para proporcionar a melhoria das condições de vida e de saúde 

da população. O Yoga foi incluído na Portaria do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

trata da Práticas Integrativas Complementares43. Seus benefícios são comprovados 

por diversos estudos e pesquisas científicas44.  

A proposta da realização desta prática junto às participantes da Nossa Horta 

e outras frequentadoras do CRAS foi a de se ofertar às mulheres exercícios físicos e 

respiratórios, meditação e técnicas de relaxamento, que proporcionam um espaço de 

encontro com elas mesmas, de saúde e autocuidado.  

Durante a realização da prática de Yoga junto às mulheres do CRAS, buscou-

se trabalhar a relação entre o corpo e o espaço, despertando a auto percepção no 

 
42 Nos Yoga Sutras de Patañjali, o primeiro tratado que sistematiza o Yoga, os princípios éticos (denominados 
Yamas) e morais (Nyamas) do Yoga são tidos como as raízes da filosofia e das técnicas que compõem o Yoga. 
43 PORTARIA Nº 849, DE 27 DE MARÇO DE 2017, que inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, 
Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia 
Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 
44 Tal como o estudo "The health benefits of yoga and exercise: a review of comparison studies", de Ross, 
Alyson e Sue Thomas (2010). 
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espaço, tanto no ambiente social/urbano, quanto no meio ambiente natural. O Yoga, 

assim como os benefícios que proporciona constituem um caminho verdadeiro, 

autoregenerativoe viável, em todos os sentidos para a preservação e o cuidado da 

vida, percebendo a saúde humana integrada a todos os fatores ambientais, biológicos, 

psicológicos e sociais.  

A prática foi separada em quatro angas (palavra Sânscrita que se refere às 

diferentes partes da prática de Yoga). A primeira parte, ou o primeiro anga foi uma 

meditação (chamada, no Yoga, de Dharana), de alguns minutos, em que foi pedido às 

participantes para que fechassem os olhos e observassem sua respiração. Essa 

prática visa acalmar a mente e trazer autoconsciência.  

Em seguida veio o anga Pranayamas, ou exercícios respiratórios, que 

constituem ferramentas para o controle da respiração, e um caminho para reduzir a 

ansiedade, ampliar a capacidade de concentração e a capacidade respiratória.  

O terceiro anga foram orientados alguns dos asanas, ou as posturas de 

Yoga, que visam despertar flexibilidade, força e equilíbrio no corpo, e despertar 

consciência corporal, saúde e bem estar. O último anga foi o relaxamento (Yoga 

Nidra), no qual foi conduzido um relaxamento em forma de uma meditação guiada, 

com as participantes deitadas no chão, sobre um pano (não dispúnhamos de tapetes 

de Yoga apropriados, então improvisamos com tecidos que estavam disponíveis no  

CRAS para forrar o chão para a prática).  

Nessa meditação guiada, fui convidando as presentes a relaxarem parte 

por parte do corpo, e em seguida, propus que visualizassem a si mesmas em uma 

floresta, e fossem percebendo como os seres vivos e os processos naturais presentes 

naquele ambiente estavam integrados e em harmonia, e como elas próprias eram 

parte integrante e essencial do sistema de vida.  

Durante a vivência, evitou-se utilizar os termos sânscritos relacionados ao 

Yoga, e buscou-se empregar uma linguagem acessível e inclusiva. 

Ao final, pedi que as presentes que quisessem, compartilhassem como 

estavam se sentindo. Como feedback da vivência a maioria das participantes relatou 

sentir uma sensação de relaxamento profundo. Uma delas contou que sofria com 
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insônia e que sentiu-se descansada após a prática. Elas reportaram, principalmente, 

terem sentido uma sensação de bem-estar e uma melhora nas dores na coluna.  

 

Figura 22:  Fotografia tirada após a prática de Yoga no CRAS; Fonte: Arquivo de Vera 

Guimarães Campos 

4.3- Círculos do Sagrado Feminino 

 

Fui convidada pela assistente social do CRAS responsável pela horta para 

realizar duas vivências no Círculo de Mulheres. Na época, ela, juntamente com a 

psicóloga do CRAS realizavam este encontro de mulheres com frequência semanal 

(a atividade foi suspensa devido à Covid-19). Dele participavam algumas das 

integrantes da Nossa Horta e várias outras moradoras de Santa Cruz de Minas. 

Durante esses encontros, eram realizadas, por vezes, rodas de conversas, palestras 

e atividades com pessoas convidadas (por exemplo ginecologistas, médicos e 

psicólogas). A primeira vivência que ofereci ocorreu no dia 21 de janeiro de 2020 e a 

segunda, no dia 3 de março de 2020. Em uma das vivências compareceram 23 

mulheres, na outra, 35 mulheres (nem todas aparecem nas figuras 23 e 24, pois foram 

tiradas somente ao final, quando algumas já tinham ido embora). 

Eu já vinha participando e dirigindo encontros mensais de círculos de 

mulheres, voltados para estudos, práticas e rituais relacionados ao Despertar do 

Sagrado Feminino. Um dos livros estudados nesses grupos “Círculos Sagrados para 
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Mulheres Contemporâneas” de Mirella Faur (2011), foi uma das obras que inspirou 

esta pesquisa, e foi a fonte de onde busquei tirar inspiração para oferecer algumas 

dessas vivências. 

A primeira prática dos círculos de mulheres foi a abertura, com uma dança em 

roda, com todas as participantes de mãos dadas. Foi colocado ao centro do círculo 

uma espécie de “altar” com objetos remetendo aos quatro elementos naturais (terra, 

água, fogo e ar). Ofereci uma breve explicação sobre a simbologia do círculo e dos 

elementos, para criar significado e conexão com essa experiência, e sobre o 

movimento do Sagrado Feminino.  

Também compartilhei brevemente explicações sobre temas estudados nos 

Círculos do Sagrado Feminino, procurando fazê-lo em uma linguagem simplificada. 

Em seguida, foram feitas rodas de partilhas, nas quais as participantes eram 

convidadas a partilhar os sentimentos e relatos que quisessem, naquele momento.  

A psicóloga do CRAS estava presente, acompanhando as atividades. Foi 

utilizado um “bastão da fala”, um elemento importado da cultura de indígenas norte-

americanos, muito utilizado em dinâmicas de roda. O bastão da fala foi passado de 

uma participante para a outra, concedendo a palavra àquela que o porta, enquanto as 

demais são convidadas a oferecer uma “escuta ativa”, que é uma atenção plena ao 

relato da companheira, sem julgamentos ou comentários. 

Nessas rodas de partilha, foram compartilhados muitos sentimentos e relatos 

emocionados, e em ambas as vivências essa etapa durou muito mais do que o 

esperado, mas se mostrou muito proveitosa para as presentes, pois foram 

oportunidades de exporem suas emoções e experiências, e se sentirem acolhidas 

pelo coletivo.  

No segundo círculo de mulheres, um relato foi particularmente marcante. À 

época, a cidade estava sofrendo com devastadoras enchentes, devido ao grande 

volume de chuvas. Uma das presentes havia tido sua casa completamente inundada, 

perdera praticamente todos os seus pertences, e se refugiara no telhado, junto com a 

neta durante o alagamento. Ela contou que não conseguia dormir ou relaxar desde 

então, e que vinha enfrentando muitas dificuldades em sua vida material.  
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O relato comoveu a todas as mulheres presentes, e foi uma experiência 

desafiadora mediar sua experiência de desabafo. Me vali das técnicas de Yoga para 

ajudá-la a desbloquear possíveis traumas somatizados, relacionados à experiência, 

sempre com o amparo da psicóloga do CRAS. 

Assim, após o momento do bastão da fala (que teve duração de cerca de uma 

hora em uma das vivências, e de aproximadamente duas horas na outra), propus que 

fossem realizados alguns pranayamas (exercícios respiratórios) com efeitos 

terapêuticos, sugeri algumas posturas simples de Yoga, e então as convidei a 

fecharem os olhos e me acompanharem em uma meditação guiada. Nessa meditação 

procurei despertar um sentimento de conexão com a natureza e integração com todos 

os seres, buscando, com a atividade o despertar da consciência ambiental e social. 

As vivências foram encerradas com todas as participantes de mãos dadas e 

mais uma dança em roda. Sugeri que, ao final de cada uma das rodas, elas 

compartilhassem o que sentiram a respeito da experiência. A resposta geral foi muito 

positiva. Várias participantes relataram terem se sentido felizes por poder compartilhar 

seus sentimentos e suas emoções, e relataram sentir um bem-estar após as técnicas 

propostas, de consciência corporal e redução da ansiedade. 

  

Figura 23: Círculo de Mulheres no CRAS em 21 de janeiro de 2020. Fonte: Arquivo de Vera 

Guimarães Campos. 
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Figura 24: Círculo de Mulheres no CRAS em 3 de fevereiro de 2020. Fonte: Arquivo de Vera 

Guimarães Campos. 

 

4.4- Considerações finais do capítulo 

 

Acredito que o conjunto das práticas que ofereci junto à Nossa Horta 

colaboraram para melhorar a qualidade de vida, a auto estima, as relações sociais, o 

empoderamento feminino e a consciência ambiental das pessoas participantes e 

proporcionaram uma experiência de encontro com o feminino e com a natureza – 

selvagem e humana. 

Todas essas práticas oferecidas e as produções artísticas foram expressões 

e resultados da minha trajetória de vida, dos meus estudos sobre Yoga, 

autoconhecimento, Sagrado Feminino, sustentabilidade e Direitos Humanos, além das 

artes, que sempre estiveram presentes na minha vida. Essas práticas foram uma 

pequena contribuição que pude oferecer, como uma singela retribuição por tudo o que 

vivi na Nossa Horta, e por tudo o que pude aprender com suas participantes. Espero 

ter podido somar na vida dessas pessoas, mas não tenho dúvidas de que eu fui quem 

mais aprendeu com todas essas experiências. 
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LUA NOVA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utopia. Termo criado pelo humanista inglês Thomas Morus (1478-1535), cuja 

etimologia deriva do grego: ou – não, e topos – lugar, ou seja: aquilo que não está em 

nenhum lugar. Jaqueline Russ (1994) apresenta a palavra Utopia em seu sentido 

filosófico como: projeto de uma sociedade ideal, e em seu sentido negativo como: 

projeto julgado impossível, irrealizável. Russ acrescenta: “o que não pertence a lugar 

nenhum, representa a parte de sonho de que somos portadores, parte de sonho, 

indispensável para quem quer autenticamente construir o real” (1994, p.303). 

A ideia central na obra do filósofo grego Platão, cuja atualidade desafia os 

séculos, é a de que o mundo das ideias precede o mundo manifestado, que 

percebemos através dos nossos sentidos45. Todas as construções humanas, sejam 

elas físicas ou metafísicas, sejam elas edificantes ou destruidoras, existiram primeiro 

na mente humana: foram pensadas, imaginadas ou sonhadas, antes de serem 

concretizadas por meio da ação.  

Tudo parte da ideia. "Forjar utopias", como escreve Enrique Leff (1998), é o 

primeiro passo para a construção da realidade que queremos viver. É do sonhar que 

parte a edificação do real-ideal. 

O sentimento que move o utopista é a certeza que a situação atual é ruim e 
a ruptura para a situação ideal não é o caminho natural percebido para o 
futuro. Para encontrar o futuro bom, deve construir outra estrutura. A utopia é 
fundamental para os movimentos populares, pois é a energia que mobiliza e 
anima os sujeitos de mudança na construção de uma outra lógica de relações 
sociais e o “rompimento de continuidade” (Rodrigues, 2017, p.51) 

Na busca por experiências reais que colaborem para forjar utopias (Leff, 

2004), a Nossa Horta emerge como uma fonte de esperança. Essa horta comunitária, 

localizada no menor município do Brasil, é um exemplo de ação popular que começou 

como uma iniciativa simples, feita por pessoas simples, mas que se reveste de 

ideologias poderosas, e que já é capaz de efetivar transformações em seu ambiente 

e em suas participantes. A Nossa Horta se alinha às fundações da utopia de uma 

 
45 A Teoria das Ideias Platônica expressa-se em diversas obras do autor, dentre elas: A República, O Fédon, O 
Fedro, O Banquete e O Timeu. 
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sociedade igualitária e inclusiva, que regenera o meio ambiente natural, cria novas 

formas de relações sociais e vive em harmonia e simbiose com a natureza.  

Esta pesquisa revela a importância do reconhecimento desta ação 

socioambiental, tanto para o crescimento individual de suas participantes, quanto para 

o desenvolvimento da comunidade local, que deve ser pensada (localmente) enquanto 

alternativa para solucionar problemas sociais, ambientais e econômicos globais. A 

Nossa Horta é uma ação com força política, que merece ser reproduzida em outros 

locais e contextos.  

Para bem compreender e compartilhar a experiência e as vivências da 

iniciativa da Nossa Horta, deve-se pensá-la de forma integrada, pois ela envolve: a 

assistência social, princípios de geração de renda a partir da Economia Solidária, da 

consolidação da autonomia tanto individual quanto coletiva para a tomada de 

decisões, da segurança alimentar, da construção da autoestima, da redução das 

desigualdades de gênero, do empoderamento feminino e da agroecologia.  

Para se reconhecer a relevância da Nossa Horta e a viabilizar a semeadura 

de suas práticas, é preciso pensá-la enquanto política pública, reconhecendo que 

deve ser institucionalizada, e aprimorada, de modo a destinar recursos e condições 

para viabilizar a continuidade e a reprodução de iniciativas deste tipo.  

Um grande problema identificado no projeto em exame é comum a muitas das 

políticas públicas do Brasil: a falta de continuidade dos projetos, que tendem a acabar 

ou perder sua força e seu apoio, quando se encerra uma gestão do governo. Identifica-

se a importância dos servidores públicos, com estabilidade em seus cargos, que são 

quem tem a possibilidade de dar continuidade a projetos, estabelecer relações com a 

comunidade e perceber suas reais necessidades. As práticas presentes na Nossa 

Horta transformam verdadeiramente os sujeitos e o meio que a integram e precisam 

de continuidade. 

Essa iniciativa mostra como os coletivos são capazes de desenvolver 

potentes pensamentos, discursos e práticas que consistem em alternativas eficazes 

contra a hegemonia capitalista, patriarcal e opressora vigente, muito mais do que 

iniciativas individuais. O empoderamento feminino, o ecofeminismo e a Agroecolgia 
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urbana apresentam propostas alternativas de cultivos: de questionamentos, de 

relações, de alimentos.  

Nossa Horta pode ser vista como uma alternativa com potencial altamente 

regenerativo em autocuidado e em relação com o meio ambiente, propulsor de outras 

relações sociais, A experiência da Nossa Horta não se limita ao discurso, e leva para 

a prática conceitos de uma iniciativa que constitui referenciais em ação popular que 

produz esperança.  

 

A lua nova representa tanto a morte quanto o renascimento. É o começo, o 

fim e o recomeço do ciclo, porém em um novo patamar, que integra a experiência e o 

conhecimento do ciclo precedente, e os transforma em sabedoria. Lua nova é a 

destruição do velho, para dar lugar a algo novo. A Lua Negra é quando nossa intuição 

está mais aguçada. A noite escura lança sua luz sobre nossos mundos internos, de 

onde brotam os sonhos. É o momento do casamento do sol com a lua, que se 

escondem atrás da Terra, voltando nossas consciências para dentro de nós mesmos.  

O sonho produz realidade, e a realidade produz novos sonhos. A lua nova é 

a morte, e também o renascimento. A transformação. Assim como a lua nova, a 

conclusão desta pesquisa se faz com a esperança de que ela sirva de inspiração para 

nutrir e transformar ainda mais o desenvolvimento da Nossa Horta e para inspirar a 

criação e o desenvolvimento de novas iniciativas semelhantes.  

É evidente que uma mitologia masculina não pode integrar as polaridades do 
dualismo; e se continuássemos a trabalhar, enquanto sociedade, com esses 
arquétipos, estaríamos condenando a nós mesmos e aos nossos 
descendentes a dar prosseguimento à luta e ao conflito interpessoal e 
intrapessoal. [...] O feminino, contudo, é capaz de unir os opostos. Sua 
imagem cósmica é a Lua, com sua fase sombria de Lua Nova, sua fase 
luminosa de Lua Cheia e seus crescentes e minguantes intermediários. Ela 
não é constante; em vez disso, move-se num ciclo, penetrando nas trevas e, 
mais tarde, trazendo a luz. Os deuses masculinos, identificados com a luz do 
Sol, não poderiam passar por um tal ciclo; suas mitologias eram forçadas a 
ser dualistas - os "bons" deuses celestes e os "maus" deuses do sombrio 
"mundo inferior". A deusa tríplice, por outro lado, traz, em si, todas as 
polaridades. Ela desafia o nosso pensamento unidimensional com 
contradições e aparentes inconsistências. Ela muda de forma a cada volta do 
seu ciclo e o nosso pensamento, para compreendê-la, tem que se ajustar a 
essa mudança (McLean, 2020, p.24). 
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A Roda de Mulheres 

A mulher e a terra, 

uma conexão ancestral 

uma troca de forças geradoras 

essências do mundo, que por vezes, são silenciadas. 

submissa, escassa, frágil. 

quem se atreve a dizer isso de nós? 

as mulheres são potência e a terra é soberana 

juntas, somos revolução. 

com a luz que anuncia um novo dia, 

logo lá estão elas de prontidão 

os sorrisos largos, os causos fartos 

por vezes também as lágrimas, 

compõem as dádivas, que dão sentido na missão. 

ir pra horta, plantar e colher 

é alimento pra alma 

é um refúgio, uma trégua do mundo 

um momento de respiro, uma pausa pra reflexão 

que permite ouvir o pássaro lá fora, 

e o coração cá dentro. 

o resultado é comida com afeto, 

que energiza o corpo, 

que dá sustento pra família 

e também lembra que um dia, 

com esperança e luta 

será alimento que nutrirá toda uma geração. 

a mulher na agroecologia celebra 

a cura que vem da terra, a cura que brota do chão 

a cura que vem da mão, da mãe, de Gaia. 

mão curada que encontra outras mãos 

e que juntas oram, cada uma no seu credo 

mas sempre na mesma mística, na mesma direção. 

- Letícia Lara do Carmo  
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ANEXO 

IMAGENS QUE INSPIRARAM AS AQUARELAS 

 

 

Integrante da Nossa Horta em dia de mutirão na Nossa Horta. Foto tirada em 19 de fevereiro 

de 2020. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos 
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Integrante da Nossa Horta em dia de mutirão na Nossa Horta. Foto tirada em 19 de fevereiro de 

2020. Fonte: Arquivo de Vera Guimarães Campos 
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Roda de abertura de mutirão na Nossa Horta. Foto tirada em 12 de junho de 2020. Fonte: 

Acervo de Vera Guimarães Campos 


